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CONTEXT CONTEXT
Politica comercială reprezintă o componentă
importantă a politicii economice a unui stat.
Aceasta se referă, în special, la relaţiile economice
internaţionale ale statului şi include totalitatea
reglementărilor (juridice, administrative, fiscale,
bugetare, financiare, bancare, valutare, etc.),
instrumentelor şi măsurilor de politică comercială
care au drept scop promovarea schimburilor
comerciale
externe,
sporirea
avantajelor
competitive pe pieţele concurenţială
Relaţia Republicii Moldova cu Uniunea
Europeană este, cel mai adesea, judecată prin
prisma reformelor. De aceea, trebuie să ne
raportăm la teoria şi practica politicilor economice
occidentale, cât şi la procesele şi fenomenele de
dezvoltare economică pentru a răspunde
aspiraţiilor de integrare europeană.
Regimul comercial al Republicii Moldova este
unul liberalizat. Acordurile de Liber Schimb –
DCFTA, CEFTA, cu CSI şi semnarea Acordului
de Liber Schimb cu Turcia creează multiple
oportunităţi pentru dezvoltarea comerţului
exterior, creşterea exporturilor, obţinerea unor
beneficii pentru eficientizarea funcţionării pieţei
interne şi solicită o armonizare graduală cu
normele şi standardele UE pentru comerţ, oferind
un mediu favorabil pentru afaceri.
Obiectivele Conferinţei:
 identificarea
noilor
oportunităţi
în
dezvoltarea relaţiilor comerciale în contextul
integrării economice a Republicii Moldova în
circuitul economic international,
 promovarea politicii comerciale prin
preluarea celor mai bune practici europene
din domeniul concurenţei,
 dezvoltarea infrastructurii calităţii şi
îmbunătăţirea siguranţei produselor,
 dezvoltarea cercetărilor în domeniul
comerţului şi impulsionarea cooperării
internaţionale în acest context,
 fortificarea relaţiilor dintre mediul academic,
de afaceri şi autorităţile publice,
 implementarea inovaţiilor în procesul
educaţional de formare profesională iniţială şi
continuă.
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Trade policy represents an important component
of a state’s economic policy. It refers to the
state’s international economic relations and
includes legal, administrative, fiscal, budgetary,
financial, banking, currency, and other
regulations. It covers trade policy tools and
measures aimed at promoting foreign trade, and
boosting the competitive advantage on
competitive markets.
Republic of Moldova's relations with the
European Union are most often looked at from
the reforms’ perspective. Therefore, we must
relate to the Western economic theory and
practice policies, as well as to the processes of
economic development in order to fulfill the
aspirations for European integration.
Republic of Moldova's trade regime is
liberalized. Free Trade Agreements - DCFTA,
CEFTA, with the NIS and the signing of the Free
Trade Agreement with Turkey created multiple
opportunities for the development of foreign
trade, export growth, and offer benefits for an
efficient operation of the internal markets
requiring a gradual harmonization with the EU
norms and standards for trade, providing a
favorable environment for business.
Conference objectives:
 Identification of new opportunities in the
development of trade relations in the context
of Moldova's economic integration in the
international economic cycle
 Promoting trade policy by taking the best
European practices from the field of
competition
 Development of quality infrastructure and
product safety enhancement
 Development of research on trade and boost
of the international cooperation in this
context
 Strengthening
relationships
between
academic, business environment and
government
 Implementation of innovations in the
educational process of initial and continuing
learning.

În
cadrul
conferinţei
ştiinţifico-practice
internaţionale „Dezvoltarea relaţiilor comerciale
din perspectiva integrării economice a Republicii
Moldova în circuitul economic internaţional” au
fost diseminate şi validate rezultatele cercetărilor
ştiinţifice privind situaţia în domeniul comerţului
şi
concurenţei,
sectorului
cooperativelor,
priorităţile de dezvoltare a acestor domenii,
precum și rezultatele obținute în cadrul proiectului
instituţional de cercetare aplicativă „Dezvoltarea
comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în
contextul integrării economice a Republicii
Moldova în spaţiul comunitar european”.

At the international scientific conference
”Development of trade relations from the
perspective of economic integration of the
Republic of Moldova in the international
economy” were disseminated and validated
scientific findings on the situation in the field of
trade and competition, co-operatives sector, the
development priorities of these fields, as well as
the research outcomes conducted under the
institutional applied research project "Domestic
trade and consumer cooperatives development in
the context of economic integration of the
Republic of Moldova in the European
community".

Conferinţa a întrunit cadre didactice, de cercetare,
autorități publice, reprezentanţi ai mediului de
afaceri și studenţi atât din ţară, cât şi de peste
hotare.

The conference gathered academics, scientific
researchers, public authorities, representatives of
the business community, and students from the
country and abroad.

Conferinţa are un efect de durată concretizat în:

The conference aims to have a long-term effect on:

 eficientizarea relaţiilor comerciale printr-un
proces de schimbare continua,
 identificarea unor direcții şi strategii
performante de dezvoltare a comerţului
orientate
spre
asigurarea
continuității
proceselor de modernizare a relaţiilor
economice și sporirea impactului asupra
evoluției socioeconomice,
 crearea
parteneriatelor
naționale
și
internaţionale durabile dintre instituţiile de
învăţământ şi de cercetare, mediul de afaceri și
autoritățile publice în vederea valorificării
întregului potențial de cooperare, de dezvoltare
a cercetării ştiinţifice și a formării profesionale
în acord cu necesitățile economiei naționale.
Conferința a fost organizată în cadrul
proiectului instituțional „Dezvoltarea relaţiilor
comerciale din perspectiva integrării economice a
Republicii Moldova în circuitul economic
internaţional”.
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 development of trade relations through a
continuous change process,
 identification of directions and strategies for
continuous trade development by improving
the economic relations to increase the
impact on socio-economic evolution,
 creation of strong national and international
partnerships between higher education and
research institutions, businesses and
authorities in order to explore the full
potential of cooperation, to develop
scientific research and professional
education according to the needs of the
national economy.
The conference was organized in the framework
of the institutional project ”Development of trade
relations from the perspective of economic
integration of the Republic of Moldova in the
international economy”.

Secţiunea IV
CONCURENŢĂ, DEZVOLTARE
ECONOMICĂ ŞI REENGINEERING
MANAGERIAL
Section IV
COMPETITION, ECONOMIC
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT REENGINEERRING
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ASPECTUL INVESTIȚIONAL AL ASIGURĂRILOR.
O ANALIZĂ BAZATĂ PE TEORIE ȘI PRACTICĂ
Angela TIMUȘ, conf. cerc., doctor,
Institutul Național de Cercetări Economice
e-mail: ince.timush@gmail.com
Cristina UNGUR, doctorand,
Institutul Național de Cercetări Economice
e-mail: cristinaungur@ymail.com
Creșterea economică durabilă în contextul unui progres exponențial al informației și inovării trebuie să fie
susținută prin investiții considerabile. În cadrul pieței investiționale, un rol important revine companiilor de asigurări
care, în calitatea sa de asigurator, dețin volume considerabile de fluxuri fiind implicate în redistribuirea de fonduri pe
piața investițională. Astfel, aspectul investițional al asigurărilor este prezentat într-o tratare sistemică prin analiza
teoriilor și modelelor care evidențiază conexiunea asigurărilor cu investițiile. Metodele de studiu aplicate sunt
tradiționale: analiza și sinteza, observația și prezentarea grafică. Pentru a realiza o analiză empirică a potențialului
investițional al sectorului de asigurări au fost folosite metode de analiză statistică a datelor, dar și procedee şi tehnici
eonomico-financaire. Lucrarea conchide prin determinarea factorilor care contribuie la dezvoltarea sectorului de
asigurări, a premiselor și a posibilităților de valorificare a potențialului investițional al companiilor de asigurare.
Cuvinte-cheie: asigurări, investiții, potențial investițional, creștere economică.
Sustainable economic growth in the context of an exponential progress of information and innovation needs to
be sustained by considerable investment. Within the investment market, the insurance companies have an important role
because of considerable volumes of flows and their implication in the redistribution of funds on the investment market.
Thus, the investment aspect of insurance is presented in a systemic treatment by analyzing the theories and models that
highlight the connection of insurance with investments. Applied study methods are traditional: analysis and synthesis,
observation and graphic presentation. In order to carry out an empirical analysis of the investment potential of the
insurance sector, methods of statistical analysis of data, as well as economical methods and techniques were used. As a
result of the research, authors determined the factors of contributing to the development of the insurance sector, the
premises and the possibilities to capitalize the investment potential of the insurance companies.
Keywords: insurance, investments, investment potential, economic growth.
JEL Classification: E22, G11, G22, G23.
Introducere. Dezvoltarea economică durabilă nu se mai bazează doar pe cei trei factori clasici ai dezvoltării –
munca, capital și resurse naturale. În prezent cercetarea științifică și inovațiile, educația și investițiile, rata acumulării,
organizarea inteligentă a producerii, comerțul exterior și abilităţile forței de muncă sunt identificate ca factori prioritari
pentru creșterea economică durabilă. Investițiile, în acest sens, sunt factorul catalizator al inovațiilor și progresului
tehnologic, contribuind la dezvoltarea noilor industrii și produse, educarea unei forțe de muncă inteligente și implicit
creșterea productivității forței de muncă și a abilităților manageriale.
Marile companii de asigurări sunt instituţiile care gestionează eficient contribuţiile personale ale clienților săi,
iar activitatea investiţională a devenit una din activitățile firești a acestor companii în special odată cu creșterea ponderii
sectorului asigurărilor de viață în mai multe țări.
Gradul de investigare al problemei, scopul cercetării
Dezvoltarea industriei asigurărilor și fructificarea fondurilor acumulate este văzută în teoria și practica
economică drept generator al multiplelor efecte benefice. Sub aspect social, acestea asigură un venit decent pentru
persoanele care pierd capacitatea de muncă, iar în contextul reducerii sărăciei, dezvoltarea sectorului de asigurări din
Republica Moldova este calea reală spre soluţionarea problemelor existente în domeniul pensiilor şi a asigurării sociale a
populaţiei. Tendinţele demografice pesimiste, sistemul ineficient de pensii și alți factori au determinat unele țări să-și revadă
sistemul public de asigurare socială prin transmiterea unor funcții sectorului privat de asigurări, bazat pe gestiunea individuală
a veniturilor şi contribuţiilor. În context economic, companiile de asigurări, atât cele de viaţă cât şi generale, reprezintă o
platformă cu importante funcţii financiare și sunt jucători mari pe piețele financiare. Acestea permit agenților economici să-și
diversifice riscul, furnizând astfel premisele necesare pentru anumite activități de afaceri [8]. Companiile sunt o sursă majoră
pentru fondurile venture (capital de risc) și sunt printre cei mai mari investitori instituționali, care dețin circa 12% din activele
financiare la nivel mondial, sau 24 trilioane $ (din care 85% vin din contul asigurărilor de viață). Orizontul lor de investiții pe
termen lung le poate permite să acționeze ca un amortizor de șoc pe piețele financiare [4].
Pe lângă deţinerea de fonduri pe termen lung, asigurătorii mai joacă un rol de instrument anticiclic în perioade
de criză pe piaţă. Acest rol este activat de un flux continuu de prime la care asigurătorii au acces. Asiguratorii înregistrează
fluxuri stabile de prime subscrise brute ceea ce le permite să deţină sau chiar să cumpere active temporar subevaluate în
timpul perioadelor de recesiune a pieţei.
Importanţa asigurărilor este văzută în teoria economică prin prisma participării la piaţa financiară. Primii care au
cercetat asigurările ca componentă importantă a pieţei investiţionale au fost laureaţii premiului Nobel pentru economie
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William F. Sharpe şi Harry M. Markowitz. Ambii au propus modele şi teorii de selectare a portofoliilor investiţionale
eficiente luând în consideraţie riscul şi rentabilitatea. Bazele unei abordări ştiinţifice a portofoliilor de titluri au fost puse
de către Harry Markowitz. În anii 1950 el a prezentat lumii soluţii pentru piaţa financiară elaborând o teorie modernă
privind alegerea unui portofoliu investiţional eficient. Teoria permite alegerea unei combinaţii optime de proiecte
investiţionale în funcţie de rentabilitate şi risc. Markowitz considera că comportamentul investitorilor se bazează pe
dorinţa de a obţine rentabilitate mai mare cu un risc mai mic. Totuşi Markowitz se baza pe studierea unui portofoliu
riscant de titluri susținând că investitorii mai degrabă aleg proiecte riscante cu rentabilitate mare decât proiecte sigure dar
cu venituri viitoare mai mici [14].
Gradul de studiere a demeniului
Cercetările fundamentale care au fost studiate prezintă semnificația asigurărilor în cadrul economiei naționale,
relația cauzală dintre maturitatea sectorului și creșterea economică, prezentând anumite laturi ale asiguratorilor ca intermediari
financiari, instituții care iși asumă riscul și acționează pe piața financiară ca investitori instituționali. Corelația dintre sectorul de
asigurări și activitatea investițională este prezentată fragment în diverse studii. Cele mai ample se referă la conexiunea sectorului
bancar şi a celui bursier cu creşterea economică, realizate de R. King şi R. Levine (1993a, 1993b) şi de P.L. Rousseau şi
P. Wachtel (1998), asiguratorii fiind identificați ca investitori instituționali, în cadrul acestor lucrări [6; 13].
Studii mai detaliate sunt realizate de cercetării ruși, în lucrare vor fi sinteze ale unor studii de referință. Totodată,
în ultimele două decenii constatăm un interes major pentru cercetarea impactului industriei de asigurări asupra creşterii
economice, atât în lucrări teoretice cât și în cele empirice. Printre acestea putem menţiona rezultatele prezentate de
D. Ward şi R. Zurbrueg (2000), Kugler şi Ofoghi (2005), Marco Arena (2006), Pei-Fen Chen ş.a. (2009), Chien-Chiang
Lee ş.a. (2013), Kjosevski (2011). Aceste lucrări pun accent pe anumite aspecte ale activității de asigurare și prezintă
indicatori și modele care stabilesc contribuția asigurărilor asupra creșterii economice, fără a reliefa aspectul investițional
al acestora [16;25;2;3;7].
Analiza teoriilor și modelelor care relevă relația dintre asigurări și investiții
În studiile recente găsim o preocupare pentru asigurări, în special pentru stabilirea unei legăruri dintre
dezvoltarea sectorului și creșterea economică. Aceste studii teoretice și empirice au fost realizate în țări dezvoltate,
începând cu anii 60 ai secolului trecut. D. Ward şi R. Zurbruegg (2000) în perioada 1961-1996 au examinat relaţia dintre
creşterea economică şi activitatea pieţei de asigurări, pentru nouă ţări OECD stabilind legăturile pe termen lung şi scurt
dintre asigurare şi creştere economică. Studii similare au fost realizate de către I. Webb, M.F. Grace şi H.D. Skipper
(2002) care au demonstrat că gradul de penetrare a asigurărilor şi a băncilor este un indicator ferm al creşterii
productivităţii [16]. În plus, ei au stabilit că nu există o legătură cauză-efect între creşterea economică şi asigurările nonviaţă. Kugler şi Ofoghi (2005) care au stabilit relaţiile cauzale dintre dimensiunile pieţei de asigurări şi creşterea
economică în Marea Britanie, în perioada 1966-2003, arătând legătura dintre creşterea dimensiunii pieţei de asigurări şi
majorarea nivelului PIB pentru diferite tipuri de asigurări (de viaţă, de autovehicule, de bunuri, de transport etc.) [25].
P. Haiss și K. Sumegi (2008) au cercetat impactul asigurărilor asupra creşterii economice, pe baza PIB, pentru
29 de ţări din Spaţiul economic European, în perioada anilor 1992-2005. Autorii au identificat că funcţia de transfer al
riscului şi cea de investitor reprezintă, de fapt, principalele activităţi ale sectorului de asigurare care pot contribui la
creşterea economică. Arena M. (2008) în lucrările sale a demonstrat că atât sectorul asigurărilor de viaţă cât şi cel al
asigurărilor generale (non-viaţă) au un impact pozitiv şi semnificativ asupra creşterii economice. Constatările sau bazat
pe un larg studiu empiric realizat în perioada anilor 1976-2004 pentru 56 de ţări [10].
Studii mai ample au fost realizate de către cercetătorii din Rusia care evidențiază raportul asigurări-creștere
economică, dar și prezintă aspectul investițional al asigurărilor. Această dimensiune o găsim la N. Grishenko care spune
că „asigurarea este un sistem de relaţii sociale (economice, juridice, informaţionale ş.a.) bazat pe formarea fondului de
asigurare şi pe folosirea acestuia pentru compensarea daunelor survenite în urma unor evenimente neplăcute şi
întâmplătoare precum şi pe investirea acestui fond în economie” [17]. Autorii Kuvaldina T.B. şi Shtele E.A, care consideră
că potenţialul investiţional este caracteristica întreprinderii care determină posibilităţile şi capacităţile acesteia de a genera
depuneri investiţionale reieşind din nivelul potenţial posibil sau deja atins de dezvoltare în baza evaluării celor mai
semnificativi factori pentru investitor [18].
Sinteza modelelor și a teoriilor cu privire la industria asigurărilor, care pun în evidență anumite particularități
investiționale ale acestora o prezentăm în tabelul de mai jos.
Tabelul 1
Reprezentarea asigurărilor prin prisma investițiilor
Caracteristica asigurărilor

Autor, lucrare

Teorii complexe care punctează companiile de asigurări ca actori importanți pe
piața financiară, inclusiv în calitate de investitori instituționali

William F. Sharpe, Gordon J. Alexander. Jeffery V. Bailey.
Investments. Fifth edition. Prentice Hall, Inc. A Simon and
Schuster Company Englewood Cliffs, New Jersey, 1995

Companiile de asigurări, atât cele de viaţă cât şi generale reprezintă o platformă
cu importante funcții economice și sunt jucători mari pe piețele financiare.
Acestea permit agenților economici să-și diversifice riscul, furnizând astfel
premisele necesare pentru anumite activități de afaceri

Liedtke, Patrick M. 2011. “Assessment of Systemic Risk
Indicators in the Insurance Sector.”Working Paper Series of the
Geneva Association

Orizontul de investiții pe termen lung al companiilor de asigurări le poate permite
să acționeze ca un amortizor de șoc pe piețele financiare. Este importantă
contribuția lor la dezvoltarea proiectelor inovaționale

Global Financial Stability Report: Potent Policies for a
Successful Normalization. Financial Monetary Fund. April,
2016
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Caracteristica asigurărilor

Autor, lucrare

Piaţa de asigurări îşi concentrează activitatea în două direcţii: intermedierea
financiară; transferul şi compensarea riscurilor. Astfel, asigurările contribuie la
creşterea economică prin gestionarea mai eficientă a diferitor riscuri, ceea ce
încurajează acumularea de noi capitaluri, dar şi prin mobilizarea economiilor
interne (economiile populaţiei) şi transformarea lor în investiţii productive.

Peter R. Haiss, Kjell Sümegi
(WU Vienna University of Economics and Business; IES
Vienna - Institute for the International Education of Students)
The Relationship of Insurance and Economic Growth in Europe
- A Theoretical and Empirical Analysis

Asigurarea se bazează pe formarea fondului de asigurare şi pe folosirea acestuia
pentru compensarea daunelor precum şi pentru investirea acestui fond în
economie

Grischenco N.B Основы страховой деятельности:
Учеб.пособие. – Москва: Финансы и Статистика, 2006. – 352
с. Стр.10

Capacitatea companiilor de asigurări de a genera investiții derivă din nivelul
potenţial posibil sau deja atins de dezvoltare în baza evaluării celor mai
semnificativi factori pentru investitor

Kuvaldina T.B., Shtele E.А. Инвестиции и ивестиционный
потенциал как экономические категории. Журнал
«Инновации и инвестиции», май-июнь '3, 2010. Москва,
ISSN 2307-180X, стр. 106-111

Potențialul investițional al companiilor de asigurări poate fi calculat prin metode
statistice.
Autorii configurează mecanismul de constituire și modalitățile de calcul al
potențialului investițional.

Мазанова Е.В., Тимофеева Т.В Методические осноы
статистической оценки уровня инвестиционного
потенциала страховых компаний России. В: Известия
Оренбургского государственного аграрного университета,
nr. 3(65), 2007, стр. 155-158, ISSN: 2073-0853

Sursa: Elaborat de autori.
Generalizând, putem afirma că potenţialul investiţional din domeniul asigurărilor are două dimensiuni
economice: una de nivel macro şi alta de nivel micro. La nivel macroeconomic, potenţialul investiţional este determinat
de posibilităţile şi fondurile întregii pieţe de asigurări de a obţine sau genera venituri din investiţii. Ideea principală a
metodelor de analiză a potenţialului investiţional al asigurărilor la nivel macroeconomic constă în stabilirea volumului de
fonduri existente, a impactului acestor fonduri asupra sistemului economic.
La nivel microeconomic, potenţialul investiţional al asigurărilor derivă din posibilităţile investiţionale ale
companiilor de asigurări sau din capacitatea lor de a atrage investiţii. În această lucrare am prezentat metode şi indicatori
de măsurare a capacităţii investiţionale a acestora.
Dimensiunea economică a asigurărilor ne permite să, delimităm două aspecte ale potenţialului investiţional în
activitatea de asigurare:
(1) capacitatea de atragere a investiţiilor pentru dezvoltare;
(2) posibilitatea/puterea de a investi în diverse domenii sau activităţi cu scopul obţinerii unor venituri mai mari
decât sursele investite.
Potenţialul investiţional al companiei de asigurări se formează pe baza surselor investiţionale proprii
reprezentate prin capitalul propriu şi pe baza surselor atrase reprezentate prin fondul de asigurare [23]. Schematic aceste
dimensiuni sunt reflectate în lucrarea autorilor L. Chechenova şi E. Popovich [22] pe care o considerăm una relevantă
pentru cercetarea noastră (vezi fig.1).
Potenţialul financiar la
începutul perioadei

Despăgubiri
achitate

Potenţialul financiar
la finele perioadei

Potenţial
financiar

Fondul de asigurare
Potenţial
investiţional
Capitalul propriu
Capitalul împrumutat

Cheltuieli operaţionale

Timp

Perioada evaluată

Figura 1. Schema formării potenţialului investiţional al companiei de asigurări
Sursa: Chechenova, L., Popovich, E. (2012). “Investment potential of insurance companies”. University Bulletin
(State University of Management), Moscow, volume 3: 300-306.
Una din problemele principale în metodologia cercetării potenţialului investiţional al companiilor de asigurări
este estimarea cantitativă. Schema formării potenţialului investiţional (figura 1), reflectă că fondul de asigurare, constituit
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Caracteristici ale formării politicii investiţionale
în cadrul companiilor de asigurări

în baza primelor de asigurare, reprezintă cea mai mare parte a acestui potenţial. O parte mai mică o formează capitalul
propriu al asigurătorului.
Analiza empirică a asigurărilor prin prisma potențialul investițional
Studiile empirice demonstrează că constituirea și valorificarea potențialului investițional al companiilor de
asigurări și, explicit, al pieței depinde de mai mulți factori. Cert este că contribuția sectorului de asigurări adusă la
dezvoltarea economică durabilă este una semnificativă. Statul are o implicare activă în acest proces prin reglementări
specifice care încurajează activitatea investițională a companiilor de asigurare. În tabelul 2 sunt prezentate cele mai
importante prevederi în acest domeniu întâlnite în practica internațională.
Tabelul 2
Reglementarea de către stat a politicii investiţionale în ţările străine
Statele Unite ale Americii
O anumită parte din profit se
investeşte pe teritoriului statului
Sunt stabilite instrumentele
financiare în care pot fi investite
sursele provenite din asigurările de
viaţă

Marea Britanie
Germania
Investiţiile se fac în valuta în care sunt exprimate obligaţiunile de plată ale
companiei
Funcţionează un program
Sunt stabilite tipurile de
guvernamental al politicii investiţionale plasamente şi limitele de
investiţii
Există o lege cu privire la investiţii care stabileşte principiile de investiţii:
siguranţă, profitabilitate, lichiditate, diversificare etc.

Sunt stabilite reguli de investiţii a resurselor financiare ale companiilor.
Se stabileşte structura medie a
Se stabileşte structura medie a activelor
activelor.
pe asigurările de viaţă.
Organizaţiile de asigurare acordă
credite investiţionale corporaţiilor
industriale pe termen de 15-20 ani.

Are loc monitorizarea permanentă a
portofoliului investiţional în vederea
evitării devalorizării acestuia.

Activele sunt transmise în
gestiunea corporaţiilor financiare
din care fac parte companiile de
asigurare.

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei Окорокова О.А. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности
страховых компаний. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика, 2012, issue
1, pag. 146-155.
Concentrarea asigurărilor pe sectorul de viaţă este în general caracteristică pentru ţările dezvoltate ale Uniunii
Europene. În Europa Centrală şi de Est segmentul asigurărilor generale deţine 80% din piaţă, din care 60% revin
asigurărilor auto [1]. În aceleaşi tendinţe se încadrează şi Republica Moldova (în figura 2 este reprezentat portofoliul de
asigurări al companiilor autohtone de asigurări).
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Figura 2. Portofoliul de asigurare din Republica Moldova şi din Europa în anul 2015
Sursa: Insurance Europe. European Insurance in Figures.2015 data, December 2016. Raport CNPF 2015 ajustat
la cursul valutar BNM.
Din cele prezentate, se vede că portofoliile de asigurare la nivel european diferă mult de cel din Republica
Moldova. Asigurătorii europeni pun accent pe pachetele de asigurare de viaţă, iar cei din Republica Moldova se ocupă,
în proporţie de 51%, de asigurarea de răspundere civilă. Aceasta se explică prin faptul că cererea la acest tip de produs
este mare, fără efortul companiilor, din cauza obligativităţii acestui tip de asigurare. Portofoliul asigurătorilor moldoveni
cuprinde, în proporție de 85%, asigurările de bunuri, vehicule şi răspundere civilă – toate fiind bazate pe contracte pe
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termen scurt şi având valoare mică. În aceste condiţii, nu putem vorbi despre un potenţial investiţional al companiilor
autohtone pe măsura celui existent în Europa. Aceştia din urmă au 61% din portofoliu dedicat sectorului de viaţă ceea ce
implică contracte pe termen lung şi prime constante de mare volum.
Companiile de asigurări la nivel global sunt deţinători de capitaluri enorme cu venituri impunătoare şi un volum
mare de active. Conform ratingului celor 500 cele mai mari companii din lume efectuat anual de Financial Times,
Berkshire Hathaway se situează pe locul 3 la nivel global după valoarea de piaţă. Aceasta este o companie de asigurări
non-life din SUA care face parte din portofoliul vestitului investitor şi filantrop Warren Buffett.
Analiza valorii de piaţă evidenţiază că lideri în asigurările de viaţă sunt companiile chineze, iar în sectorul nonviaţă – cele din Statele Unite.
În țările din Europa asigurările de viață ocupa un loc important în portofoliu de asigurări a populației, astfel cota
asigurărilor de viață în țările europene dezvoltate este mult mai mare față de cota acestor clase de asigurări în țările în
curs de dezvoltare și în Republica Moldova. (vezi figura 3). Daca țările dezvoltate europene au cote de la 50-90%, atunci
în țările din Europa Centrală și de Est cota lor este mult mai modestă și constituie de la 15-10%.
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Figura 3. Cota asigurărilor de viaţă în portofoliul de asigurare, anul 2015
Sursa: Elaborat de autori în baza http://stats.oecd.org/, raport ASF România pentru 2015 (p.6), Raport CNPF
2015 (p.86).
Distribuția diferită a claselor de asigurări condiționează și strategiile investiționale ale companiilor. Acestea
depind foarte mult de cadrul legal, maturitatea pieței de asigurări, dar și de posibilitățile companiilor de a-și forma
portofolii investiționale atractive. Menționăm că există două modele de politici investiționale în domeniul asigurărilor
care marchează anumite tendințe și tradiții la nivel mondial: modelul american și modelul european.
Politica investiţională americană se caracterizează printr-o agresivitate moderată şi o expunere mai mare la risc.
Asigurătorii din Statele Unite ale Americii investesc preponderent în corporaţiile mari cu scopul de a-şi minimiza riscul
de creditare şi a obţine profituri maximale. Acest tip de investiţii are loc prin emiterea obligaţiunilor corporative și a
acțiunilor, ceea ce reprezintă în esenţă o modalitate de finanțare a corporaţiilor pe termen lung. Datorită acestui mecanism,
spre finele anului 2015, asigurătorii americani au devenit deţinători ai 81,9% din toate hârtiile de valoare corporative
americane (vezi figura 4)
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Figura 4. Structura portofoliului de investiții a asiguratorilor pe țări, 2015
Sursa: Elaborat de autor în baza http://stats.oecd.org/, raport ASF România pentru 2015 (p.6), Raport CNPF
2015 (p.86).
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Interes prezintă şi mecanismul de creditare pe termen de 15-20 de ani a corporaţiilor industriale. Acest tip de
credite se oferă pentru finanţarea proiectelor investiţionale şi se acordă în consorţiu cu băncile comerciale. Astfel, primii
5 ani sunt finanţaţi de către bănci, iar următorii 10-15 – de către companiile de asigurări.
Încă o trăsătură specifică a politici americane de investiţii ţine de faptul că asigurătorii acceptă pierderi din
activitatea de asigurare, dar acestea sunt acoperite de profiturile mari din activitatea investiţională [21].
Politica investiţională europeană se caracterizează printr-un model mai conservativ de activitate. Cel mai
relevant exemplu în acest sens este cazul Germaniei. Activele companiilor de asigurare germane sunt gestionate de
companiile-fiice sau de companii specializate din afară. Astfel circa 50% din activele destinate investiţiilor sunt
plasate în hârtii de valoare, 15-20% - în acţiuni stabile sau lichide pe piaţa mondială, iar restul sunt plasamente în fonduri
mutuale [20].
În fondurile investiţionale din Germania 57,7% (conform datelor din anul 2011) constituie cota companiilor de
asigurare şi a fondurilor de pensii. Capitalurile companiilor germane de asigurare de viaţă sunt repartizate în felul următor:
ipotecă – 71,9%, hârtii de valoare – 11,5%, împrumuturi pentru poliţe – 7,1%, împrumuturi publice – 6,9%, terenuri –
2,3%, împrumuturi pe hârtii de valoare – 0,3%.
Pe lângă acestea, caracterul conservativ al activităţii investiţionale a asigurătorilor europeni se evidenţiază şi prin
faptul că ei investesc doar în valuta în care sunt exprimate obligaţiile lor pe contractele de asigurare [21].
Spre deosebire de abordarea americană, politica investiţională europeană presupune obligativitatea
profitabilităţii operaţiunilor de asigurare, indiferent de rezultatele activităţii de investiţii.
Posibilitățile de valorificare a potențialului investițional pentru companiile de asigurări din Republica Moldova
sunt mult mai limitate. Portofoliul de investiții al asigurătorilor din țară include în mare parte depozite bancare (med. 31%
din total portofoliu), valori mobiliare (obligațiuni de stat care constituie în med. 25%) și creanțe aferente primelor
subscrise (circa 20% din total). În figura 5 sunt prezentate tendințele în structura portofoliului de investiții al companiilor
de asigurări din Republica Moldova evidențiate în ultimii 8 ani (sunt luate pentru comparație datele din a.2008 și a.2015).
mediu (20092014)

25%

31%

2015

33%

2014

33%

2013

2012
2011
2010
2008

Valori mobiliare

28%

26%
13%
11%

8%

7%

24%

10%

48%

8%

6%

12%

18%

6%

12%

21%

6%

14%

20%

6%

15%

7%

Depozite bancare

6%

11%

19%

10%

52%

6%
17%

6%

30%

35%

20%
7%

25%

26%

17%

8%

21%
22%

7%
8%

Numerar

Terenuri şi construcţii
Creanţe aferente primelor subscrise
Cota reasigurătorului
Figura 5. Structura portofoliului de investiții al companiilor de asigurări din Republica Moldova,
în perioada 2008 și 2010-2015
Sursa: Elaborat de autori în baza Rapoartelor anuale ale CNPF pentru anul 2008, 2013 şi 2016,
http://cnpf.md/md/rapa/
Analiza activităţii investiţionale a asigurătorilor din întreaga lume ne permite să delimităm principiile de bază
caracteristice acestei activităţi. În opinia unor autori, corespunderea valutei, diversificarea şi localizarea sunt principiile
fundamentale caracteristice unui proces investiţional. Primul, se referă la cerinţa de a investi în aceeaşi valută în care sunt
exprimate obligaţiunile de asigurare ale companiei. Al doilea, ţine de diversificarea portofoliului investiţional în aşa fel
încât să nu existe o dependenţă de un anumit tip de active, sau o anumită piaţă investiţională. Al treilea, relevă necesitatea
de a investi activele preconizate pentru despăgubiri doar pe teritoriul UE sau a ţărilor asociate UE [21].
Totuşi, luând în consideraţie şi practica altor ţări, nu doar a celor din UE, desprindem următoarele principiile de
investiţii ale asigurătorilor la nivel internaţional:
o profitabilitate înaltă a investiţiei;
o rambursabilitate;
o limite stricte privind lichiditatea;
o rezistenţă la modificările ratei dobânzii pentru a diminua consecinţele scăderii acesteia.
Pentru asigurătorii europeni care activează în domeniul asigurărilor de viaţă, principiul profitabilităţii este mai
important decât cel al lichidităţii, dina cauza că asigurătorii de viaţă trebuie să achite anuităţi clienţilor pe termene lungi.
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În schimb, companiile din domeniul asigurărilor generale pun pe primul loc principiul lichidităţii, deoarece plăţile
contractuale a despăgubirilor apar la termene scurte.
Concluzii
Investițiile sunt vitale pentru creșterea economică, politicile publice în multe țări fiind proiectate astfel încât să
atragă fluxuri financiare și să le direcționeze în cele mai avansate ramuri ale economiei pentru dezvoltarea acestora.
Companiile de asigurări, în virtutea funcțiilor sale, acumulează fonduri importante deținând, în ultimele decenii, o poziție
tot mai importantă în cadrul pieței investiționale mondiale.
Activitatea de investiţii este componenta cheie a unei afaceri de asigurare. Aceasta oferă o posibilitate de
capitalizare a fondurilor acumulate și de creștere a valorii companiilor de asigurare. Pe această dimensiune ele pot concura
cu băncile și fondurile de pensii. Totodată, aspectul investițional al asigurărilor are și un major rol social datorită
contribuției la creșterea bunăstării populației.
Cercetările teoretice și analizele empirice conțin argumente fundamente privind contribuția asigurărilor la
creșterea economică. Studiile realizate constată efectele benefice ale asigurărilor atât pentru asigurarea riscurilor, dar și
pentru sporirea veniturilor prin mecanismul de investire.
Strategiile investiționale ale asiguratorilor sunt constituite în dependență de cadrul de reglementare al pieței de
asigurări și pieței de capital, maturitatea sectorului de asigurări, tradițiile și posibilitățile în asigurare ale populației și ale
corporațiilor.
Posibilitățile de investiții a societăților de asigurare din Republica Moldova sunt modeste, inclusiv din cauza
posibilităților limitate de a forma un portofoliu atractiv. Totodată, tendințele de creștere a sectorului de asigurări de viață
și procesele de integrare financiară a companiilor în fluxurile internaționale vor condiționa adaptarea pieței de asigurări a
Republicii Moldova la cea din țările europene și prin urmare, vor conduce la fortificarea sectorului de asigurări și a
dimensiunii investiționale a acestora.
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IMPROVING ORGANIZATIONAL PERFORMANCES
THROUGH EFFECTIVE MANAGEMENT
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One of the decisive factors in enhancing performance, in achieving efficiency and effectiveness is management,
approached through the leadership and management organization perspective. Exercised by managers located on
different hierarchical positions within it, we can ask the question: what should be done to boost the role of management
in achieving superior results of the goals assumed through strategies, policies or programs? The answer is only one: it
is necessary to improve the management, assuming that management performance leads to economic performance and,
why not, excellence in management decisively contributes to achieving business excellence. So, as we measure managerial
efficiency by managerial performance, in order to be relevant it is required to act in many directions – promoting strategic
management, managerial reengineering, managerial methodology, changing organizational culture – all focused on the
results of management and economic sustainability and integrated into an efficiency model of managerial organization.
The necessity, appropriateness and the main coordinates of such a model will be presented below.
Key-words: eficientizarea managementului, strategic management, managerial reengineering, managerial
methodologization, managerial and economic performances.
Unul din factorii decisivi în amplificarea performanțelor, în obținerea de eficiență și eficacitate este
managementul, abordat prin prisma conducerii și gestiunii organizației. Exercitat de manageri, amplasați pe poziții
ierarhice diferite în cadrul acesteia, ne putem firesc întrebarea ce trebuie făcut pentru dinamizarea rolului
managementului în obținerea de rezultate superioare obiectivelor asumate prin strategii, politici sau programe?
Răspunsul este unul singur: este necesară eficientizarea cu prioritate a managementului, plecând de la premisa că
performanțele manageriale ”produc” performanțe economice în domeniul condus și, de ce nu, excelența în management
contribuie decisiv la obținerea excelenței în afaceri. Și cum unitatea de măsură a eficienței manageriale o reprezintă
performanțele manageriale, pentru înregistrarea acestora este necesară acționarea în mai multe direcții – promovarea
managementului strategic, reengineeringul managerial, metodologizarea managerială, schimbarea culturii
organizaționale – toate axate pe rezultatele unei riguroase diagnosticări a viabilității manageriale și economice și
integrate într-un model de eficientizare a managementului organizației. Necesitatea, oportunitatea și coordonatele
principale ale unui asemenea model vor fi prezentate în continuare.
JEL Classification: M10, M19.
Introduction
Obtaining managerial and economic performances, represents the main purpose of any organization - company
or public institution; its implementation involves streamlining work processes (of business, support or auxiliary and
management) by amplifying the roles of the two categories of employees that ensures the viability of such processes:
managers and performers. If the first category, underlies and adopts management decisions, being responsible exclusively
for their quality and, further, monitor their operationalization, performers are required to take action to implement the
decisions, being responsible, mostly, for the effectiveness of management decisions.
Many organizations are facing nowadays with many difficult survival issues, and others, fewer in number, are
seeking solutions to improve the performance, trying to capitalize on both traditional variables for obtaining them, and
some less required, unexploited at their true dimension. In this category we can include the overall management or the
management of the main procedural and structural components of the organization, a factor much cheaper than any other
technical, technological, economic or commercial factor, but extremely prolific. Rhetorically, we can ask why don't we
relate more often and with greater consistency to management and to his roles into the efficiency of the organization? The
answer is relatively simple: we don't have enough managers with true professionals skills, who can lead and manage
businesses, and in the public institutions, managers are politically nominated, making it almost impossible to find
managerial, professional and political competence in the manager, in the complexity and variety required to enable
professional management. That is why we consider that, highlighting ways to streamline management, with direct impact
on economic efficiency of the organization, are able to create new challenges for both the theory and practice of the
management.
Why is it necessary to improve management?
In exercising management processes and its function – foresight, organization, coordination, training and control
– assessment – there are frequent slips, malfunctions generated by various causes, one of which can be generalized: lack
of professionalism carried to incompetence in the case of those who lead and manage their organizations or organizational
divisions. The most significant ones observed during the last years are:
Forecasting / major failures: empirical character of the exercised management, predominantly postoperative
dimensions of it/ causes: fear of the unknown, the anticipation of the future of the organization on small time horizons,
empiricism in management, managerial and economic instability of economy, lack or insufficiency of realistic, strategic,
sectorial and national projections, manager 's incompetence.
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Organization /failures: rigidity of the organizational systems, their moral wear (stupidity factor)/ Causes:
manifestation of "Parkinson's Law" - law expansion work, the law of multiplication labor and the law of multiplication
employees - the manifestation of the principle of Peter, desynchronization of interest and competence, lack of decisional
transparency in the top management, the event "silo effect", rigid definition of workplaces and functions, incompetent
managers.
Coordination / major failures: poor managerial communication / Causes: lack of transparency in the decision of
top management (the "ivory tower"), ineffective management styles, incompetent managers.
Training / major failures: predominantly populist motivation / Causes: insufficient decentralization of objectives
within the organization, difficulty in assessing individual, group and organizational performance, reducing (limiting)
involvement in motivation, poor economic and financial situation of Romanian organizations, incompetent managers.
Control-assessment / major failures: predominantly postoperative character/ Causes: lack or inadequacy of
regular monitoring and evaluation, low level of managerial involvement in the exercise of this function, causal approach
inexistent or inadequate, incompetent managers.
We can also include some failures recorded in the operation of the management system and its components –
methodological , decisional, informational, organizational or human resources – reflected by:
Methodological subsystem / major disruptions: low- scientization of managers performance, evidenced by the
number and quality of low management tools and other methodological elements used in the performance management
processes / Causes : lack of knowledge or lack of knowledge valences management tools tend to use surplus of some
methodological elements causing excessive bureaucratization (standards, norms, procedures, etc.), incompetent
managers.
Decision subsystem / major failures: poor quality of managerial decisions, essentially poor foundation of its,
lack of rigorous decision-making mechanisms in adoption and implementation of strategic and tactical decisions, poor
decisions typology and frequent statements of adopting conflicting decisions / Causes: incompetence managers, poor
cooperation with employees, lack of transparency in the decision, predominantly authoritarian management styles.
Information Subsystem / major failures: poor quality of information circulating in the organization, low
computerization level of management process, post-operative nature of information the managers / Causes: manager’s
incompetence, misuse of the dashboard or management by exception, excessive bureaucracy.
Organizational subsystem / major failures: lack of syncronization between the objectives and procedural
components involved in achieving them, bushy and very "high organizational structures", lack of synchronization
between workplaces and characteristics of the holders of these workplaces / Causes: incompetent managers, undefined
objectives , confusing terminology and content between activities, duties and tasks, confuse definition of workplaces and
functions, outdated organizational documents (organization and functioning rules, organization chart, job descriptions).
Human resources management / major failures : recruitment, often formal selection and assessment, superficial,
predominantly populist motivation, ignoring the individual performances obtained, difficult organizational culture, values
and behaviors not adapted to the changes made in other areas, weak focus on the training and management consultancy /
Causes: poor economic situation, lack of priorities in the decisional and actionable method for addressing the problems
within the organization, deficient managers and workers’ competence, inappropriate organizational climate for achieving
the objectives.
Ways to streamline the management
(1)Promoting strategic management
Against the background of major disfunctionalities in the application of the forecasting function – by far the
most important managerial function – promoting strategic management becomes the priority on the path to managerial
excellence. The consolidation, elaboration and implementation of global and partial strategies, in other words the realistic
projection of the future of an enterprise, based on diagnostic and marketing research, represents the support for the other
directions indicated by us as steps to take on the path towards becoming „the best”, towards joining the elite of the
organizations which supply „good practices” in the field of management.
This first step implies to accurately establish (define) the firm’s mission and vision, to set strategic objectives
and options, to appropriately dimension the resources and to realistically set intermediary and final deadlines – all of these
with a view to obtaining competitive advantages on the specific market. Enhancing the strategic process implies ensuring
favourable conditions – be they material, financial, human, and especially cultural and managerial - required by the
efficient and effective application of the strategy. Methodological management, reengineering a.o. are meant to facilitate
the attainment of this goal.
(2)Managerial reengineering
The most complex way of managerial change – namely the reengineering of the management system – starts
from the premise that a radical, fundamental, spectacular change of the labor processes, as based upon the “all or nothing”
principle, is a condition for success. Management focusing on processes, in “compliance” with the specific mechanisms
of the quality management systems stands for a central idea of reengineering, as promoted almost two decades ago by the
Americans M. Hammer and J. Champy.
Although in our country the number of companies that are subject to managerial reengineering is pretty low,
and the restructuring and reorganization practice has outrun this new and modern attitude and approach towards what is
new, it is our belief that, particularly during the period of crisis and the post – crisis period, one such organizational
change shall be accomplished in most of the companies, as concerned. In order to succeed in this strategic and complex
action, one requires for the accomplishment of certain conditions:
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 The remodeling of the organizational culture, within the meaning of its transformation into a mechanism in
favor of such a managerial change.
 The existence of some truly professional managers and specialists
 The calling upon some consulting services, which provide methodology, provides for the accomplishment of
the managerial reengineering study and supplies the special assistance along the way of implementing the new
management system
We hereby recommend to Romanian companies – finding themselves in an economic and managerial decline,
or which “function well”, but which are threatened by imminent dangers “coming” from the inside or from the outside
(the national and international environment) or which “function very well”, but that wish to enhance their position on a
certain market or to “enter” other such markets – the use of a methodological scenario, as structured in five sequences:
objectives – processes – structures – people (managers and performers) – outcomes (performances). We believe it
necessary for one to give a brief presentation of this methodological action (Verboncu, 2013 ).
a) Objectives. The first pillar – namely the objectives – refers to the targets of the new management system and
takes the form of a system of objectives, as resulting out of the elaboration of global and partial strategies and policies.
The substantiation and elaboration of fundamental, derived, specific and individual objectives, as a consequence of
promoting realistic strategies and policies involves a certain radical change of attitude of the organization and of the
management towards the latter’s present and future, as approached in terms of the performances. The objectives, as
quantitative and/or qualitative expressions of the purpose for which the organization has been incorporated and actually
operates, come to responsibilize the individuals and the groups of such individuals, by imposing a highly strategic and
tactical dimension, as necessary for an adequate positioning on the specific market – and in the end – the objectives stand
for some very good benchmarks for the evaluation of both functionality and performances.
b) Processes. In order to accomplish those objectives, one shall require some adequate labor processes, with a
distinct aggregation degree. Their delimitation and dimensioning as per functions, activities, attributions and duties are
determined by the complexity of those objectives whose accomplishment they are directly involved in. Since the building
of such a system of objectives takes place in an “upside-down” manner, the procedural building, as required for their
being accomplished, also shapes up from complex to simple. As such, the procedural remodeling, as materialized in the
appearance of some new labor processes, the development of the existing ones, the diminuation or elimination of other
such processes, aims at providing for a full concordance among objectives and processes on the background of elaborating
a “processes map”, where one shall insert those main value added generating activities.
c) Structures. Labor processes, irrespective of their aggregation degree, shall have an adequate structural –
organizational support, namely an organizational structure in favor of such objectives accomplishment. This is why the
third step in terms of such a managerial reengineering is represented by the structural redesigning, as materialized in the
re - dimensioning of the demand for positions and functions of both management and execution, of those functional and
operational compartments, at the same time with their being “Arranged” within a configuration, as preset by means of
hierarchical levels and organizational relations. At the same time, one also needs to design a convenient organizational
formula, subject to those dimensional and functional characteristics and to those contextual influences – from a simple,
hierarchical structure to the classic hierarchical – functional structure, matrix structure, divisional structure, etc.
d) People. The next step is decisive in providing for a high viability of the organization since it aims at
“endowing” the management and execution positions, with people having the necessary competence. The
compatibilization of people with their jobs is accomplished by means of competence and it is the key element; the personal
authority as given by the knowledge, managerial and professional qualities and skills shall satisfy the official authority,
namely those rights to decide, that managerial positions are vested with. Consequently, the next managerial component
that is subject to such redesigning is the human resources management, an extremely dynamic managerial “area”, but also
vulnerable at the same time, where recruitment, selection, employment, evaluation, motivation, development, promotion
and protection of employees stand for some key – activities. By qualitative human resources, one shall provide for
management professionalization, since:
 managers are directly involved in the substantiation and adoption of the decisions; to this end they call upon
the managerial instruments and the pertinent information, as sent by rationalized upward informational channels.
 performers are those who initiate the actions, as necessary for decisions operationalization, by turning to
good account that information which is mainly sent on downward routes.
This is why the quality of both decisions and actions depends not only on the manner and ways of decisional
redesigning, but also on the solutions of methodological – managerial and informational redesigning.
In terms of the management decisional component one requires some substance mutations, as materialized in:
 the rigorous delimitation and dimensioning of formal authority or competence as per hierarchical levels
 improving the quality of those decisions, by means of a well – balanced scientific substantiation of the latter,
by their “empowerment”, by providing for the efficacy of adopting and applying and an appropriate formulation.
 The typological improvement of those decisions, as adopted, within the meaning of an increase of the weight
of strategic and tactical decisions, of the risk and uncertainty decisions at those higher hierarchical levels.
In its turn, the informational redesign means:
 The improvement of information quality and quantity
 The rationalization of those informational situations and of the routes the latter information travels
 The increase of the degree of informatization of the management and execution processes
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 The sophistication of those informational procedures.
Since without such a well balancedly shaped up methodological – managerial component one cannot achieve
the scientization of the managers’ work, one shall pay a special attention to the redesigning of the methodological sub –
system (see the following point). This fourth step of the redesign methodology provides for the shaping of the
configuration of the new management system, whose operation shall bring a plus of efficiency and efficacy.
e) Performances. The management, as redesigned according to this methodological scenario, generates such
managerial performances which, in their turn, cause some economic performances. If within the process of getting
managerial performances the responsibility falls exclusive under managers’ duty, the accomplishment of economic
performances is the responsibility of managers alongside performers. For the purpose of expressing the two categories
one uses the specific indicators, as follows: managerial performances – general managerial performances and specific
managerial performances; economic performances – quantitative indicators (turnover, profit, costs, assets, number of
employees, etc.) and by qualitative indicators, those efficiency – related indicators (profitability rates, labor productivity,
liquidity and patrimonial solvency, and others alike.
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(3)Managerial methodologization
The contents of this mutations refers to the promotion and use of some modern management systems, ways and
techniques and of some adequate methodologies for the design / redesign and maintenance of the operation of both the
management and of the latter’s components – the decisional, informational, organizational components, etc.( Nicolescu,
Verboncu, 2008).
The balanced exercising of the functions of those management processes – far from showing in terms of the
practice of the Romanian companies – the focusing on performances, the impression of a high scientific character to the
managers’ work, the management focus on priorities and so on and so forth, are just as many reasons in favor of such a
managerial methodologization. The operationalization of one such recommendation requires the acting in two
complementary directions:
 The promotion and use of modern managerial instruments – the profit centers – based management, the
management through objectives, the management through projects, the management through exceptions, the board
picture, the delegation, the decisional ways and those with a mathematical foundation – being the most representative;
 The promotion and use of some rigorous methodologies for the design / redesign and maintenance of both
the management and the latter’s sub – systems – general and specific methodologies.
These play a decisive part in management scientization, by establishing themselves as a precious “aid” in terms
of decisions substantiation and adoption.
A small dimensioned company cannot operate in an efficient and effective manner without a management
through objectives and the management through projects, while a middle sized or big enterprise requires the profit center
– based management, the management through projects, the board picture and the delegation, if we are to quote the most
representative such managerial instruments.
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All management systems, ways and techniques claim the existence of a system of objectives – both fundamental,
derived, specific and individual – adequate procedural and structural – organizational conditions and competent managers,
capable of turning the latter’s potential to good use.
Many of the weaknesses generating causes, as pointed out in the previous chapters, have great chances of being
eliminated by applying the profit centers – based management, which is the most complex and sophisticated management
system, as acknowledged in the world as well as in our country. By the order, discipline and rigorousness the latter system
promotes, by the division of objectives up to the level of the job position and the latter’s holder, by the managerial and
economic de – centralization at the level of management centers and the use of budgets as economic instruments in
management, by an outcome – based motivation that it facilitates and so on, the profit centers – based management is the
most relevant generator of managerial and economic performances. Within its environment, in order to enhance its
managerial valences, we hereby recommend the use of the management through projects (as designed for the settlement
under some superior quality-, cost and time conditions of several complex problems, of a strategic nature, and with a
deep innovational character), the scoreboard or the management through exceptions (in order to provide for an operative,
pertinent, information of the manager, in agreement with the his informational needs), the delegation (from the perspective
of a more well – balancedly use of the time budget and of the training of those future managers) etc.
We also belive that it is very important for Romanian companies, just as it for those public institutions, to turn
the organizational documents (ROF, the organizational chart, the job description) into some genuine managerial
instruments. To this end, it is necessary for the amelioration of their contents and the creation of some habits in terms of
their being actually used in the managerial practice, within the process of exercising the management functions. For
instance, the job description has no kind of managerial signification whatsoever, unless it has some individual objectives
and the necessary support elements, as required for the latter objectives accomplishment, as approached in a balanced
manner: duties, competences, responsibilities.
The job description is the basis of the drawing up of another document having the value of a managerial
instruments – namely the decisional-informational record – whose aim is that of stating the main decisions whose
substantiation and adoption the manager the latter’s informational needs are involved in. This way, the promotion and use
of the board picture become possible in any type of company whatsoever.
In addition to those management systems, ways and techniques, as proposed to be implemented and used, one
shall not neglect either the promotion of a number of quality management systems and of some high performance IT
systems. Under the title of an example, Total Performance Scorecard, Six Sigma, ERP, CRM are more and more “present”
in those Romanian companies wishing indeed for both performances and competitiveness, by making constant
investments to this end.
From the point of view of those managerial methodologies, we already notice a tendency of agglomeration, as
generated by the promotion, sometimes even excessive, of such procedures, norms, normatives, rules, standards, etc.,
with an adverse impact on the decisional and actional scope of both managers and performers, but also on the degree of
a company’s management bureacratization. We hereby notice, from this point of view also, that managerial training and
consultancy are capable of bringing some clarifications in terms of the need and opportunity of wayologization and to
facilitate the operationalization and effective turning to good account of those managerial instruments as well as of the
general or specific methodologies.
(4)Organizational culture remodeling
One recommends the re – thinking and re – building of such an organizational culture at the level of those
enterprises, from the perspective of enhancing its position as a strategy determinant, as well as a determinant of the general
change and from the perspective of getting managerial and economic performances.
The organizational culture shall not be approached per se, but in a close connection with the other managerial
components that the latter conditions or that it is conditioned by. At the same time, the insertion of this recommendation
within the category of those managerial efficientization ways, shall be correlated with the others, since the relations among
them are very tight.
The organizational culture is first of all a relevant endogenous variable of a company’s strategy and, by its two
parts – the visible and the invisible one – it influences in particular the objectives and the ways for the latter’s
accomplishment. The managerial redesigning, the managerial methodologization as well as other such strategic options
are influences by some of the cultural components, such as the set of values, the behaviors, the myths, the symbols, etc.
just like the use of such ways may have a decisive contribution in terms of new values and behaviors “Performance –
based work”, “teamwork”, etc.. In order to provide, by means of strategy, for the guiding of the organizational culture on
certain coordinates, one recommends: the keeping of people and of the innovative ideas within the company, the
development of a trust –based culture, the opening of the company towards the accomplishment of communications and
the performance of actions, the identification of the alternative major success factors, in view of exercising leadership
and learning the way how to run such change at a company’s level.
Secondly, the organizational culture is a relevant determinant of the getting of performances, alongside
managers’ and performers’ competence and the contextual influences. The influence of the organizational culture and,
within the latter, of the managerial culture on those managerial and economic performances is provided by both
components, and by the specific function its fulfills:
 The guiding of the efforts towards one objective or one set of such objectives
 The development of a strong motivation for employees in terms of getting those outcomes, as expected
 The supply of a structure and of some mechanisms which coordinate employees’ efforts without the need for
any formal procedures or systems
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The passing to some strong organizational cultures have a decisive positive influence on the company’s
functionality, efficiency and efficacy as well as on the latter’s management.
In the end we hereby mention that the creation and development of one strong economic culture in terms of
managers and performers within the environment of that organizational culture, facilitate the operationalization of such a
recommendation and provides for an easier “passing” of a company through a period marked by such an economic crisis.
(5)Managers and management professionalisation
Third, genuine professional managers are those managers with appropriate personal authority conferred the post
of official authority, managers who know management, meaning that "base their decisions, actions and behaviors
predominant managerial concepts and management tools provided by management science, obtaining functionality and
high performance "(Nicolescu O., gen. coord., 2011). They:
- Know the meaning and content of management processes and their functions and they perform in relation to
the specific driving range;
- Give due consideration to each management functions, based on the roles they have in the economy of
management processes and ensuring the functionality of the organization and / or procedural or structural component led
directly;
- The starting point in any endeavor they are involved is to set objectives; their final distribution of people is
through a negotiation process, taking into account and given proper jurisdiction of each post holder;
- Build steps by a logical concatenation of the objectives of not missing any link: objectives - processes structures decisions - information - methods - men – results;
- Lead the configuration management system and intimate functioning mechanisms of each subsystem - from
the methodological management at the decision and information from organizational human resource management
subsystem - assuming that, at their level, finds favorable conditions roles to fulfill its responsibilities in the organization,
leadership and management for effective and efficient driving range;
- Have sufficient skills and managerial skills to enable them achieve results "by others", which gives a good
organizational climate for personal and professional fulfillment;
- They're open to change, recover and fight contributory factors to mitigate or eliminate the factors of resistance
to change;
- Are prone to learning and encourage others to improve their professional provided through participation in
training courses or continuing professional training;
- Actively engage, effective and responsible for achieving performance, economic and financial management,
which is a genuine card;
- Know what to do and how to do it!
The issue of managers professionalisation must put differently, depending on the type of organizations by
ownership, dimensional, state ownership, etc. Moreover, there are notable difference within a particular category of
organizations (eg in the SME sector, managers of micro, small and are usually entrepreneurs / owners of their big
companies like national companies, management can private, classic feature state-appointed managers, as majority
shareholder, while public institutions, decentralized or decentralized benefit also nominated political managers).
How managers of Romanian organizations register, even partially, serious malfunction at least of the conditions
mentioned above, we recommend operation in the following areas: improving resource management human "the"
recruitment, selection, classification, evaluation, motivation and promotion managers, managerial methodologisation,
continuous managerial training, calling for management consultancy, streamline their benefits.
Human resource management recruitment, selection, assessment, motivation and promotion managers must
respond favorably to the challenges of improving economic performance and management of the organization, the
substantive changes in the form and content of these activities to ensure real professional resource managers, genuine
"white collar". Professor Al. Deaconu believes that such changes could occur in selecting, developing and rewarding
managers (Nicolescu O., coord., 2004, p.241-242), so they can produce efficiencies in areas run by taking consider the
following: "in assessing the interests of managers moving from the efficiency results of human relations; Career managers
are selected for their managerial skills, not their technical skills; acceptance in a growing measure, the hypothesis that
some skills are genetic; training of managers is, increasingly, a profession in itself (it amplifies the role of consultants
specializing in the field); Effective managers will be highly valued, will be better paid and easier mobility will accept. "
Based on these aspects, the question naturally arises: where "feed" Romanian organizations with managers, given the fact
that neither we nor the other hand, there are no schools (faculties) to produce managers? What conditions must be imposed
on candidates to such managerial selection competition in order to succeed in a managerial position required? The answers
to such questions should be given the realities of today. It is not topical slogan was "born to be boss", even as the phrase
"management is drum as such should be chief" can not be accepted. The employer will consider both management
knowledge acquired by a formula institutional training usually faculty and managerial qualities and skills, some native,
others acquired and developed during the working life of the individual. Accordingly, neither the scientific aspect, not
the actual artistic competence or own authority staff should not be taken as a priority in assessing the competence
calculations, the value of a future manager, but both combined in a formula given by job seniority and importance to be
exercised. Moreover, the job description drawn up and submitted in sufficient time candidate to fill a management
position, it must contain sufficient data and information on the job specification to which he must respond in the highest
degree, but also to job description, to alert the volume, complexity and difficulty of tasks, powers and responsibilities
incumbent on individual objectives.
The most important function of methodological management component consists of managers service
scientisation. In other words, the extent to which managers use the services management tools and management
methodologies provided by this subsystem can rely on their professionalism and overall management of the organization.
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In this context, managerial methodelogisation becomes one of the most important ways to boost efficiency and
effectiveness of the organization and its management. Order, discipline and rigor are features of managers' work that can
be promoted through methodologisation:
• Promote the use of management tools (systems, methods and management techniques) to facilitate the exercise
and management processes to each function (foresight, organization, coordination, training and control-assessment) and
• Conduct any strategic-tactical approach of organizational change and management on rigorous methodological
basis, using general and specific methodologies to redesign the management system and its subsystems, restructuring,
reorganization, rationalization or effective implementation of management tools. Management methodologies in logical
sequences are required to go for pragmatic success of a decision or complex actions. These can be general - when referring
to major changes in the management of the organization (for example, redesigning management methodology or
methodology of strategic management) - and specific - when targeting specific thematic areas of management (redesign
of the subsystems decision methodologies, methodological information , organization etc. or methodologies required by
the application of systems, methods and management techniques).
In terms of managerial methodologies already noticed a trend of agglomeration generated by promotion,
sometimes to excess, procedures, rules, regulations, rules, standards, etc., with adverse impact on decision-making and
action sphere of managers and contractors, and the degree of bureaucratization of company management. We note from
this point of view, that the training and management consultancy are able to provide clarification on the need and
methodologisation opportunity and facilitate operationalization and the effective enforcement of management tools and
methodologies to general or specific.
Managerial training is another "source" managers professionalisation, as far as training and continuing
professional development (name taken from the National Education Law no.1 / 2011) carried out in line with the
organization's needs, and these programs effectively and actively participate in those who lead and manage the
organization or its structural components. The weak link in the process of professional training and management, as
insufficient financial resources postgraduate programs in management and precariousness, their formalism are almost
impossible to meet the goals of human resources management training and management development. Formal character
of the training and study documents aggravates Romanian state managed organizations, departing from what is new and
modern European and international management. Save, even partially, it came from organizations that have accessed
European funds through the "human resource development" or "developing administrative capacity" and organized
similar postgraduate courses in various fields, including management.
Management consulting is considered, in the opinion of Professor G. Pleşoianu, "a major and professional
change ... because it promotes rational and efficient change that gives priority to achieving profitability and development
in conjunction with market requirements." The same author considers that, on the one hand, "management consultants,
and experienced professionals, promotes organizational osmosis to obtain favorable results of change, choosing the most
viable solutions without prejudices and inadequate rules" and, on the other hand " ensure the correlation with specific
elements and the legal system and, in particular, restrictions, limitations and drawbacks "(Petrescu I., coord., 2014, p.273).
Impact over the management and economic performances
Improving managerial efficiency leads to improving overall business efficiency and to generating performance
to the economy. Managerial performance translates into: a balanced approach of managerial functions, significant
improvement of the quality of managerial decisions (a consequence of increased quality of information and usage of
managerial tools), improved know-how of managerial processes, ensuring a consistence of decision making and
operations, improved matching of candidates to job roles, ensuring alignment between objectives, processes, structures,
talent, etc. All these imply increased performance that can be measured by various financial or non-financial indicators
in organisations: profit, market share, costs, effeciency rates, work productivity, solvency and liquidity, cash flow, etc.
Performance improvement takes into account organisational objectives, promotes individual, group and organisational
accountability for the results and fosters an adequate managerial environment – from metholdological, organisational,
decisional, motivational perspectives.
To summarise, here are some approaches of improving the managerial effectiveness in organisations:
- Conducting a diagnose of strenghts and weaknesses, viability of tactical and strategic recommendations;
- Promoting strategic management (fundamenting, elaborating, implementing and evaluating of the strategy);
- Managerial reengineering (obiectives, processes, structures, talent, results);
- Managerial methodology – reshaping of the organisational culture.
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Unul dintre cele patru elemente fundamentale ale unei economii de piață, ca sistem economic, este concurența.
Reprezentând baza organizării activității economice raționale, rolul competiției este în continuă creștere, un proces
accelerat de cele două megatendine contemporane - globalizarea și regionalizarea. Menținerea unui mediu concurențial
normal nu numai că asigură funcționarea optimă a pieței unice și competitivitatea industriei europene, ci și creează
beneficii pentru consumatori, acesta fiind scopul final al autorităților de concurență. Aceste beneficii se reflectă în prețuri
mai mici și într-o gamă largă de bunuri de calitate. Având în vedere impactul promovării concurenței asupra
consumatorilor, este necesar să se dezvolte o cooperare strânsă între autoritățile de concurență și organizațiile de
consumatori.
Cuvinte-cheie: concurenţă, Uniunea Europeană, comerţ, eficienţă, protecţia consumatorilor, politica comercială.
One of the four fundamental elements of a market economy, as an economic system, is competition. Representing
the basis of organizing rational economic activity, the role of competition is steadily increasing, a process accelerated
by the two contemporary megatendins - globalization and regionalization. Maintaining a normal competitive environment
not only ensures the optimal functioning of the single market and the competitiveness of European industry but also
creates benefits for consumers, and that is the ultimate goal for the competition authorities. These benefits are reflected
in lower prices and a wide range of quality goods. Given the impact of promoting competition on consumers, it is
necessary to develop close cooperation between the competition authorities and consumer organizations.
Keywords: competition, European Union, trade, efficiency, consumer protection, commercial policy.
JEL Classification: P45, O57.
Introducere
Politica europeană de promovare a concurenţei în sfera comerţului şi protecţiei consumatorilor este un element
vital pentru buna funcţionare a pieţei interne. Scopul său este să garanteze drepturile consumatorilor în relaţia cu
comercianţii şi să ofere protecţie suplimentară, de exemplu, pentru consumatorii vulnerabili.
Consolidarea poziţiei consumatorilor şi protejarea eficientă a siguranţei şi a intereselor lor economice au devenit
obiective esenţiale ale politicii europene în domeniul comerţului şi protecţia consumatorului. Cercetările realizate la
cererea Parlamentului European arată că o politică eficientă în domeniul comerţului şi protecţiei consumatorilor este
esenţială pentru o piaţă europeană eficientă şi funcţională. O mai mare transparenţă şi o mai bună informare atunci când
se realizează tranzacţii, ca urmare a unei politici bine implementate în domeniul protecţiei consumatorilor, au ca rezultat
soluţii mai bune pentru consumatori şi o eficienţă crescută a pieţei.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
În condiţiile creşterii spectaculoase a ofertei de bunuri şi servicii şi fiind confruntaţi cu o înăsprire a
concurenţei, agenţii economici sunt obligaţi să conştientizeze faptul că rămânerea lor în competiţie depinde de numărul
de consumatori atraşi, recunoscându-se astfel, suveranitatea consumatorului pe piaţa de bunuri şi servicii. Deci, astăzi,
agenţii economici sunt preocupaţi de satisfacerea cât mai deplină a cerinţelor exprimate şi specificate, cu scopul că
produsele lor să se apropie cât mai mult, iar dacă se poate să satisfacă integral aşteptările consumatorilor.
Scopul şi obiectivul general al politicii consumatorilor în domeniul concurenţei este de a asigura că consumatorii
pot face alegeri nefiind constrânşi şi fiind bine informaţi referitor la ofertele concurenţiale a furnizorilor. Stimulentele
comerciale sunt apoi îndreptate către deservirea calitativă a consumatorilor şi, prin urmare, la eficienţă, productivitate şi
inovaţii.
Aceasta oferă o politică raţională pentru intervenţia Guvernului în informarea şi educarea consumatorilor. Cu
circa 510 milioane de consumatori din Uniunea Europeană, statele membre mai vechi ale UE au adoptat politici pe o
perioadă lungă concepute pentru a proteja interesele specifice ale consumatorilor în situaţii de concurenţă.
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Politicile naţionale ale statelor membre au creat sisteme de drept ale consumatorilor şi au introdus politici
guvernamentale menite să reducă inegalităţile, eliminarea practicilor neloiale, să promoveze securitatea şi sănătatea şi să
îmbunătăţească standardele de viaţă în general. În acelaşi timp, metodele de protecţie a consumatorilor reflectă diferenţele
dintre sistemele juridice, tradiţii socio-culturale, şi organizări instituţionale şi politice. De exemplu, în timp ce unele state
membre au optat pentru o abordare orientată spre reglementare şi au creat structuri administrative pe deplin de sine
stătătoare pentru a fi responsabile în ceea ce priveşte problemele consumatorilor, alte ţări din UE au ales mai mult calea
de a nu interveni, abordând vectorul bazat pe importanţa informării corecte a consumatorilor şi de a permite pieţei şi
sectorului individual un grad semnificativ de auto-reglementare.
În plus, accentul pus pe problemele şi obiectivele specifice consumatorilor a arătat o variaţie mare. În unele ţări
ale UE, politicile şi legea acordă prioritate legislaţiei alimentare, în timp ce altele utilizează ca punct focal prevederile
comerciale, precum şi condiţiile contractuale pentru vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii.
Această diversitate a normelor naţionale, a structurilor şi a abordărilor politice a apărut ca o barieră în calea bunei
funcţionări a pieţei comune a UE şi a oferit logica unei politici la nivel european menită să creeze standarde minime
juridice armonizate, ca vocea consumatorului să fie auzită la nivelul UE şi să asigure că consumatorii se bucură de un
nivel ridicat de protecţie pe piaţa unică a UE.
Metode şi material aplicate
Articolul respectiv este fundamentat pe o abordare sistemică a studierii conceptelor şi a situaţiei domeniilor
analizate. Pentru realizarea cercetării au fost utilizate următoarele metode tradiţionale: metoda sistemică, metoda logică
şi cea dialectică (abstracţia ştiinţifică, analogia, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia). Concomitent, pentru a identifica
conceptele-cheie incluse în lucrare au fost utilizate rezultatele unor publicaţii, articole ale experţilor economici, care
reprezintă o sursă importantă de argumente şi fapte bazate pe date empirice.
Analize şi rezultate
Concurenţa la nivelul UE contribuie la consolidarea întreprinderilor europene în afara UE şi le ajută să reziste mai
bine în faţa concurenţei mondiale. Uneori, încălcarea normelor privind concurenţa are loc numai într-o anumită ţară, iar
soluţionarea problemei îi revine, de cele mai multe ori, unei autorităţi naţionale de concurenţă. Însă, odată cu dezvoltarea
pieţei interne şi pe fondul globalizării, efectele comportamentului ilegal, cum ar fi crearea unui cartel, sunt de obicei resimţite
în multe ţări de pe întregul cuprins al UE şi din afara ei. De multe ori, Comisia Europeană se află într-o poziţie favorabilă
pentru a urmări astfel de cazuri la nivel transeuropean. Comisia are competenţa nu doar de a investiga, ci şi de a lua decizii
obligatorii şi de a aplica amenzi considerabile. Începând din 1962, Comisia este abilitată să investigheze eventualele
comportamente anticoncurenţiale, iar începând din 1990, este autorizată să examineze concentrările economice de mare
amploare. Împreună cu autorităţile naţionale din domeniul concurenţei, Comisia garantează respectarea normelor UE
privind concurenţa.
Toate ţările membre ale UE deţin astfel de autorităţi care au competenţa de a promova concurenţa şi care, în esenţă,
au aceleaşi puteri ca şi Comisia Europeană. Începând cu 2007, aceste autorităţi au aplicat normele europene în domeniul
concurenţei în aproximativ 570 de cazuri. Prin intermediul Reţelei europene în domeniul concurenţei (REC), autorităţile
naţionale şi Comisia Europeană schimbă informaţii cu privire la punerea în aplicare a normelor UE. Reţeaua facilitează
identificarea autorităţii care trebuie să se ocupe de aspecte specifice şi a celorlalte autorităţi care ar putea oferi asistenţă.
De asemenea, ea contribuie la garantarea aplicării eficiente şi consecvente a normelor UE privind concurenţa. Prin
intermediul REC, autorităţile din domeniul concurenţei se informează reciproc cu privire la deciziile pe care intenţionează
să le adopte şi ţin seama de observaţiile omologilor lor. Astfel, acestea îşi pot împărtăşi experienţele şi pot identifica cele mai
bune practici.
De la 1 ianuarie 2007, Consiliului Concurenţei din România a obţinut statutul de membru cu drepturi depline al
Reţelei Europene a Concurenţei (ECN) în calitate de autoritate naţională în domeniul concurenţei. Acesta aplică
dispoziţiile articolelor 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, potrivit prevederilor
Regulamentului CE nr. 1/2003 al Consiliului, în cazurile în care actele sau faptele întreprinderilor sau asociaţiilor de
întreprinderi pot afecta comerţul între statele membre ale Uniunii Europene.
Consiliul Federal al Concurenţei din Austria a fost înfiinţat la 1 iulie 2002 pe baza Legii Concurenţei. Instituţia
este independentă şi are ca scop depistarea şi anchetarea cazurilor de încălcare a Legii împotriva Cartelurilor şi a legislaţiei
europene în domeniul concurenţei. Consiliul Federal al Concurenţei este subordonat Ministerului Federal al Economiei,
Familiei şi Tineretului, dar numai din punct de vedere strict organizatoric. Conducerea instituţiei este asigurată de
Directorul General pentru Concurenţă şi de adjunctul acestuia. Sarcinile şi îndatoririle Consiliului Federal al Concurenţei
au la bază atât legislaţia naţională (în special Legea Concurenţei şi Legea împotriva Cartelurilor), cât şi dreptul european
în domeniul concurenţei.
Activitatea autorităţii Concurenţei, din Belgia, are ca obiectiv promovarea şi garantarea existenţei unei
concurenţe efective. Baza legală: legea referitoare la protecţia concurenţei economice din 15 septembrie 2006; regulile
comunitare ale concurenţei, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene – fostele articole 81 şi 82
din Tratatul CE. Autoritatea concurenţei participă, de asemenea, la implementarea politicii europene a concurenţei. Ea
cooperează cu alte autorităţi ale concurenţei şi face parte din ECN (Reţeaua Europeană a Concurenţei), care aparţine la
Autorităţile Europene de Competiţie (ECA) şi de ICN (Reţeaua Internaţională a Concurenţei). Comisia pentru protecţia
concurenţei din Bulgaria stă însărcinată cu punerea în aplicare a următoarelor legi: Legea privind protecţia concurenţei,
Legea privind achiziţiile publice şi Legea privind concesiunile.
Organizarea Autorităţii Concurenţei din Franţa are la bază Decizia din 30 martie 2009, conform căreia Consiliul
Concurenţei este însărcinat cu supravegherea unei funcţionări concurenţiale bune a pieţelor, o condiţie sine qua non pentru
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garantarea către consumator a celui mai bun preţ şi alegerea cea mai extinsă a produselor şi serviciilor. Practicile
anticoncurenţiale sunt nocive consumatorului final, pe care-l privează de libertatea alegerii celui mai bun preţ. Legea conferă
Autorităţii misiunea păstrării sau reinstalării vitalităţii concurenţiale. Atunci când agenţii economici încalcă dreptul
concurenţei, Autoritatea poate fi sesizată cu dosarul cauzei sau se sesizează din oficiu. Sunt examinate faptele şi în termenul
unei proceduri contradictorii, se iau dacă este nevoie, toate măsurile necesare pentru a opri practicile în cauză.
Autoritatea Garantă pentru Concurenţă şi Piaţă (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) din Italia
este o autoritate administrativă independentă, instituită în baza Legii nr. 287/1990, cunoscută şi sub numele de Autoritatea
Antitrust, are următoarele competenţe:
– veghează împotriva abuzurilor de tip “putere dominantă”;
– veghează asupra încheierii unor acorduri şi/sau carteluri care pot fi dăunătoare sau restrictive pentru concurenţă;
– controlează operaţiunile de fuziune care depăşesc o anumită valoare – comunicată autorităţii care va aprecia
impactul asupra pieţei;
– protejează consumatorul în domeniul practicilor comerciale incorecte şi publicităţii înşelătoare;
– evaluează şi sancţionează cazurile de conflict de interese.
Oficiul pentru Concurenţă şi Protecţia Consumatorului din Polonia (UOKiK) a fost înfiinţat în 1990, iniţial sub
denumirea de Birou anti-monopol. În acest sens, Legea privind contracararea practicilor monopoliste a fost adoptată la
24 februarie 1990. Principalele sarcini ale Biroului au fost contracararea acordurile anticoncurenţiale şi abuzul de poziţie
dominantă pe piaţă. O schimbare semnificativă a avut loc în 1996, când, după reforma administraţiei centrale, Biroul a
primit denumirea actuală - Oficiul pentru Concurenţă şi Protecţia Consumatorului (UOKiK), iar sfera activităţilor sale a
fost extinsă pentru a cuprinde şi protecţia intereselor consumatorilor. Un pas important în dezvoltarea sistemului de
protecţie a concurenţei a fost Legea din 15 decembrie 2000 privind concurenţa şi protecţia consumatorilor (a intrat în
vigoare în aprilie 2001), care a definit principiile de funcţionare a întregului sistem de protecţie a concurenţei şi a
consumatorilor. La 16 februarie 2007, o nouă Lege privind concurenţa şi protecţia consumatorilor a fost adoptată în scopul
de a îmbunătăţi eficienţa activităţilor desfăşurate de Oficiu. Aderarea Poloniei la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 a
însemnat şi finalizarea procesului de armonizare a legislaţiei poloneze anti-monopol cu reglementările UE.
Autoritatea Concurenţei din Portugalia, fiind creată pe baza Decretului-lege 10/2003 din 18 ianuarie 2003, este
o instituţie independentă şi autonomă financiar care are misiunea de a asigura respectarea regulilor concurenţei.
Autoritatea se ghidează după cele mai recente principii, pe baza cărora se creează instituţiile europene de reglementare
anti-trust şi are independenţă faţă de guvern şi alte organisme ale statului. Este considerată un centru al excelenţei în
probleme de competiţie, îndeplinindu-şi rolul de instituţie-partener în reţeaua europeană a Reglementatorilor Concurenţei.
Autoritatea are competenţe de reglementare a concurenţei în toate sectoarele economiei, inclusiv în sectoarele
reglementate, acestea din urmă în concordanţă cu reglementatorii sectoarelor relevante.
Oficiul Antimonopol (Protimonopolnỳ úrad) din Slovacia, fiind un organism al administraţiei de stat, a fost
înfiinţat potrivit art.14 al Legii nr.136/2001 privind protecţia concurenţei, în scopul protejării şi promovării concurenţei.
Potrivit Legii privind protecţia concurenţei, Oficiul Antimonopol are următoarele atribuţii:
– conduce investigaţii pe pieţele relevante;
– emite decizii de suspendare a activităţii societăţilor comerciale atunci când aceasta contravine dispoziţiilor legale;
impune societăţilor comerciale obligaţia de a înceta o anumită activitate sau de a remedia aspectele care contravin legii;
– emite decizii atunci când prevederile legii sunt încălcate de o autoritate a administraţiei de stat, de o autoritate
teritorial-autonomă sau un organism de stat în timpul exercitării atribuţiilor;
– analizează şi decide în orice domeniu care vizează protecţia concurenţei, aşa cum este prevăzut în lege;
– controlează aplicarea deciziilor luate în cadrul procedurilor;
– emite avize consultative, potrivit legislaţiei speciale;
– asigură reprezentarea în relaţiile internaţionale din sfera concurenţei;
– solicită instanţelor aprobarea înfiinţării unei comisii de inspecţie pentru verificarea legalităţii actelor Oficiului;
– propune noi măsuri în scopul protecţiei şi promovării concurenţei.
Oficiul înaintează Guvernului anual, dar şi la solicitarea acestuia, un raport de activitate. Oficiul va publica în
Buletinul Comercial şi pe pagina web oficială orice decizie definitivă a sa, notificarea concentraţiilor şi, atunci când legea
permite, anunţul începerii procedurilor de investigare, cu respectarea drepturilor legale ale societăţilor comerciale implicate.
Autoritatea de Concurenţă din Ungaria (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) a fost înfiinţată prin Legea LXXXVI
din 1990 privind interzicerea practicilor de piaţă neloială. Înfiinţarea GVH a fost astfel motivată de determinarea de a
proteja libertatea şi corectitudinea concurenţei. În prezent, este în vigoare Legea LVII din 1996 privind interzicerea
practicilor neloiale şi restrictive de piaţă. Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1997. Pe lângă dispoziţiile privind
concurenţa, Legea stabileşte statutul juridic al Autorităţii şi reglementează structura de bază şi funcţionarea, în continuare,
a procedurilor desfăşurate de GVH. Prin aderarea Ungariei la Uniunea Europeană, GVH a devenit membru al Reţelei
Europene de Concurenţă, care constă din autorităţile naţionale de concurenţă din statele membre ale UE, precum şi din
Directoratul General în domeniul concurenţei al Comisiei Europene. Începând cu aceeaşi dată, GVH este obligată să
aplice dreptul comunitar al concurenţei, în anumite condiţii. Sarcina GVH în ceea ce priveşte corectitudinea şi libertatea
concurenţei este de a pune în aplicare normele de concurenţă, în beneficiul populaţiei într-un mod în care să crească pe
termen lung bunăstarea consumatorilor şi nivelul competitivităţii. În plus, GVH promovează concurenţa în general şi, în
cazul în care nu există concurenţă pe piaţă, se străduieşte să creeze concurenţă şi să promoveze reglementări
corespunzătoare, care trebuie să fie ulterior puse în aplicare. Activităţile Autorităţii în ceea ce priveşte protejarea
concurenţei se bazează pe trei piloni:
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– proceduri de supraveghere în domeniul concurenţei – aplicarea la nivel naţional a dreptului naţional şi
comunitar în domeniul concurenţei;
– promovarea culturii concurenţei – în acest sens, GVH încearcă să influenţeze deciziile publice;
– cultura concurenţei - obiectivul GVH este de a contribui la dezvoltarea culturii concurenţei prin difuzarea de
cunoştinţe despre politica în domeniul concurenţei, în scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele relevante.
Dincolo de protejarea concurenţei, GVH îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în alte acte legislative, cum ar fi
Legea Comerţului. Autoritatea pentru Concurenţă din Ungaria este o autoritate administrativă de stat, care este
independentă faţă de Guvern şi îşi prezintă raportul doar în faţa Parlamentului. În acest sens, preşedintele Autorităţii are
obligaţia de a prezenta în faţa Parlamentului un Raport anual privind activităţile GVH. La cerere, preşedintele prezintă
raportul în faţa Comisiei parlamentare competente şi oferă consultanţă de specialitate, în subiecte legate de concurenţă.
GVH nu are birouri regionale. GVH este condus de un preşedinte, asistat de doi vicepreşedinţi. Direcţiile de investigaţie
sunt organizate pe sectoare economice şi tipuri de cauze. Aceste direcţii declanşează investigaţiile şi colectează informaţii
necesare Consiliului Concurenţei pentru a ajunge la o decizie. În acest scop, direcţiile sunt:
 urmăresc îndeaproape activităţile şi concurenţa pe piaţă;
 pe baza plângerilor şi reclamaţiilor sau din proprie iniţiativă, decid dacă să înceapă investigaţiile;
 efectuează procedurile de investigare în domeniul concurenţei;
 prin proceduri de tip post-anchetă, verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de decizii.
În afară de asta, direcţiile de investigaţie dau avizul cu privire la toate proiectele de măsuri şi propuneri
legislative, care sunt de competenţa GVH. În plus, direcţiile i-au parte la alte activităţi de consultanţă legate de concurenţă
şi de diseminarea culturii concurenţei. Dintre direcţiile de investigaţie, Direcţia privind protecţia consumatorului se ocupă
de reclamaţii, plângeri neoficiale şi efectuează proceduri împotriva manipulării neloiale a consumatorilor, iar Direcţia
împotriva cartelurilor efectuează investigaţii în cazul acordurilor secrete sau restrictive (de exemplu, stabilirea preţurilor
şi împărţirea pieţei). Direcţia pentru producţie şi servicii este organizată pe o bază sectorială. De asemenea, în cadrul
Secretariatului General există şi un Centru pentru diseminarea culturii concurenţei.
Comerţul este o activitate umană care ne priveşte pe toţi şi care ne implică pe toţi în ﬁecare zi. Ca atare, şi
regulile care guvernează această activitate ne privesc şi ne implică pe toţi, chiar dacă nu în aceeaşi măsură. Comerţul
internaţional are efecte asupra cetăţenilor în cel puţin 2 moduri. În primul rând, comerţul diversiﬁcă oferta de bunuri şi
servicii disponibile. Acest fapt conduce, de obicei, la scăderea preţului produselor datorită creşterii concurenţei. În al
doilea rând, accesul la materii prime şi materiale mai ieftine, tehnologie mai eﬁcientă şi la o piaţă lărgită creşte
competitivitatea companiilor autohtone şi conduce la sporirea ratei de investiţii, la creşterea economică şi la crearea de
noi locuri de muncă. Acest din urmă aspect interesează, în mod deosebit, pe cetăţenii Uniunii Europene, deoarece 20%
din locurile de muncă existente în Uniunea Europeană se datorează activităţilor de export.
Totuşi, creşterea concurenţei poate avea şi un impact mai puţin favorabil asupra sectorului privat care poate ﬁ
forţat de concurenţa importurilor să se restructureze, fapt ce conduce, de regulă, la reducerea numărului de locuri de
muncă. Acest aspect negativ poate ﬁ atenuat prin folosirea politicilor economice şi sociale adecvate, inclusiv prin educaţie,
perfecţionare, cercetare-dezvoltare, asigurări sociale etc. În esenţă, contracararea creşterii concurenţei datorită
importurilor impune adoptarea unor politici care să stimuleze atât spiritul antreprenorial, mai ales la nivelul
întreprinderilor mici şi mijlocii, cât şi inovarea care conduce la creşterea productivităţii muncii şi la sporirea
competitivităţii la nivel mondial.
UE, ca entitate economică, este principalul actor mondial în domeniul comerţului deoarece:
 repezintă cel mai mare exportator mondial, cu o pondere de aproximativ 20%;
 este cel mai mare exportator mondial de servicii, cu o pondere de circa 25%;
 este cea mai mare sursă a ﬂuxurilor mondiale de investiţii străine directe şi a doua destinaţie a acestora;
 reprezintă cea mai mare piaţă pentru exporturile provenind din circa 130 ţări, fapt ce sprijină dezvoltarea acestora;
 reprezintă o economie relativ deschisă, având o pondere de peste 14% a comerţului internaţional în Produsul
Intern Brut (pondere superioară celei a SUA şi Japoniei).
Politica comercială comună le oferă posibilitatea celor 28 de state membre ale Uniunii Europene să aibă aceeaşi
poziţie pe plan internaţional. Acest fapt este cu atât mai important într-o lume caracterizată de globalizare în care
economiile tind să se concentreze în grupuri regionale mari.
Din perspectiva poziţiei sale de principală entitate economică a lumii, Uniunea Europeană are un interes pregnant
în asigurarea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea comerţului mondial. Această poziţie predominantă determină însă
şi responsabilităţi faţă de celelalte ţări ale lumii. Pornind de la această poziţie şi responsabilitate Uniunea Europeană joacă
un rol activ în negocierile privind comerţul mondial, în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, acţionând în favoarea
unui comerţ echitabil şi corect, precum şi pentru valoriﬁcarea oportunităţilor determinate de globalizare.
Uniunea Europeană acţionează, de asemenea, pentru a asigura ţărilor în dezvoltare atât posibilitatea de a participa pe
scară cât mai largă la schimburile internaţionale, cât şi pentru a le acorda asistenţă atunci când acestea întâmpină diﬁcultăţi. În
acest context, Uniunea Europeană este dispusă să ofere concesii pentru ţările în dezvoltare prin acceptarea deschiderii asimetrice
a pieţelor, respectiv a deschiderii mai lente a pieţelor de către ţările în dezvoltare faţă de cele dezvoltate.
Comerţul a reprezentat primul domeniu în care ţările membre ale Uniunii Europene de astăzi au fost de acord
să-şi delege o parte din suveranitate şi să transfere Comisiei Europene responsabilitatea de a decide în sfera relaţiilor
comerciale, inclusiv în ceea ce priveşte negocierea acordurilor internaţionale în domeniu. În consecinţă, Uniunea
Europeană are o politică comercială comună bazată pe reguli uniforme.
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Îndepărtarea barierelor din calea comerţului din interiorul Uniunii Europene a avut o contribuţie semniﬁcativă la
asigurarea prosperităţii Uniunii şi acest fapt a întărit angajamentul Uniunii faţă de susţinerea liberalizării comerţului la scară globală.
Urmare a politicii comerciale comune, statele membre ale Uniunii Europene au eliminat taxele vamale în relaţiile
comerciale dintre ele şi au uniﬁcat taxele vamale pentru mărfurile importate din terţe ţări. Aceasta semnifică faptul că
produsele sunt supuse aceloraşi taxe vamale şi pătrund în spaţiul Uniunii Europene fie prin portul din Atena sau cel din
Hamburg. În consecinţă, un automobil importat din Japonia pentru care se plătesc taxe vamale în Germania poate ﬁ trimis
apoi în Belgia sau Polonia în aceleaşi condiţii ca şi o maşină germană fără a mai plăti alte taxe vamale ulterioare.
În cadrul negocierilor comerciale Uniunea Europeană acţionează ca o singură entitate, maximizându-şi astfel
puterea de negociere datorită ponderii foarte mari pe care o are ca întreg în ansamblul comerţului mondial.
Faptul că Uniunea Europeană acţionează în domeniul relaţiilor comerciale ca o singură entitate nu neglijează în
nici un fel varietatea de interese ale membrilor săi. Conceperea politicii comerciale a Uniunii Europene se face prin
consultare cu reprezentanţii ţărilor membre, iar deciziile importante sunt luate chiar de miniştrii comerţului din aceste
ţări. De asemenea, Parlamentul European este implicat în luarea deciziilor, fapt ce contribuie la creşterea legitimităţii
acestor decizii.
De la adoptarea primelor măsuri în domeniul protecţiei consumatorilor, în 1975, UE a depus eforturi pentru a
garanta un nivel ridicat de protecţie în materie de sănătate şi siguranţă, începând cu fabricarea produsului şi până la
utilizarea acestuia. În baza normelor UE în acest domeniu, numai produsele care sunt sigure pot fi comercializate pe piaţa
europeană. Legislaţia europeană prevede utilizarea marcajului „CE” pe mai multe categorii de produse. În acest mod,
fabricantul declară că produsul a fost verificat în baza principalelor criterii de siguranţă stabilite de UE şi îndeplineşte
toate criteriile relevante.
Normele privind siguranţa produselor sunt deseori modificate pentru a include produse noi sau pentru a ţine cont
de noile dovezi ştiinţifice. De exemplu, în 2011, au fost introduse noi cerinţe europene privind siguranţa pentru playerele
audio personale, pentru a reduce riscul de pierdere a auzului din cauza volumului excesiv.
Siguranţa jucăriilor, a aparaturii electrice şi a vehiculelor sunt doar trei exemple care ilustrează schimbările
considerabile pe care le-a adus această politică în Europa. Jucăriile achiziţionate în UE sunt printre cele mai sigure din
lume. Înainte ca o jucărie să fie comercializată pe piaţa UE, aceasta face obiectul unor verificări riguroase în ceea ce
priveşte fabricarea şi componentele de mici dimensiuni, inflamabilitatea, proprietăţile chimice şi electrice, precum şi
aspectele legate de igienă şi radioactivitate.
Legislaţia UE îi protejează pe consumatori de o gamă largă de practici comerciale neloiale, aplicând următoarele măsuri:
– interzicerea tehnicilor de vânzare agresivă: Publicitatea înşelătoare şi practicile comerciale neloiale, precum
tehnicile de vânzare agresivă, au fost interzise în UE începând din 2005. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să existe
costuri ascunse, înşelăciuni, clauze false, informaţii eronate şi publicitate care să îi vizeze pe copii. Un produs prezentat
ca fiind gratuit trebuie să fie cu adevărat gratuit.
– contractele la distanţă: Normele UE îi protejează pe consumatori atunci când cumpără un produs sau un
serviciu la distanţă. De asemenea, garantează faptul că aceştia primesc informaţii suficiente înainte de a efectua o achiziţie,
le oferă dreptul de a anula contractul în termen de 14 zile lucrătoare fără nicio penalitate şi le asigură protecţie împotriva
utilizării frauduloase a cardului bancar. În domeniul serviciilor financiare, există norme europene specifice cu privire la
comercializarea la distanţă.
– repararea produselor: Legislaţia UE le oferă protecţie juridică consumatorilor în cazul în care aceştia
cumpără produse care sunt defecte sau nu seamănă cu cele promovate prin publicitate. Toate produsele cumpărate au
garanţie de doi ani. Dacă un produs, aflat încă în garanţie, nu mai funcţionează corect din cauza unei defecţiuni care era
deja prezentă în momentul în care a fost cumpărat, există posibilitatea reparării acestuia. Dacă acest lucru nu este posibil
într-un termen rezonabil, se rambursează suma achitată sau se acordă o reducere de preţ. Garanţiile comerciale oferite de
vânzător nu înlocuiesc garanţia minimă de doi ani, ci vin în completarea acesteia.
– soluţionarea disputelor: Dacă apare o problemă cu un comerciant cu privire la un produs sau un serviciu, normele
UE prevăd posibilitatea unei soluţionări extrajudiciare a litigiului, utilizând proceduri de soluţionare alternativă. Acestea sunt
proceduri ieftine şi rapide care, în general, sunt mai simple decât apelul la o instanţă judecătorească. Ele pot fi utilizate pentru
litigiile la nivel naţional şi transfrontalier. În 2016, a fost lansată o nouă platformă europeană online, care le permite
consumatorilor şi comercianţilor să soluţioneze exclusiv online litigiile legate de achiziţiile efectuate pe internet.
– cererile cu valoare redusă: Procedura europeană privind cererile cu valoare redusă este disponibilă începând
din 2009 şi se aplică tuturor cazurilor transfrontaliere civile şi comerciale a căror valoare nu depăşeşte 2 000 de euro. Nu
este nevoie de avocaţi, iar hotărârile emise în cadrul acestei proceduri sunt recunoscute şi aplicabile în toate ţările din
UE. Din al doilea semestru al anului 2017, plafonul constituie 5 000 de euro.
Supravegherea pieţei şi respectarea normelor relevante legate de protecţia consumatorilor reprezintă o parte
importantă a politicii UE de protecţie a consumatorilor. În statele membre, anumite autorităţi sunt responsabile pentru
această chestiune pe teren şi mobilizează mii de inspectori pentru a efectua controale şi pentru a garanta respectarea
normelor de către comercianţi.
Reţeaua de cooperare pentru protecţia consumatorilor reuneşte autorităţile naţionale din toate ţările UE pentru a
identifica, a investiga şi a stopa practicile comerciale transfrontaliere ilegale. De asemenea, aceasta le permite ţărilor din
UE să lupte împreună împotriva eventualelor încălcări ale legislaţiei privind protecţia consumatorilor.
De asemenea, reţeaua efectuează periodic activităţi de supraveghere a pieţei şi de verificare a aplicării legislaţiei.
Cu această ocazie, sunt verificate o serie de site-uri dintr-un anumit sector pentru a se vedea dacă sunt respectate normele
UE privind protecţia consumatorilor. În perioada 2007-2016, autorităţile naţionale au analizat peste 4 400 de site-uri care
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oferă produse electronice, bilete online, credite de consum şi posibilitatea de a descărca muzică, jocuri, materiale video
şi cărţi. Aceste acţiuni de anvergură, facilitate de Comisia Europeană, sunt menite să garanteze că, peste tot în UE,
comercianţii respectă legislaţia privind protecţia consumatorilor în sectorul lor specific. Cele mai multe cazuri de abuz
descoperite în faza de control sunt corectate în cel mult un an.
Concluzii
Concurenţa ca procedeu deschis de confruntare a agenţilor economici reprezintă cea mai bună cale pentru
satisfacerea intereselor lor, respectiv maximizarea profiturilor pentru întreprinzători şi satisfacerea maxim posibilă a
nevoilor consumatorilor.
În Uniunea Europeană protecţia consumatorilor tinde către performanţe înalte la nivel comunitar, chiar dacă se
atestă diferenţe de la un stat membru la altul. Aici s-a ajuns, înainte de toate, prin armonizare legislativă, directivele
Consiliului European fiind adoptate prin legi proprii de către fiecare stat membru. Aceasta înseamnă drepturi cât mai largi
pentru consumatori, apărate prioritar prin autoprotecţie şi protecţie indirectă, dar şi prin optimizarea protecţiei directe,
dirijată, mai ales, către categoriile şi grupurile sociale dezavantajate.
Politica din domeniul concurenţei este una dintre cele mai importante la nivel european. Necesitatea unei politici
comune în domeniul concurenţei este vitală în contextul realizării obiectivelor economice propuse în tratatele UE. Rolul
unei asemenea politici nu este doar de a proteja procesul competitiv, ci şi de a promova şi proteja integrarea pieţelor
statelor membre UE. Acest lucru este posibil prin promovarea structurilor de piaţă competitive şi prin instituirea de politici
împotriva practicilor anticoncurenţiale.
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Suppliers, vendors, partners, contractors, sub-contractors, providers – are all these words defining, in the end,
the same thing i.e. an entity providing goods or services? Or there are amongst them mild but still powerful various
meanings shifting the weight of their relationship with the beneficiary organisation in such subtle yet relevant ways that
makes analysing them worthwhile? Our paper presents the results of a research, part of a larger study, which aims to
identify the difference between the concept of supplier used as such by the previous revision of ISO 9001 and the term
newly introduced, by ISO 9001:2015, of provider, and the impact on organisations having a quality management system
implemented. Managing their external providers is fundamental for organisations aiming to provide nothing but the best
products or services to their customers or clients. Deciding who is who will prove of the utmost importance for their
success and for their survival in the era of customer satisfaction.
Keywords: supplier, provider, quality management, management.
Furnizori, re-vânzători, parteneri de afaceri, contractori, subcontractori, parteneri- oare toate aceste cuvinte
definesc, în cele din urmă, aceeași entitate care furnizează unei organizații bunuri sau servicii? Sau se pot regăsi printre
ele înțelesuri subtile și totuși importante care pot schimba greutatea relației cu organizația beneficiară în diverse
modalități suficient de relevante care să facă să merite o analiză atentă? Lucrarea de față prezintă rezultatele unei
cercetări, ca parte a unui studiu mai amplu care are ca obiectiv identificarea diferențelor percepute de organizațiile care
au un sistem de management al calității implementat în ceea ce privește utilizarea termenului de furnizor de către ediția
din 2008 a standardului ISO 9001 comparativ cu introducerea noțiunii de partener de către noua revizie, cea din 2015.
Managementul furnizorilor externi identificați ca parteneri este de o importanță critică pentru organizațiile care au ca
obiectiv să livreze numai cele mai bune produse sau servicii clienților lor. Să decidă cine este ce, poate fi de o importanță
deosebită pentru succesul și chiar pentru supraviețuirea lor pe piață, într-o epocă în care clientul este stăpân absolut.
Cuvinte-cheie: furnizor, partener, managementul calității, management.
JEL Classification: L20, L24, M10.
Introduction
Happy and satisfied clients are often the result of a smart purchase policy applied by successful companies in
relation with their suppliers. For years, the companies working under the umbrella of a quality management standard
implemented according to ISO 9001:2008 requirements have been asked to apply the principle of mutually beneficial
relationship when considering their suppliers whereas a suppliers definition was that of "a person or organization that
provides something needed such as a product or service” [ISO 9000:2001, 9, p.19].
The revised ISO 9001 is introducing the “external provider” notion -comprising suppliers of goods, services and
outsourced processes - and a new quality management principle of relationship management to replace the previous one.
The 2015 edition is listing this changes as major vocabulary differences, but the changes are much more than simply a
vocabulary issue, having to do with a mentality change from traditional suppliers of goods to external providers of goods,
services, and processes.
The „new economy and old economy” terms introduced by Dyer [Dyer, J.H., 7, 2000, p. 5] and continued by
Băleanu, bring to our attention new economic realities influenced by markets and competition globalisation. These new
realities determine the changes of industrial marketing and management paradigm, namely the evolution from the
transactional view to the relational view. Therefore, it is because of these that in the new economy “the traditional model
of vertically integrating the transactional relationships based on the negotiation power represented the successful
combination of getting the competitive advantage started to be replaced by new approaches related to virtual integration
as chains/ networks of companies, competing each other, based on the advantage provided by the partnership relations.”
[Băleanu, V., 3, 2010, p.2].
When discussing about the traditional transactional model relationships as being about “every transaction
profitability (through minimum price) concentrating on the enhancement of the negotiation power, avoiding commitment
and minimal dependency on suppliers” (Boyle et all, 5, 1992; Provan si Gassenheimer, 14, 1994; Dyer, 7, 2000).”
[Băleanu, V., 3, 2010, p.2] the same author highlights the following characteristics considered essential for the success
of the occidental markets:
„ - Minimalistic exchange of information between buyers and sellers;
- Technological and functional distinct systems, specific to each and every company, characterised by low
interdependency levels (usually the 2 organisations involved in such relationships have only one interface for purchasingbuying/ dispatch-sell;
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- Low need of mutual trust since none of the parts consider itself significantly dependent on the other one and
transfer costs from one supplier to another either are not perceived either perceived as very low;
- Blocked dedicated supplier’s investments in specific assets (unique assets for a particular client’s use);
- Relationships are governed by legally binding contracts, easy to replicate, whose strengths is efficiency in
executing routine tasks.” [Băleanu, V., 3, 2010, p.4].
Moreover, Dell underlines that “moving from vertical integration to virtual integration makes possible inserting
customers and suppliers into one’s own business, openness to sharing essential information and creating real informational
partnerships” [Dell, M., 6, 1999, p. 96].
Jordan D. Lewis – an expert in strategic alliances and a great visionary, would predict as early as 1995 some of
the issues that ISO 9001:2015 is considering “dominated by a brutal competition supply chains of every industry are
moving toward integration. The requests of their customers are too wide to be supported be each of them isolated. For a
company to provide the maximum value to its customers it should get maximum value form its suppliers.” [Lewis, J.D.,
13, 1995, p. 4].
The founder of modern „marketing management”, Philip Kotler said that competition is mostly seen between
strategic networks than in between companies and as an irony of faith the more companies that fight to become more
competitive end up being more cooperative. [Kotler, P., 11, 1997].
Dyer quoted by Băleanu considers collaboration relationships as not instant value and durable advantages
creators but only if management and its main characteristics is looking around three major interdependent factors:
dedicated assets, mutually exchange of knowledge and information and trust between companies. (Dyer, J.H., 7, 2000,
p. 37-38; 40-109), [Băleanu, V., 1, 2009].
The result of convergent action of the three factors is enhancement of coordinated actions which uncover new
ways of creating value and efficient integration of processes and supply-chain companies’ activities – Supply Chain
Management. [Băleanu, V., 3, 2010, p.10].
Therefore „if the quality management revolution emerged in the ‘80s (as the US companies faced increased
competition from their Japanese rivals) and high quality became the global standard, by the year 2000 an entire culture
was developed around the supply chain driving the supply chain management revolution (Bowersox et al., 4, 2002;
Friedman, 8, 2005; Russell, 15, 2007). It is the new frontier of emphasis in management thought and practices of the new
millennium.” [Băleanu, V., Irimie, S., & Ionică, A., 2, 2009, p.45].
The degree of investigation of the problem and purpose of research
The transition process from assessing suppliers to evaluating external providers seemed to create, to some extent,
a real strong debate. The extent to which the evaluation was done and is now intended to be done is the purpose of the
research presented in our paper - as part of a larger research – on organisations and the impact of using a quality
management system for their processes.
Out of the 80 companies questioned, considered in our target group, some 73 replied to our questionnaire out of
which 7 were not complete, hence the data collected from only 65 were used for this paper. Companies participating to
our inquiry are Romanian based SME’s, managed mostly directly by their owners (about 80%) and some (remaining
20%) managed by employed managers. The distribution by activity field of these companies is as follow: 53% commerce
(mainly distribution of fast moving consumer goods), 28% service providers (consultancy in business management), and
the remaining 19% in production (light industry). A rather brief company profile would feature, apart from the above,
the following: around 25-30 employees and with a quality management system implemented for about 3 years, most of
them for having the quality management system certified for 4 year and some for as much as 2-3 years.
The aim of our research is to understand to what degree the SME’s and their managers are ready to move from
solely monitoring suppliers performance, as a minimum effort toward them, through annual evaluation, onto keeping the
external providers informed, satisfied and professionally managed. The requirements of 2015 edition of ISO 9001 are
similar in general terms with those of the 2008 edition but is now more explicit regarding when an organisation must
apply controls over external providers. In this respect the organisations should not only establish criteria to monitor the
performance of all providers but also need to keep documented information (records) on the results of the evaluations and
any necessary actions required to be taken.
Methods and materials applied
The present paper is a continuation of our work on investigating various aspects of Romanian SME's performance
(Verboncu & Mihai, 16, 2016; Verboncu, Zeininger & Mihai, 18, 2016; Verboncu et all, 17, 2016; Zeininger & Irimie,
19, 2015; Zeininger, Irimie & Mihai, 20, 2016).
The research used as main methodology the inquiry. The authors designed and documented a questionnaire that
was applied to the target group: top managers working in SME's. The section of the questionnaire addressing the issue of
suppliers, is presented below in Table 1. This part of teh questionnaire has only 6 questions, out of which 1 is classical
yes/no type, another one has also the I do not know option apart from yes and no and for the rest authors have been
providing pre-set options.
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Table 1
Questionnaire related to suppliers and providers
No
1.

Question
What categories of suppliers have you been
evaluating for compliance with ISO 9001:2008
requirements?

2.

Did you included in your evaluation your subcontractors

3.

If you’ve answered “no” to question 2 please detail
why?

4.

What is, in your understanding, the meaning of
"mutually
beneficial
relationships"
with
suppliers?

5.

Do you consider suppliers as being “interested
parties” that could influence the context for your
organisation?

6.

Given the transition to ISO 9001:2015 and the
change of the compliance requests what external
providers have you been adding to your accepted
supplier's list?

Options
-

Only the raw materials ones
Only the services’ suppliers
All of them: both raw materials and services
Yes
No
We have a specific contract with them
Subcontractors are not suppliers
A win-win contract
Just-in-time delivery and good quality
Us paying their invoices on time
Yes

-

No

-

I don’t know

-

Sub-contractors

Sub-contractors and external providers of outsourced
processes
Business partners

Source: Authors.
Results obtained and discussions
The first observation of quantitative nature regards the structure of the group of respondents: half are both
shareholders or owners and managers of the company, hence their answers having a double impact. A second observation
also qualitative is that about 95% of the respondents are acting top managers. The results obtained are presented in the
Figures 1-6 below.

21%

only raw materials 21%
7%

only the suppliers for
services7%
both: raw materials and
services72%

72%

Figure 1. What types of suppliers have been evaluated for compliance with ISO 9001:2008
Source: Authors.
Although a large majority evaluated both categories of main suppliers, a quite impressive of almost a quarter of
them have only considered as suppliers the raw material’s suppliers not recognising the need to evaluate the suppliers for
services. From the companies’ profile we could recognise that primarily, about 85% of them, the manufacturing
companies, were the ones assessing only the raw materials suppliers, and as a parallel behaviour, the companies working
in delivering services were most of the time only evaluating the suppliers for services (about 90% of them).
Continuing analysing the behaviour related to suppliers, specifically the sub-contractors, we can see that 75% of
our respondents did not consider sub-contractors as being suppliers needing evaluation - as presented in Figure 2.
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Figure 2. Answers for Question 2: Did you included in your evaluation the sub-contractors?
Source: Authors.
The explanation of such results, related to sub-contractors, is to be found in Figure 3. One can observe that 55%
of the respondents considered sub-contractors as having a different status; for some respondents, the sub-cntracted
provider are business partners that were not identified as delivering anything tangible, hence, they did not assimilate them
as suppliers. Others, however, had basically no explanation for overseeing the sub-contractors and for not evaluating
them. From our respondents, only 45% of them identified as a cause of this, the existence of a specific contract.

Figure 3. Question 3 answers; the reasons of not evaluating sub-contractors
Source: Authors.
Question 4 was exploring in more depth the understanding of the “mutually beneficial supplier relationships” –
one of the 8 Quality Management Principles defined by the ISO 9001:2008 preparing the respondents to understand the
changes brought by the last edition of the standard. The pre-set options were developed by the authors based on previous
research results and cover the top 3 options selected by various other studies. Analysing the results one can notice that
one option covers both parts, the win-win option, one covers only the supplier side – the option on just-in-time delivery
and qualitative products/ services while the third option is only covering what the respondent could do in relationship
with the supplier - getting them paid in time. As presented in Chart 4 below, some 35% of the respondents considered
that the meaning of mutually beneficial relationship is about paying the supplier on time, 43% considered the Just-In-
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Time delivery concept and the quality of the products or services as being the most important while only 22% understood
the importance of a win-win relationship translated into a contract of some sort.

Figure 4. Respondents answers to Question 4 of the questionnaire
Source: Authors.
Following the investigation of the issues related to the transition to ISO 9001:2015 for the users of ISO
9001:2008, question 5 explored the concept of "interested parties" and whether suppliers are seen as “interested parties”
relevant to the organisations investigated. The question was initially another simple yes/no option, but ultimately decided
to have the third option i.e. -don’t know- for a better expression of options, as presented in Figure 5:

Figure 5. Answer to Question 5- Are suppliers interested parties?
Source: Authors.
The large majority of our respondents, 61% still did not take into account suppliers as an interested party for
their organization. If we add to this percentage the 8% of the ones not knowing whether they should consider them or not,
we end up with a two thirds of respondents not aware of the importance and power of suppliers – an overwhelming
majority.
Finally, our last question investigated what organisations consider as external providers, given the specific
requirements of ISO 9001:2015. The question was not about identifying all external providers but to create awareness
and only asked to add some categories of providers to the existing list of approved suppliers, hence the figures shown in
Figure 6 below:
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Figure 6. Respondents’ answers to Question 6 of the questionnaire
Source: Authors.
Results obtained showed that when the categories of providers were clearly identified they were easily recognised
by the respondents. With a 65% of respondents looking forward to introducing subcontractors and outsourced processes
providers on their approved supplier's list and with 14% considering business partners also, it looks like the companies
are on the right track of compliance with the requirements of ISO 9001:2015.
Conclusions
The research presented in our paper – as part of a larger research on organisations and the impact of using a
quality management system for their processes – aimed to understand to what degree SME’s and their managers are ready
to move from just monitoring suppliers performance, through annual evaluation, onto managing the external providers.
Despite the not very encouraging results on the mutually beneficial relationships approach toward suppliers, the
revised ISO 9001:2015 is bringing up a broader understanding, upgrading the meaning of supplier to the provider as
business partner and interested party.
Even if customer is the undisputed master, it will still be good if Romanian entrepreneurs would learn to apply
the standard – it is what Jordan D. Lewis says: ”Any company is in the same time supplier and customer. As a consequence
it is not fair to follow the close connections with customers refusing building same type of relationships with suppliers.
Yet, many companies that do great efforts to become partners with their customers just stop at that, forcing suppliers in
assuming one-side only risks, asking for premiums on prices and other delivery conditions. These are actions that
eventually weaken suppliers’ commitment and even their own company in an era of such fierce competition when such
management gets self-destructive. [Lewis, J.D., 13, 1995].
Therefore, this change in terminology, although it might look as small one, requires, however, a significant
change on how suppliers and sub-contractors (the providers) are perceived, a change in the mind-set of the SMEs.
The results indicates that a change of management paradigm is needed in the mindsets of SME’s managers, one
that will get SME’s managers to the next level, where cooperation with providers is the key to survival and prosperity.
Such change should also reflect on their management strategies since the change implies that organisations are now
required to take a risk-based approach when determining the type and extent of controls to apply to external providers of
processes, products and services organisations to ensure that those processes, products and services do not adversely
affect their ability to deliver conforming products and services to their customers.
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IMPACT OF DEMOGRAPHIC CHANGES
ON LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
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National Institute for Economic Research
e-mail: zaharov.svetlana@gmail.com
The main aim of this article is to consider the problems of labour market development in the Republic of Moldova.
The study includes analysis of age economic activity rates, dynamics of labour migration and educational levels by age
groups. As a result of the study, the basic tendencies of labour force dynamics have been determined and
recommendations have been elaborated.
Keywords: labour market, labour force, age structure, labour migration, education.
Introduction
The labour market, being one of the important elements of the economic system, affects the efficiency of the
functioning of a market economy. Analysis of the basic indicators of labour market allows to identify the main tendencies
in his development. Demographic changes and population migration impact by the dynamics of indicators of economic
activity labour force through the changing the age structure of labour force. Reducing the population and its ageing
promote to reducing the number of economically active population in the future. Considering the current tendencies of
labour market for elaboration and implementation of state employment policy is important for increasing the job
placement of unemployed, their social protection, reducing labour market intensity etc.
Participation (economically active) data comes from the Labour Statistics Data Base of the National Bureau of
Statistics of the Republic of Moldova (NBS RM). We have took labour market data for sixteen years, 2000-2016, to serve
as the basis for our research and conclusions. We have used a systematic approach, comparative and logical methods.
The results and discussions
The following main tendencies of labour market development in the Republic of Moldova were revealed based
on the examination of labour market indicators (Fig. 1-6).
Analysis of the change in number of economically active population and economic activity rate for the period
2000-2016 allows to conclude about the existence of two periods in its development: until 2009 – the decline in number
of economically active population and after 2009 – the period of equilibrium (stabilization) in labour market.
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Figure 1. The number of economically active population – total,
economic activity rate, 2000-2016, thousands people/%
Source: Elaborated by the author on the basis of NBS RM data, www.statistica.md
The decline in number of economically active population had been occurring in the conditions of growth until
2010-2011 and the subsequent reduction in number of the work age population in the Republic of Moldova, which will
impact to the development of labour market in the future [1, p. 53].
Estimation of economic activity rates of population in the Republic of Moldova by age groups made it possible
to conclude: firstly, a decrease of economic activity rates is characteristic for all age groups; secondly, the changes of
economic activity rates of population by age groups after 2008 were minimal or absent; thirdly, the highest values of
economic activity rates are age groups with practical work experience (Fig. 2 a) [2].
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Source: Elaborated by the author on the basis of NBS RM data, www.statistica.md
The low level of involvement in economy of 15-24 age group population connect with the lack of a profession,
skills and work experience [2], as well as receiving education in educational institutions for a increase of the chances of
finding a job, which is characteristic for both urban and rural youth.
The size of the decline of economic activity rate of population by age groups by 2016 has been shown in Fig. 2
(b). The largest fall of this indicator was observed in age group 25-34 years population, which can be explained by the
increase of share of this age group in the structure of labour migrants (Fig. 4).
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Thus, demographic changes are the basic factor that influenced the change in the age structure of labour force.
Moreover, the ageing process of labour force will have an impact on the development of labour market in the next 20 years.
From the analysis of economic activity of work age population it follows that a low unemployment rate is
characteristic for age groups population of 45-54 and 55-64 years and the risk of falling into the category of "unemployed"
the age group of 55-64 years is minimal, especially for women, according to NBS data. This situation can be explained
by the age factor, that is, the transition from the labour market to retirement by age, which is more favorable compared to
the status of the unemployed [3]. At the same time, raising the retirement age for women up to 63 years before 2028 1 will
lead to a decrease of a possibility of their job placement in the pre-pension period, which naturally puts on the agenda the
need for a deeper study of the employment problem of this category of labour force [4].
Labour migration, as a consequence of the need to job search and higher wage, reduces unemployment indicators.
The dynamics of labour migrants indicator, presented in Fig. 3, characterizes the tendencies of this process: from 2006 to
1

RM Law Nr. 290 from 16.12.2016. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.12.2016, nr. 478-490, year XXIII (5911-5923),
p.11-16, art. 964.
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2016 the number of labour migrants (part of the economically inactive population) in the Republic of Moldova varied
within the limits of 294.9-341.9 thousands people, reaching the lower limits in the conditions of the global financial and
economic crisis in 2008-2009 in connection with the delay of the temporary lag in contrast to other countries and the
influence of other factors on the change in the number of labour migrants.

Figure 3. Dynamics of number of people who went to other countries to
work or job search, 2000-2016, thousands persons/%
* author's calculations
Source: Elaborated by the author on the basis of his own calculations and on the basis of the NBS RM data,
www.statistica.md
The distribution of labour migrants by age group allows to assess the age structure of migrants, its changes and
tendencies in the development of labour migration. By age groups there is a decrease of share of younger age group and
an increase of share of age groups 25-34, 45-54, 55 years and over (Fig. 4). Shifts in the age structure of labour migrants
are explained by the change of the age structure population in the Republic of Moldova [5].

Figure 4. Distribution of number of citizens, who went to other countries
to work or job search, by age, 2000, 2005, 2010-2016,%
Source: Elaborated by the author on the basis of his own calculations based on the NBS RM data, www.statistica.md
Based on the above, it must be considered the estimation of labour market efficiency in two aspects: from the
point of view of its quantitative characteristic or improvement of the quality of the labour force, that is, the education
level of employed population [detailed analysis of the education level in the author’s works 2, 5]. It follows from the
analysis of the qualitative structure of the labour force, that the reduction in number of employed people was accompanied
by a decrease of number of employed population without a professional education (primary school, gymnasium, lyceum)
until 2012: a decrease in the employed population without a professional education amounted to 319.2 thousands persons
as compared with 48.6 thousands persons of the employed population with a professional education (higher, secondary
specialized, primary vocational education), (see Fig. 5). After 2012, an increase of number of employed without a
professional education was noted on labour market [2, 5], including the increase in employment of this category of
workers in the informal sector [6].
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Improving the quality of the labour force promotes to its adaptation to the mastering of new professions, the
growth of professional competencies (skills), the improvement of their qualifications throughout life in the process of
economic activity, the promotion of innovative economy.
Conclusion
The following tendencies of labour force dynamics are revealed in the process of analyzing the situation on
labour market of the Republic of Moldova, which determine its development:
1. demographic changes, including the process of ageing of labour force and labour migration, which affect the
dynamics of indicators of the economic activity of labour force due to changes in its age structure, as well as the increase
in the share of elder age groups in labour market as part of the economically active population;
2. change in the quality of labour force, which is one of the reserves of labour market development in the
conditions of population ageing. The share of the employed population with professional education increased in the
Republic of Moldova for the period 2000-2016.
In order to improve the situation in labour market, it is recommended:
1. to continue the process of research on the impact of quality of labour force on labour market efficiency;
2. to elaborate the forecast of number of economically active population of the Republic of Moldova until 2035.
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The paper is part of a research series for ancient sites in Northern Bulgaria. It aims at realising the full potential
of a region's resources to develop integrated, competitive and specific tourist products with high added value which
contribute to sustainable regional development and improve the quality of life through increased tourism demand. There
are many military sites of the Roman Empire preserved on the Bulgarian section of the Danube. Their inclusion in a
common cultural route will promote the development of the tourist destination and the whole Danube region. The article
contributed to the topic through the assessment of the potential of the Roman militum сastra "Dimum" as a cultural and
historical tourist resource. An evaluation is made under the following criteria: potential for development, degree of
impact / interaction, degree of modification with relevant indicators. The fieldwork and surveys were made in the summer
of 2017 before active archaeological season and they show an instant "snapshot" of the actual state of the object. The
tourism policy in the region is analysed and finally appropriate conclusions and recommendations are provided. The
study will be continued through a new antique site. The ultimate goal is the development of sustainable regional tourism
that attracts a significant number of visitors and enhances the quality of service.
Keywords: tourism product, cultural tourism, tourism development policy.
Introduction
Along the Danube River there are stunning cultural and historical landmarks that reveal both the general and
individual history of each of the ten countries on its way to the Black Sea. Bulgarian section is 471 km long. There are
situated 7 administrative regions and 22 municipalities are directly bordering the Danube. Natural heritage includes 3
nature parks (Persina, Roussenski Lom and Vrachanski Balkan), 3 maintained reserves – among them is the Srebarna
Lake biosphere reserve placed in the World Heritage List of UNESCO, 2 nature reserves, 4 protected sites, one protected
landmark and 19 protected trees, NATURA 2000 zones. Cultural heritage is also very rich: 3 sites inscribed in the list of
UNESCO of world heritage (the rock-hewn churches of Ivanovo near Rousse, the Thracian tomb of Sveshtari near
Razgrad and the Srebarna Lake near Silistra. Another 13 properties are submitted by the country on the tentative list, of
which 6 are in the region; 318 national monuments of culture, museums, about 40 Danube Limes sites - a system of
military fortifications on the right bank of the river that used to impede barbarian attacks from north and east 1. All Roman
sites along the Bulgarian Danube are included in the cultural route Roman Emperors and Danube Wine Route which is
approved by the Council of Europe and becomes a part of the European Cultural Routes Network by presenting a shared
cultural heritage and identity. The cultural corridors and routes represent an extremely valuable resource for the
development of the cultural and historical tourism on the territory of Bulgaria, which includes a great part of the common
heritage in the Balkans.
The ‘Roman Limes’ represents the border line of the Roman Empire at its greatest extent in the 2nd century AD.
It stretched over 5,000 km from the Atlantic coast of northern Britain, through Europe to the Black Sea, and from there
to the Red Sea and across North Africa to the Atlantic coast. The remains of the Limes today consist of vestiges of built
walls, ditches, forts, fortresses, watchtowers and civilian settlements. Certain elements of the line have been excavated,
some reconstructed and a few destroyed 2. After successfully implemented Culture 2000 project (started in 2005) the
Frontiers of the Roman Empire became a UNESCO World Heritage Site. It is the largest archaeological monument in the
EU and amongst the largest in the World. In 2005 the Upper German Limes (Reatian Limes) is included into the World
Heritage List following the preceding accession of Hadrian’s Wall (Great Britain, England) in 1987. In 2008, the Antonine
Wall (Great Britain, Scotland) joined them. In 2008, Slovakia, Hungary and Austria proposed castles from the Roman
Limes at their territories to be included in the World Heritage List. In 2011 the Netherland joined. The Roman Limes
extends its territorial scope beyond Europe. In 2012 Tunisia is included as a sector of the African Roman Limes. Separate
1

Final reports on pilot testing of the European Tourism Indicator System (ETIS) in the Danube region, June-September 2014, submitted
to the European Commission, Danube region: http://www.fpdd.bg/en/page/fpdd%20materials
2 UNESCO » Culture » World Heritage Centre » The List » World Heritage List: http://whc.unesco.org/en/list/430/
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Roman fortifications in Syria and Jordan are also joined although they are not explicitly referred to as "Limits of the
Roman Empire". Thus, the complex of Roman military facilities already stretches across three continents - Europe, Asia
and Africa. Nowadays the Roman Lime is an impressive archaeological landscape with thousands of military facilities:
fortresses, forts, towers and civilian settlements linked to a developed network of roads and road facilities. In many places
the remnants of this fortified boundary, lying above and below the ground, are extremely well preserved.
Since 1985 Bulgaria has not had an object included in the UNESCO Indicative List. The Bulgarian Danube
Limes is facing such an opportunity because the country participate with the most number of archeological sites. In the
process of exploring their number reaches 18: Fortress Drustar/ Durostorum (town of Silistra), Roman castle of
Transmarisca/ Transmariska fortress (Tutrakan), Dimum (Belene), Novae (Svishtov), Sexaginta Prista (Ruse), Yatrus
fortress (village of Krivina), Ulpia Oescus (village of Gigen), Byzantine fortress Augusta (village of Harlets), Ratsiaria
(village Archar, Vidiv), Bononia (present Vidin), Almus (present Lom), Cevrus (village of Dolni Tsibar), Regianum
(Kozlodui), Fortification in Oryahovo, Valeriana (Dolni Vadin), Palatium/Palatiolum (the ancient settlement under the
modern village of Baykal, Pleven), An Asamus II (Cherkovitsa), antiquity fortress Quintodimum (Belene), Romania Batin
(Ruse), The fortress of Skydava in the village of Batin (Ruse), Triammium in the village of Mechka (Ruse), Mediolana
in the village of Pirgovo (Ruse), Tegra in the village of Marten (Ruse), Early Byzantine castle "Kinton" in the village of
Nova Cherna (Tutrakan), Late-Roman fortress Nigrinianis (village of Dolno Ryahovo, Silistra), fortress Candidiana in
the village of Malak Preslavets (Silistra), Tegolitium in the village of Vetren (Silistra).

Figure 1. Some of the Roman sites on the Bulgarian section of the Danube River
Source: http://www.fpdd.bg/
Material and methods
The paper is part of a research series for ancient Roman sites in Northern Bulgaria which aim to present the
possibilities of creating a specialized form of cultural and historical product that ensures sustainable utilization of tangible
heritage on the Bulgarian coast of the Danube. While policies for maintenance, restoration, accessibility and exploitation
of cultural heritage are primarily national or local responsibilities, cultural heritage is directly addressed in several EU
policies, including culture, environment, research and innovation, education, regional policy and customs cooperation
(EC, COM (2014) 477: 2014). This highlights the importance of such a type of research which contributes to improving
synergy at national and international level.
The main research methods are classical empirical approach, statistical methods, descriptive and comparative
analysis. Methodology applied in assessing the potential of the Roman Militum Castra "Dimum" is primarily designed
for historical and cultural sites. The following three criteria for evaluating are used 1:
1. Capacity (potential, ability) Development (CD) – consistent with the factors and conditions for development
of the resource.
2. Degree of impact/ influence – the level of attractiveness is estimated.
3. Degree of modification (resulting from the tourism) – evaluation of utility/ value/ significance of the tourist attraction.
The methodology includes:
 Method of point rating - a certain number of points is awarded by the selected characteristics of cultural and
historical resources, specific indicators to measure them and aggregate subjective opinions;
 the sum of the awarded points form the total rating of the given object;
 selected characteristics and corresponding indicators have different weight in the assessment, which is
defined in points (1 to 100);
According to „Methods for evaluation of cultural and historical tourist resources and their potential”, IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO008, Alliance for regional and civil initiatives (ARCI) –Haskovo branch
1
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 the maximum number of points for a certain object is 100 and it is formed as a sum of the points for each of
the selected and evaluated characteristics and indicators;
 a scoring matrix is developed which takes into account the main characteristics of cultural and historical
tourist resource Roman Militum Castra "Dimum", used in the measurement and evaluation along with their inherent
indicators - significance and weight (Table 2).
The following research methods are used in the study:
 expedition field method - field work, the method of observation and interview method;
 mapping method;
 expert evaluation method as a part of heuristic evaluation.
The authors have complied with the idiographic approach that highlights the unique features and competitive
characteristics of the site. The fieldwork and surveys were made in the summer of 2017 before active archaeological
season. The results are discussed in the context of the regional tourism policy.
The case of roman militum castra "Dimum"
On the banks of the Danube River in Belene (ancient Dimum) an ancient castrum (fortified military camp),
roadside and customs station (statio Dimensis) is built on an earlier Thracian settlement (Figure 2). It is located on the
territory of the modern city in its northern parts. The origin of the name is local (Thracian). First Claudius Ptolemaeus (c.
AD 100 – 168) mentioned the name of the settlement in connection with the formation of the Roman province of Moesia
(Misia) in the 1st century AD. At that time, Dimum is located near the empire’s eastern border, and after mid-century
collection point so called Publicum Portorii Illirici was established.

Figures 2&3. The western wall with a tower and eastern sector of southern
wall (ancient castrum and customs "Dimum")
During the II century after the Dacian Wars of the Emperor Trajan (98-117 AD) at this place a Roman cavalry
is located - ala Solensium which built the fort. The fortress wall from the period II – III century is massive (its thickness
is 2.30 m) and it is built by using well-formed square stone blocks without any use of mortar (Figure 3). At the same time
Dimum became a commercial and naval base which played an important role in the economic life of the Lower Misia
Province. This is confirmed by the coins found in the area as well as the tombstones and votive inscriptions dedicated to
administrative entities served in statio Dimensis.
Around the middle of III century Dimum suffered a serious damage due to the invasion of Goths. This leaded to
transformations in the Roman Empire and displacement of its northern boundary along the Danube River. From the next
period, IV - VI century, sectors of the restored and then expanded to the west wall and the different shaped towers from
the layout of the castrum are reserved (Figure 4 and Figure 5).

Figures 4&5. The south tower at the West Gate and U-shaped tower
at the southern wall (ancient castrum and customs "Dimum")

45

Probably at the same time (late III - beginning of IV century) or a bit later from east to west two small forts were
built at Dimum which gave the name of the entire fortification complex (or the eastern one) – Quintodimum. Then a
Guard cavalry unit - cuneus equitum Solensium, is located in the region and data from archaeological excavations testify
to the presence of equites foederati at that place. This indicates the significance of the whole regio Dimensis during the
ancient and late antique period and its important role in this part of the Empire.
The proximity of Dimum to Roman cities Colonia Ulpia Oescensium (village of Gigen, Pleven) and Novae (town
of Svishtov) as well as the passing nearly road along the Danube transformed the settlement into a local administrative,
military and trade center. Its existence is interrupted by the devastating attacks of Bulgarians, Avars and Slavs at the end
of VI and the beginning of VII century when the same fate befell most settlements and forts in present-day northern
Bulgaria.
Archaeological research in the Dimum area has a relatively short history. In the 80's of the XX century rescue
excavations were conducted. Regular archaeological research has been carried out since 2007 by Prof. Dr. G. Kabakchieva
and S. Lazarova. The sections of the fortification system (including fortified walls with security towers) and a monumental
building in the center of the castel are revealed and preserved. A project for partial restoration and preservation of sectors
of the castra fortification system is implemented. Revealed and preserved sectors are available for visitors.
Immediately to the ancient Castra Dimum is located the visitor center of Persina Nature Park, which is a good
opportunity to develop a complex tourist product.
It should be noted that the research of a significant part of the archaeological site is forthcoming as well it will
be gradually restored and preserved in order Dimum to be become a valuable resource for cultural and cognitive tourism
(Figures 6&7).

Figures 6&7. Reconstruction of the Roman Militum Castra "Dimum"
In 1965 the Roman city of Dimum in Belene was declared a monument of culture of national importance. The
ancient Dimum was part of the Roman empire's Danube limestone fortification system. The monument has significant
historical, artistic, scientific and cognitive value and it can become an original tourist destination. Its uniqueness is related
to the open remains of the first, most ancient customs post in Moesia (a Roman province encompassing present-day
Northern Bulgaria) when the Danube River became a border of the Roman Empire.
The presentation of Colonia Ulpia Oescensium and Roman Militum Castra "Dimum" together with other cultural
and historical monuments of material heritage from the ancient period in the district of Pleven forms a good potential for
creating a thematic tourism product. It can be included in the cultural corridor the Danube Road which is a part of the
Cultural Corridors in Southeast Europe, located from the Adriatic to the Black Sea and from the Mediterranean Sea to the
Carpathians, dating back to different periods and created by various civilizations (Table 1).
Table 1
Cultural Corridors in Southeast Europe
№
Corridor
Direction
1
Ancient Roman road Via Egnatia
connects the Adriatic coast with the Black and the Aegean Sea,
passing through Albania, FYR of Macedonia, Greece and Turkey
2
Diagonal Road Via Militaris
passes through South East Europe, connecting Europe to Asia
3
Danube Road
a water cultural corridor along the big European Danube river
4
Ancient Roman Road via Pontica
spreading over the west and south coasts of the Black sea
5
Western Trans-Balkan Road
crosses South East Europe in North-South direction
6
East Trans-Balkan Road
crosses South East Europe in North-South direction
Source: Mihaylov, M. 2012. Strategic approaches to development of cultural tourism, NBU.
Evaluation of potential of Roman militum сastra "Dimum" as cultural and historical tourist resource
The remains of Roman military caste "Dimum" are located in the northern part of town of Belene (north of the
"Vasil Levski" school). In the I-st century Dimum was a very important point of the Roman province of Moesia. Even
during the regime of the first Roman Emperor Augustus the fortress was the most north-eastern point and boundary of
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the Roman province of Moesia and the Thracian kingdom. From the beginning of the II till the end of III century here
was stationed military horse camp - part of the Roman army, which probably has built the fortress. The caste has a
rectangular shape: the length of the south side is 240 m and 180 m from the east. The total area is 4.6 ha (Figure 8). The
height of the fortress walls reaches up to 12 m. Today, the northern part of the caste is under the Danube. The site was
repeatedly studied by archaeologists. During excavations in 1989 was studied the fortification system of the caste and it
was discovered preserved part of it that is long about 60 meters. In 1990 there was found the south tower of the western
fortress gate - gate Pretoria. Among the findings are also walls of two buildings (one from the late antiquity and other
from an earlier period) and floor of a medieval house. In a castle the archaeologists were found many objects and artifacts
dating from different periods - early and late antiquity, early and late Middle Ages, the Ottoman period. Among the finds
are a bronze statuette of the goddess Demeter (Isida), bronze ornaments and applications, glass bracelets, home tools and
objects, copper coins and more.1

Figure 8. Plan of Roman military castra "Dimum"
The evaluation results are presented in table 2. The fieldwork and surveys were made in the summer of 2017
before active archaeological season and they show an instant "snapshot" of the actual state of the object.

№

1

2

3

1

Table 2
Main characteristics and indicators for assessment of the historical and cultural
tourism resources of the Roman military caste "Dimum" (town of Belene)
Weighting (number of points)
Defining
characteristics
For
Max
Indicators and metrics
(associated with the
Max. Max.
the
for the
main criteria)
object object
1. prominence/ popularity
1.5
1-2
Attractiveness
2. combined with beautiful and diverse landscape
2.3
2-3
(Criterion 2)
3. authenticity / preservation
3.4
3-3
4. uniqueness
4.5
25
4-3
15
5. beauty / exotic
5.4
5-2
6. cognitive / scientific value
6.4
6-2
1. worldwide (incl. The UNESCO)
1.8
1-0
Importance
2. national (incl. 100 National Tourist Sites of Bulgaria) 2.5
2-5
(Criterion 2)
3. local
3.2
18
3-2
10
4. ensemble
4.2
4-2
5. monuments for reference
5.1
5-1
1. all vehicles / buses (incl. oversized)
1.5
1-5
Accessibility
2. only by car
2.3
11
2-3
(Criterion 1)
3. only off-road vehicles
3.2
3-2
11
4. accessible by foot
4.1
4-1

http://visit.guide-bulgaria.com/a/757/roman_military_castle_dimum.htm
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№

Defining
characteristics
(associated with the
main criteria)
Capacities/ carrying
capacity
(Criterion 2)

4

5

6

Utilization for the
needs of tourism
(Criterion 3)
Readiness to accept
and service
tourists
(Criterion 3)

Indicators and metrics

Weighting (number of points)
For
Max
Max. Max.
the
for the
object object
1.3
1-2

1. carrying capacity (number of visitors weekly, daily,
per 1 hour)
2. facility carrying capacity
2.3
13
3. ecosystems load level
3.3
4. possible maximum number of visitors /per 1 m2/
4.2
5. ratio number of visitors - the number of beds
5.2
1. safety in use
1.4
2.degree of exploration
2.2
13
3. guaranteed period of operation
3.4
4. capital intensity
4.3
1. availability of tourist infrastructure and superstructure 1.7
2. level of staffing provision
2.5
3. presence / absence of guide services
3.3
20
4. degree of suitability for formation of tourist products
4.5
TOTAL NUMBER OF POINTS FROM THE MAXIMUM (100)

2-2
3-2
4-2
5–0
1-4
2-1
3-2
4-1
1-2
2-0
3-0
4-2

8

8

4
56

Results and discussion
Complex evaluation of cultural and historical tourist resources of Roman military castra "Dimum" is 56 points
from maximum 100 (Table 2). Under the criterion 1 "accessibility" the site receives the maximum of 11 points. Dimum
can be reached by all types of vehicles and there is also a small car park. The indicators related to the second criterion
show considerable fluctuation. By its importance the site is rated with only 10 points out of a maximum of 18. In 2013 a
proposal has been made to place the Roman militum castra "Dimum" under the protection of UNESCO, but so far there
is no positive result. “Attractiveness” and “capacities/ carrying capacity/” have good results. This is due to the authenticity
and the uniqueness of the site as well as the combination with the beautiful landscape. The simultaneous presence of
Roman militum castra "Dimum", the Persina Nature Park and the Park Visitor Centre allows the combination of different
alternative types of tourism: cultural, historical, and cognitive tourism and ecotourism (Figure 9).

Figure 9. View from the antique Roman militum castra
"Dimum" to the visitor center of Persina Nature Park
Good result has “Utilization for the needs of tourism” (Criterion 3) - 8 out of 13 points (62%). This is due to the
project for the conservation and partial restoration of the site, completed in 2013. At present the southern tower of the
western gate and the fortification wall can be visited.
It should be noted that much of the site has not yet been studied. In this direction intensive studies are needed,
accompanied by conservation and restoration, so that the Roman militum castra "Dimum" can be fully open and exploited.
“Readiness to accept and service tourists (Criterion 3) has the worst performance by receiving 4 of the maximum
20 points i.e. only 20% of the requirements are covered. The tourist infrastructure and superstructure are not entirely built
and the site is not staffed for visitor services. Roman militum castra "Dimum" is visited accidentally and it is not associated
with a finished tourist product.
In general, Roman militum castra "Dimum" can be part of a regional tourist product, but for this purpose it is
necessary some of the problems mentioned to be solved, for example:
1. Completion of the study of the Roman militum castra "Dimum"
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2. Full conservation and restoration
3. Construction of tourist infrastructure and staffing.
It is recommended to combine the visit of "Dimum" with the Persina Nature Park tourism. This poses another
problem to be solved: the coordination and coherence with Park management.
It is also imperative to present the problems associated with the ancient "Dimum" as an object of culturalcognitive tourism to the local authorities and the policy they pursue in this direction.
In the Belene Municipal plan for development 2014 – 20201 tourism contribution to regional economy is marked
as very low. However, it is stated that "the impressive width, the beautiful shores and the slow flow of the Danube River
in Belene allow the development of hunting, fishing and route-cognitive tourism. Persina Nature Park, numerous reserves,
protected areas and localities, historical and religious sites also contribute to the development of the natural and cultural
tourism in the area”. It is noteworthy that the development of tourism in Belene Municipality relies heavily on natural
tourism resources. However, the significance of the antique Roman militum castra "Dimum" for the development of
tourism in the Municipality is reported. In this regard, tourism is placed as a third priority in order to achieve the second
strategic goal: "Creating conditions for economic growth through the development of entrepreneurship, human resources
and attracting investors". For the study, it is important to highlight the place of Roman militum castra "Dimum" in the
strategic goal. Directly or indirectly the site is included in the following projects: “Continuation of the archaeological
excavations and reconstruction of the ancient "Dimum" and other archaeological sites on the territory of Belene
Municipality”; “Activities for exploring, collecting and preserving the cultural and historical heritage in Belene
municipality”; “Reconstruction, modernization and improvement of the state of cultural and historical and religious
institutions and monuments in the municipality of Belene”; “Construction of a museum in Belene”; “Construction and /
or modernization of tourist visitor and information centers”; “Construction of a tourist port and ancillary infrastructure”;
“Activities for popularizing the natural and cultural-historical landmarks of Belene municipality and the opportunities for
tourism”. This gives reason to point out that the local authority in Belene, taking into account the priorities for regional
development, has allocated a significant place in the plan to improve the status of Roman militum castra "Dimum"as a
tourist site. However, in the annual “Implementation Monitoring Report of the Belene Municipal plan for development
2014 – 2020” for 2016, there is a lack of a significant progress on the above-mentioned projects2. Generally the targets
set for this year are only 7% implemented. And in this case, the good ideas that have been put forward do not get a
sustainable realization in practice. It is difficult to imagine the development of a regional tourist product based on the
ancient monuments of culture without progress of Roman militum castra "Dimum". There is a need for much more intense
and timely action by the state related to the project "Continuing Archeological Studies and Reconstruction of Roman
militum castra “Dimum”.
Conclusions
The development of cultural tourism in Pleven region is possible by creating cultural tourist routes. For the
successful performance at the tourism market it is necessary to develop integrated tourism products which include not
only the Colonia Ulpia Oescensium, but also other objects such as Dirium, Storgozia etc., i.e. a regional tourist product
to be available.
It is necessary to apply certain technology in the process of creation and it is recommended to observe the
following six main steps:
 Determining the topic of cultural- tourism route;
 Selection of tourist resources;
 Selection of accommodations;
 Selection of transport;
 Selection of restaurants and entertainment;
 Selection of additional products and services3.
The tourism product, however, is impossible to exist without the presence of:
 tourist resources;
 infrastructure;
 range of services: transport, accommodation, food and beverage, tourist guiding, etc.;
 tourist attractions and animation;
 marketing and advertising
The development of tourism is directly dependent on both market demand for various tourism products and the
availability of tourist resources as well as opportunities for inclusion of new ones. The expected result is to motivate
tourists and to satisfy their expectations and needs.
As already mentioned above in Pleven cultural and historical "heritage exceed legally defined cultural values”.
Practically it requires considerable efforts from the authorities at different levels and institutions as well as tourism
business to turn the resources into tourist attractions. The real situation on the example of Colonia Ulpia Oescensium
however shows that both objective possibilities and creation of the tourism product are not synchronized.

1

Belene Municipal plan for development 2014-2020
Implementation Monitoring Report of the Belene Municipal plan for development 2014-2020.
3 Stoeva-Ivanova, D. 2014. Abstract dissertation on “Transnational cultural tourism routes in the eastern Balkans - potential for
development and economic impact”, Blagoevgrad
2
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It should be emphasized that regardless of the different forms of tourism that can be developed tourism must be
subject to a targeted policy. Even before creating regional tourism product, the state should be outlined parameters of its
development.
Plans and strategies are the main documents defining development including tourism. In this sense, they must
contain information about the consumer value of cultural and historical resources, assessment of their attractiveness and
relevance which currently cannot be found in the details. It is necessary to accurately determine not only the total capacity
but differentially by routes, places for recreation, cultural and historical sites etc. It is important to identify tourism
specialization. Also marketing research must be made in order to determine the volume and profile of existing and
potential tourist flow, the status of tourism markets and opportunities for product development. Then the tourism industry
will be able to fulfil its social role.
To boost the potential of cultural heritage for tourism development in Pleven district unidirectional action by
businesses, institutions and scientific community are needed. Last but not least it should be noted the positive role of the
approved tourism zoning of the country and the formation of regional brands. In this regard "The concept of tourist zoning
of Bulgaria" refers Pleven district to the Danube tourist region 1 . The proposed main specialization is linked to the
development of cultural and cruise tourism which fully corresponds to the potential of the region.
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АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УСЛУГ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Руслан Любомирович ЛУПАК, к.э.н., доцент,
Львовский торгово-экономический университет
Объективными тенденциями современной фазы развития рыночных отношений является возрастание
роли инноваций и результатов интеллектуальной творческой деятельности. Наблюдается тесная зависимость
между увеличением доли в структуре активов субъектов хозяйствования объектов интеллектуальной
собственности и уровнем укрепления конкурентоспособности внутреннего рынка. Поэтому сегодня
предприятия все больше находятся в зависимости от высокотехнологичных услуг, ведь это создает им
существенные преимущества как увеличение суммы активов и рыночной стоимости, капитализация
технологических процессов, расширение ассортимента товаров (услуг), повышение инновационности, а в связи
с этим и конкурентоспособности, снижение витратомисткости хозяйствования и тому подобное. В итоге
усиления таких зависимостей только положительно влияет на развитие внутреннего рынка, укрепление его
конкурентоспособности в условиях глобализации экономических отношений.
Вместе с тем, важную роль стоит выделить инвестиционным процессам, которые позволяют
поддерживать высокий темп технологических трансформаций на внутреннем рынке. Активизация
инвестиционных процессов субъектов сектора высокотехнологичных услуг положительно влияет на снижение
уровня тонизации рыночных отношений, может обеспечить увеличение объемов ВНП и поступлений в бюджеты,
усиливает конкурентоспособность и повышает экономическую эффективность экономики, улучшает ее участие
в системе международного разделения труда. Эффективное государственное регулирование поддержки и
развития субъектов сектора высокотехнологичных услуг, результатом которого является создание и
коммерциализация ее результатов, надлежащую защиту и охрана прав на инновации все больше становятся
главными предпосылками укрепления конкурентоспособности внутреннего рынка и усиления прочности и
безопасности национального хозяйства [3, с. 5-6].
Субъекты сектора высокотехнологичных услуг постоянно находятся в выборе механизмов увеличения
объемов инвестиционной деятельности, которые способны эффективно обеспечивать инновационное развитие и
улучшать конкурентные позиции в динамической рыночной среде. Заметим, что в условиях глобализации
экономических отношений в секторе высокотехнологичных услуг эффективное использование механизмов и
средств активизации инвестиционного развития обусловлено рядом особенностей (по сравнению с другими
видами экономической деятельности), которые в основном касаются нормативно-правовой регламентации,
финансово-инвестиционных возможностей, технологического процесса, интеллектуальной собственности,
маркетинга, социально-мотивационного характера труда.
В связи с важностью развития инновационной составляющей при укреплении конкурентоспособности
внутреннего рынка актуальность приобретает поиск новых форм инвестиционного обеспечения такой
деятельности. Так, эффективное формирование финансово-инвестиционного потенциала позволяет решить
непосредственные задачи достаточной финансовой поддержки внедрения инновационных разработок, а также
дополнительные ориентиры, связанные с приемлемой финансово-экономической эффективностью реализации
инновационных операций, уменьшение коммерческих рисков создания и внедрения инноваций.
В условиях глобализации экономических отношений переход к инновационной стратегии
функционирования и развития предусматривает коренные изменения в деятельности субъектов сектора
высокотехнологичных услуг, ориентированные на достижение долгосрочных конкурентных преимуществ от
инвестиционно-инновационной деятельности. При этом, главными препятствиями имплементации
инновационных процессов в большинстве случаев является недостаточность инвестиционных ресурсов и
свободных финансовых средств, отсутствие доступов к субъектам инвестиционной инфраструктуры и
институциональных инвесторов инновационной деятельности.
Впрочем, несмотря на достаточно активное развитие, в секторе высокотехнологичных услуг существуют
также и другие проблемы, как ограниченность возможностей расширенного финансирования инвестиционноинновационных программ, недостаточность сотрудничества между всеми субъектами внутреннего рынка,
пренебрежение реализацией мероприятий, направленных на формирование интеллектуально-кадрового
потенциала и стимулирования интеллектуальной творческой деятельности, ослабление межсекторального и
межотраслевого сотрудничества в инвестиционно-инновационной сфере, повышение уровня незавершенных
капитальных инвестиций при этом чрезмерно высоким остается уровень износа основных средств.Характерными
проблемами в обеспечении высокой инвестиционной активности субъектов сектора высокотехнологичных услуг
остаются эффективная деятельность по разработке, регистрации и использования объектов интеллектуальной
собственности, отставание темпов роста инвестиций к темпам роста объемов деятельности, малая доля
инвестиций на инновационные цели, высокий уровень транзакционных издержек, отсутствие инвестиций в
систему продвижения услуг на внутреннем рынке.
Большая численность особенностей сектора высокотехнологичных услуг и стратегические направления
укрепления конкурентоспособности внутреннего рынка для обеспечения активного инвестиционного развития
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предусматривают системное и комплексное использование ряда средств и инструментов. Относительно
институциональных изменений субъектам сектора высокотехнологичных услуг стоит совершенствовать внутреннеуставное обеспечения инвестиционной деятельности, участвовать в инвестиционных проектах инновационного
развития экономики, внедрять политику страхования финансово-инвестиционных рисков, усиливать интеграционные
связи для совместной финансово инвестиционной поддержки бизнес-проектов, разрабатывать и внедрять стандарты
инвестиционной политике. В контексте экономического программирования инвестиционных процессов
соответствующим субъектам целесообразно оптимизировать структуру ресурсного обеспечения реализации
инновационных программ, инвестировать средства в расширение и модернизацию технологического процесса, в
создание дистрибьюторской сети, расширять номенклатуру инновационных услуг, использовать инструменты
финансового инжиниринга. Организационный характер активизации инвестиционных процессов при реализации
высокотехнологичных услуг должен учитывать тенденции усиления контроля и ответственности участников процесса
администрирования инвестиционных средств, повышение уровня инновационности торгового менеджмента, создание
информационно-аналитического центра активизации инвестиционной деятельности, обеспечение инновационного
развития на основе франчайзинговых отношений [2, с. 120-132].
Отметим, что активизация инвестиционных процессов субъектов сектора высокотехнологичных услуг
имеет стратегический и долгосрочный характер, в значительной степени зависит от факторов внутреннего рынка,
хотя инициирование таких бизнес-идей происходит в его структурных подразделениях, предусматривает
постоянный поиск возможных источников формирования инвестиционного капитала на инновационные цели.
При этом, для наращивания потенциала увеличения объемов инвестиционного обеспечения инновационной
деятельности субъектам сектора высокотехнологичных услуг необходимо привлекать инвестиции из таких
источников, а именно – внутренних (прибыль, амортизационные отчисления, страховые возмещения, внутренние
финансовые обязательства, иммобилизованные оборотные активы) и внешних (банковские и бюджетные
кредиты, денежные ссуды негосударственных финансово-инвестиционных институтов, паевые, бесплатные и
благотворительные взносы, международные гранты) [1, с. 102-110]. Такие рекомендации имеют общерыночный
характер и к ним должны придерживаться всесубъекты внутреннего рынка, что позволит ускорить укрепление
его конкурентоспособности в условиях глобализации экономических отношений.
Таким образом наряду с существующими проблемами в обеспечении инвестиционной активности
субъектов высокотехнологичных услуг стратегический характер укрепления конкурентоспособности
внутреннего рынка обусловливает достаточно высокую актуальность функционирования таких субъектов и
сегодняшние проблемы оцениваем как признак вхождения национального хозяйства в глобализационное
измерение международных экономических отношений. Ускорение инвестиционных изменений в секторе
высокотехнологичных услуг является одним из стимулирующих факторов конкурентоспособного развития
внутреннего рынка, функциональным элементом государственной регуляторной политики, а также критерием
адаптации экономики к условиям глобализации.
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ARHETIPUL UMAN AL ÎNTREPRINDERII
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În reprezentarea contabilă a situației financiare a unei întreprinderi, pretutindeni, este utilizată balanța
contabilă a cărei relație fundamentală este exprimată prin echilibrul imperativ ”activ = pasiv”, cu o problematică
interpretare. Deoarece semnul de egalitate (=) este expresia unei implicații reciproce (⇆), citirea relației reciproce
conduce la formularea vagă ”pasiv este condiția necesară și suficientă pentru activ”. Interpretarea întreprinderii ca
entitate economică pune în discuție problema propriei existențe și subordonarea relației verbului ”a fi”. A fi într-o
situație financiară dobândește, astfel, expresia paradoxală ”a fi activ = a fi pasiv” care lasă existența întreprinderii fără
determinare. Definită, însă, ca entitate economică, ”întreprinderea” dobândește înțelesul de entitate cu conștiința autoguvernării propriei existențe auto-manifeste într-o realitate mundană. Articolul prezintă construirea arhetipul uman al
întreprinderii (omul primordial având semnificația existenței proprii, prin propria întreprindere mundană) prin cele două
manifestări reflexive: auto-guvernarea propriei existențe, pe fundamentul filosofiei contemplative Cogito ergo sum
”Cuget deci exist” (exist = cuget sau exist ⇆ cuget) și auto-manifestarea pe fundamentul filosofiei mundane, acțiune =
pasiune sau suferință (acțiune ⇆ pasiune sau suferință) care explică relația contabilă fundamentală, ”activ = pasiv”,
prin expresia ”pasiunea sau suferința sunt condiția necesară și suficientă pentru oricare activitate mundană”.
Keywords: antropologie, abordare filosofică, moralitate economică, analiza comparativă a echilibrului static,
raționamentul evaluării, dubla reprezentare.
In the accounting representation of an enterprise's financial situation everywhere, is used the balance sheet, of
which fundamental relationship is expressed by the equilibrium ”active = passive”, having a problematic interpretation.
Since the sign of equality (=) is the expression of a reciprocal implication (⇆), reading the mutual relationship leads to
vague formulation as "passive is the necessary and sufficient condition for the asset." Interpretation of the enterprise as
an economic entity puts into question the problem of its own existence and the subordination of the relation of the verb
"to be". Thus, being in a financial situation acquires the paradoxical expression "to be active = to be passive" that leaves
the existence of the enterprise without determination. Defined, however, as an economic entity, the "enterprise" acquires
the meaning of an entity with the consciousness of self-governing its own self-manifesting existence in a mundane reality.
The article presents the build of build the human archetype of the enterprise (the primordial man having the signification
of its proper existence through its proper mundane enterprise) through the two reflexive manifestations: the selfgoverning of its own existence, on the basis of the contemplative philosophy Cogito ergo sum ”I think, therefor I am” (I
am = I think or I am ⇆ I think) and self-manifestation on the basis of mundane philosophy action = passion or suffering
(action ⇆ passion or suffering) that explains the fundamental accounting relationship, ”active=passive”, through the
expression "passion or suffering are the necessary and sufficient condition for any mundane activity.
Keywords: anthropology, philosophical, moral economics, comparative-static general equilibrium, mental
acounting, double entry.
JEL Classification: A12, A13, D50, G41, I3, M41.
Introducere
Dacă oricare dintre noi, oameni oarecare, din nevoia de cunoaștere, am întreba un om oarecare ce înseamnă o
”întreprindere”, răspunsul cel mai la îndemână ar fi că ”întreprinderea” este inițiativa personală de a-ți sacrifica o parte
din bunăstare, sperând la câștigarea unui plus de bunăstare. Dacă vom căuta lămuriri suplimentare ni se va spune, poate,
că, în fiecare moment, fiecare om își trăiește viața la un nivel stabilit al bunăstării persoanele printr-o conjunctură dată în
sfera realității obiective prin percepția subiectivă a diferitelor niveluri de bunăstare specifică (fizică, materială, bănească,
spirituală, emoțională, afectivă etc.) aflate în complementaritate. Când dintr-un motiv anume omul, considerat rațional,
constată deteriorarea nivelului bunăstării generale datorită alterării, erodării sau insuficienței uneia sau mai multor
bunăstări specifice, va căuta să identifice nivelurile de bunăstare de la care, datorită posibilităților de disponibilizare, pot
fi sacrificate unele mărimi în speranța restabilirii, normalizării sau îmbunătățirii nivelului bunăstării generale. Avem,
astfel, în funcție de bunăstarea specifică avută în vedere, întreprinderi fizice, materiale, financiare, spirituale, afective,
sau diverse combinații ale acestora. În fața acestui răspuns pertinent am zăbovi, poate, îndelung renunțând, în cele din
urmă, la orice pretenție de înțelegere nemijlocită.
Dacă, din nevoia de cunoaștere, am întreba un contabil ce este o ”întreprindere”, răspunsul cel mai posibil ar fi
că ”întreprinderea” este o activitate economică a cărei reprezentare contabilă este dată printr-o ”balanță contabilă”, adică
un document specific domeniului său de activitate, întocmit prin respectarea imperativului ”debit = credit” sau ”activ =
pasiv”. Dacă vom fi nedumeriți sau răspunsul dat ne va fi fost insuficient, ni se va spune, poate, că de la 1494, un călugăr
franciscan, Fra Luca Bartolomeo de Pacioli (rămas în istoria contabilității ca Luca Paccioli sau Luca Paciolo), colaborator
cu Leonardo da Vinci, când publica, la Veneția, Summa de arithmetica, geometria. Proportioni et proportionalita, o
sinteză a cunoștințelor matematice destinată instruirii copiilor bancherilor și negustorilor, a rămas în istorie ca părintele
contabilității pentru a fi descris sistemul contabil al dublei evidențele, practicat de negustorii și bancherii italieni ai vremii
sale. Expresia latinească dată de Pacioli, debere = credere, devenită, mai târziu ”relația contabilă fundamentală a
echilibrului bilanțier”, debit = credit, avea un înțeles simplu conform căruia tot ceea ce ai la dispoziție (debere) este
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expresia încrederii (credere) pe care partenerii de afacere o au în propria ta întreprindere. Mai târziu, ne va spune
contabilul întrebat, expresia lui Pacioli a căpătat formularea activ = pasiv utilizată, astăzi, ca alternativă celei dintâi, în
contabilitatea de pretutindeni. La întrebarea ce înseamnă activ = pasiv, ni se va spune, poate, despre cuvântul ”pasiv” că
vine din latinescul passivus (rădăcina participiului trecut al verbului pati ”a suferi”) cu înțelesul de ”capabil de răbdare
(paciență) sau suferință (pasiune, patimă)” și că cel de ”activ”, din latinescul activus ”a face”. Astfel, înțelesul formulării
alternative n-ar putea fi altul decât că pasiunea sau suferința sunt condiția necesară și suficientă pentru oricare activitate
din sfera experienței umane. Am mai putea afla despre creditorii întreprinderii (salariații care așteaptă răbdători
remunerarea muncii; furnizorii care așteptă răbdători plata facturilor; bancherii care așteaptă răbdători rambursarea
împrumuturilor și dobânzilor; statul și instituțiile statului care așteaptă răbdătoare plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor;
acționarii care așteaptă răbdători plata dividendelor etc.) sunt structuri ale ”pasivului” și atunci vom înțelege, poate, de ce în
”pasiv” se adună toată răbdarea și suferința celor care, în virtutea propriilor nevoi sau a propriilor interese, contribuie la
crearea disponibilităților rezultate dintr-o întreprindere. În fața acestui răspuns avizat, am zăbovi, poate, îndelung, renunțând,
în cele din urmă, la orice pretenție de înțelegere nemijlocită.
Dacă, din nevoia de cunoaștere, am întreba un finanțist ce este o ”întreprindere”, răspunsul probabil ar fi că o
”întreprindere” este un plasament vehiculat într-un interval de timp în activitatea unei entități economice în scopul
realizării interesului pentru atragerea de profit. Vom afla, poate, că ”interes” vine din latinescul interest ”ceea ce este
important, ceea ce face diferența” (compus din inter- ”între, printre” și esse ”a fi”) și vom înțelege, atunci, de ce o
”întreprindere” este un fel a fi care se diferențiază de alte întreprinderi prin propria ființare, adică prin înțelesul propriu,
dat felului de a fi, și sensul propriu, dat câștigului sau pierderii produse în buzunarul investitorului guvernat de rațiunea
de a fi prin gândul la profitabilitate. În fața acestui răspuns competent, am zăbovi, poate îndelung, renunțând, în cele din
urmă, la orice pretenție de înțelegere nemijlocită.
Dacă, din nevoia de cunoaștere, am deschide un dicționar întrebându-ne ce înseamnă o ”întreprindere”, vom găsi
că, prin înțelesul lexical, o ”întreprindere” este ”orice formă de organizare a unei activități economice în scopul obținerii
de profit” sau ”orice acțiune pornită dintr-o inițiativă personală”. Vom afla, poate, că ”întreprindere” a intrat în vorbirea
curentă prin franțuzescul entreprise (compus din entre- ”între” și prise contragerea verbului prehendre compus, la rândul
său, din pre-, din latinescul prae- ”înainte” în timp și spațiu, și hendere ”a lua în mână, a apuca”), înțelegând, astfel, că
”întreprinderea” face referire la o acțiunea planificată pentru a prinde și rezultatul ei. Printr-o cunoaștere mai atentă, vom
încerca să înțelegem ce a vrut finanțistul să spună prin cuvântul ”entitate” și, împreună cu contabilul, ce or fi avut în gând
atunci când au folosit exprimarea ”economică”. Vom afla, atunci, că cuvântul ”entitate”, provenit din latinescul entitatem
(nominativ entitas) își are originea în grecescul το ὅν, to on ”ceea ce este” și că ”economie” provine din grecescul
οἰκονομία, oikonomia ”administrarea gospodăriei, familiei” și atunci, poate, vom fi înțeles că prin denumirea de
”activitate economică” sau prin cea de ”entitate economică” nu este indicată nimic altceva decât o anume ființare care își
dă înțelesul de a fi printr-o activitate guvernată de realizarea unui câștig, ca rațiune de a fi. Vom fi înțeles atunci, de ce
veniturile proprii sunt expresia șansei la viața în binele bunăstării, iar cheltuielile proprii, fără justificarea atragerii de
venituri, sunt expresia drumului către moartea binelui întru bunăstare și de ce acestea două, prin semnul diferenței
aritmetice, exprimă dominația vieții în bine asupra morții prin rău sau, alternativ, pur și simplu, inevitabila biruință a
morții asupra vieții. Vom înțelege, astfel, de ce sensul rațiunii de a fi al unei ființe stă sub semnul înțelesului felului de a
fi dat propriei ființări. În fața dicționarului, am zăbovi, poate, îndelung, gândind la cele spuse de oameni obișnuiți,
contabili, finanțiști și lingviști, renunțând, în cele din urmă, la orice pretenție de înțelegere nemijlocită, așteptând
producerea unei revelații spirituale sau simțind nevoia unui miracol care să ne facă să înțelegem sensul propriei noastre
ființe și înțelesul propriei noastre ființări.
Dacă, din nevoia de cunoaștere, am întreba un filozof ce este o ”întreprindere”, ca un om cu dragoste de
înțelepciune, ar putea spune că o ”întreprindere” este o ființă care prin propria activitate își dă sieși rațiunea propriei ființe
prin înțelesul dat propriei ființări. În fața acestui răspuns, am zăbovi, poate, îndelung, și, în cele din urmă, am putea fi
tentați să renunțăm, la orice pretenție de înțelegere nemijlocită.
Însă, vom evita abandonarea pretenției de înțelegere nemijlocită, pentru că, în urma interesului privind
cunoașterea de sine, am întrezărit, parcă, ceva ce scoate cuvântul ”întreprindere” din sfera banalităților poziționându-l,
prin semnificația proprie, în sfera interesului real.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
Investigarea problemei întreprinderii a fost inițiată de o cercetare în cadrul școlii doctorale având titlul
”Evaluarea întreprinderii în procesul de analiză a riscului investițional”.
Dacă, inițial, tema s-a vrut a fi o investigare cognitivă a întreprinderii, ca domeniu al riscului unei investiții, în
cele din urmă, sub același titlu, scopul cercetării s-a metamorfozat în evaluarea întreprinderii ca risc al pierderii sensului
ființei întreprinderii, ca rațiune de a fi, prin ignorarea propriei ființări ca înțeles al felului de a fi.
Cercetarea noastră este, probabil, una dintre puținele, dacă nu chiar singura formă de înțelegere filozofică a
întreprinderii. Ceea ce am încercat și, cred eu că am și reușit, prin teoria elaborată și instrumentul matematic dezvoltat, a
fost gândirea ființei întreprinderii fără a face recurs la ființarea ei, adică a înțelege ființa întreprinderii pe temeiul ei și nu
prin manifestările aparente în desfășurarea în timp a propriei sale ființări. Altfel spus, scopul cercetării noastre îl constituie
evaluarea ființei întreprinderii prin scoaterea ei din timp și construirea matematică a sensului real dat propriei ființe prin
posibilitatea reală a propriei ființări.
Metode și material aplicate
Întrebarea privitoare la sensul ființei întreprinderii este una dintre întrebările fundamentale, dacă nu chiar însăși
întrebarea fundamentală. Din acest motiv, prezentarea metodei analizei este necesară pentru a arăta fundamentul teoretic
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al metodologie aplicate în cunoașterea sensului ființei întreprinderii.
Cunoașterea practică (observația întreprinderii în scopul cunoașterii) este o cunoaștere circumstanțială
cuprinzând, ca domeniu al cunoașterii, ființa întreprinderii (faptul că întreprinderea este) și ființarea întreprinderii (faptul
că întreprinderea este într-un anume fel). Cunoașterea practică devine cunoaștere teoretică atunci când, în funcție de
caracteristicile constitutive date prin cunoașterea practică, devine posibilă determinarea explicită a sensului ființei
întreprinderii (caracterul propriu al ființei întreprinderii prin rațiunea reală de a fi: spre viață sau spre moarte).
Vom contura, succint, cunoașterea practică a întreprinderii, corespunzător celor două momente structurale
prezentate anterior.
Cunoașterea practică are nevoie de un semn, deja disponibil într-un anume fel, privind înțelegerea ființei
întreprinderii, pornind de la care să se poată face posibilă inițierea cunoașterii teoretice a sensului ființei întreprinderii și
conceptualizarea acestuia.
Prin cunoașterea practică (observarea retrospectivă a întreprinderii) știm ce anume înseamnă ”ființa
întreprinderii” (poziția sa financiară în timp) – faptul deja disponibil că, într-un anume fel, ”întreprinderea este” – fără a
putea stabili, însă, sensul ființei întreprinderii (sensul spre viață sau sensul spre moarte) dat prin interpretarea acestui
”întreprinderea este”. Plecând de la această indeterminare, că avem deja disponibil faptul că ”întreprinderea este”,
interpretarea sensului ființei întreprinderii face necesar a dispune de un concept elaborat al ființei întreprinderii care să
facă posibilă cunoașterea sensului întreprinderii printr-o modalitate a cunoașterii explicite. Cunoașterea teoretică devine
o continuare firească a ființei întreprinderii numai dacă dispune de cunoașterea acelui ”ceva” care determină ființarea
întreprinderii ca ființare identitară, adică de acea ființare pornind de la care ființarea întreprinderii poate fi înțeleasă,
indiferent de modul de manifestare a întreprinderii în desfășurarea ei.
Primul pas filozofic în înțelegerea problemei ființei întreprinderii este cel de a nu determina ființarea
întreprinderii ca ființare originară prin recurs la o altă ființare având aparența ființării identitare. Pentru acest motiv, pe
de o parte, ființa întreprinderii reclamă, un mod propriu de a fi indicată, care, prin esență, să conducă la descoperirea
ființei ființării întreprinderii întrețesută printre toate ființele aparente ale ființărilor accidentale. Pe de altă parte,
înțelegerea sensului ființei întreprinderii pretinde, de asemenea, un aparat conceptual propriu deosebit, prin esență, de
conceptele prin care ființarea își stabilește determinarea pe linia semnificației.
Întrucât cunoașterea practică gravitează în jurul ființei întreprinderii, iar ființa întreprinderii înseamnă ființă a
ființării întreprinderii, rezultă că scopul cunoașterii practice îl reprezintă ființarea întreprinderii. Ființarea întreprinderii este,
astfel, miza propriei investiții în ființa întreprinderii. Pentru ca ființarea întreprinderii să fie imaginea nefalsificată a
caracteristicilor ființei întreprinderii, ființarea întreprinderii trebuie să devină accesibilă așa cum este prin caracteristica sa
identitară. Cunoașterea practică a ființei întreprinderii solicită, astfel, cunoașterea prealabilă a modului corect de acces la
ființarea identitară. Însă prin timp, ființa întreprinderii rezidă în realitatea sensului dat propriei ființe (dinamica performanței
financiare) și subzistă prin sensul dat propriei existențe (dinamica poziției financiare). În care dintre aceste ființări va trebui,
prin urmare, să inițiem cunoașterea ființării identitare și prin ce este importantă cunoașterea punctului de plecare?
Dacă cunoașterea practică, referitoare la ființa întreprinderii, trebuie pusă explicit atunci, conform celor de până acum,
înseamnă că explicarea modului de înțelegere și de sesizare prin concept a sensului ființei întreprinderii presupune elaborarea
unui mod corect de acces la cunoașterea ființării întreprinderii, pornind de la toate posibilitățile cu aparentă ființare identitară.
Vizarea, înțelegerea și sesizarea sensului ființei, cu ajutorul conceptului identificabil și accesibil al ființării identitare, se
constituie prin raportări constitutive a căror interpretare specifică actului cunoașterii explicite, conduc, în final, la ceea ce se
constituie în mod explicit ca ființare identitară. Întrucât modul cunoașterii de sine al unei ființări este reflexiv (adică permanenta
raportare a propriei ființări la sensul propriei ființe), cunoașterea sensului ființei întreprinderii pretinde, de asemenea, o adecvată
explicare prealabilă pe același mod reflexiv de raportare (adică permanenta raportare a propriei poziții financiare la sensul
propriei ființe dat prin profitabilitate (predominanța veniturilor, respectiv șansa spre viabilitate) sau lipsa de profitabilitate
(predominanța cheltuielilor, respectiv alternativa drumului spre moarte).
Această ființare identitară la care ființa întreprinderii își raportează cunoașterea practică a posibilității de fi a fost
concepută terminologic ca ființare arhetipală.
În mod surprinzător, atunci când am construit modelul întreprinderii fundamentate pe această teorie am constatat
că forma ființei ființării întreprinderii aduce întru asemănare cu ceea ce în biologie are înțelesul de ”cărămidă a vieții”,
adică ADN-ul. De aici a plecat, ulterior, indicația terminologică de formă arhetipală și interpretarea riscului ființării
întreprinderii ca pe un risc mutagen dat prin alterarea și/sau distrugerea ființării arhetipale.
Conceptul de ființare arhetipală poate lăsa impresia că cunoașterea practică a întreprinderii riscă a intra într-un
cerc vicios, deoarece mai întâi ar trebui determinată o ființare a întreprinderii în ființa sa și apoi, pe această determinare,
să se fundamenteze cunoașterea sensului ființei întreprinderii. O asemenea obiecție formală, pe argumentul cercului vicios
al demonstrației se dovedește a fi, însă, sterilă deoarece, după cum s-a reușit a demonstra la capătul cercetării din școala
doctorală, ființarea întreprinderii poate fi determinată în ființa întreprinderii fără ca pentru această să trebuiască a se
dispune de un concept explicit al sensului ființei întreprinderii ci doar de un tip aparte de relaționare, deopotrivă
retrospectiv și anticipativ, care conduce la sensul real al ființei întreprinderii dat prin rațiunea reală a propriei ființări.
Ființarea reală a întreprinderii, dată ca posibilitate prezentă a ființării arhetipale și sensul real al întreprinderii indus prin
posibilitatea ființării arhetipale dau, în cele din urmă, interpretarea riscului sensului ființei întreprinderii prin propria
posibilitate și riscul ființării întreprinderii dat prin rațiunea felului de a fi.
În lipsa unui material bibliografic care să prezinte în literatura domeniului economic rațiunea de a fi și înțelesul
felului de a fi al întreprinderii, materialul documentar al cercetării este, în mod exclusiv, unul filozofic și, uneori, teozofic,
axat, în principal, pe sensul ființei întreprinderii, dat prin interpretarea propriei ființări. Pentru acest motiv, această
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cercetare poate fi considerată, atât prin sursa bibliografică (filozofică și teozofică), cât și prin rezultatul surprinzător (chiar
și pentru autorul ei) al ajungerii la forma arhetipală a ”cărămizii vieții” sau ”helixul nemuritor”, o cercetare economică în
sfera celei mai înalte spiritualități.
Dacă cercetarea în școala doctorală a condus la interpretarea întreprinderii prin spiritualitatea sa, aceasta nu se
datorează orientării predilecte a autorului către filozofie și nici unei orientări dogmatice a credinței religioase. În fapt,
atunci când, după ani de căutări prin sute de surse bibliografice și zadarnice încercări de modelare matematică a ființării
întreprinderii (structura poziției financiare) și sensului ființei întreprinderii (performanța financiară în expresia
profitabilității) pe modelele cunoscute ale echilibrului economic parțial sau general sau cele ale teoriei jocurilor, soluția
a venit, parcă, de la sine, din următoarele două lecturi ce relevă autoritatea guvernantă a Binelui delegat:
”Că într'atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot ce crede într'Însul
să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca
lumea să se mântuiască printr'Însul”(*) și ”Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel ce este pe pământ, pământean este
și ca un pământean grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Și ce a văzut și ce a auzit, aceea mărturisește, dar
mărturia Lui nu o primește nimeni. Cel ce I-a primit mărturia a întărit că adevărat este Dumnezeu. Fiindcă Cel pe Care
L-a trimis Dumnezeu grăiește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul
și pe toate le-a dat în mâna Lui. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică; iar cel ce nu ascultă pe Fiul nu va vedea Viața, ci
mânia lui Dumnezeu rămâne peste el”(**).
Rezultate obținute și discuții
În momentul de față, cercetările privind ”Evaluarea întreprinderii în procesul de analiză a riscului investițional”
sunt în curs de finalizare. Rezultatul cercetărilor se constituie în modelarea întreprinderii pe modelul ființării arhetipale
și sensului ființei întreprinderii și elaborarea modelului matematic al ființării posibile în relația privilegiată cu ființarea
arhetipală și sensul real al întreprinderii derivat ca posibilitate din posibilitatea ființării.
Ființa întreprinderii este, de fiecare dată, ființa ființării întreprinderii (ființarea arhetipală). Întregul ființării
întreprinderii poate deveni domeniul delimitării formei arhetipale de guvernare care dă sensul ființei întreprinderii. Uneori,
cercetarea științifică împlinește în chip naiv și rudimentar conturarea și delimitarea domeniului de interes. Elaborarea
structurilor fundamentale ale unui domeniu este deja realizată prin experiența și explicarea spirituală (pre-științifică) în
cuprinsul domeniului de interes. ”Conceptele fundamentale” date lumii prin spiritualitatea filozofică sau religioasă rămân,
în primă instanță, luminătorii drumului către prima deschidere concretă în domeniul interesului științific.
Punctul forte al unei cercetări rămâne modelarea și, în principal, modelarea matematică. Dar drumul până la
modelarea matematică este, întotdeauna, deschis prin spiritualitatea ascunsă în cărțile ”înțelepciunii” care au capacitatea
de a trimite înțelegerea științifică tradițională într-o criză a fundamentelor.
Concluzii
Cunoașterea științifică poate fi definită ca ansamblul tuturor relațiilor de întemeiere rațională prin propoziții
demonstrate logic ca adevărate. Cercetarea științifică nu este, însă nici singura și nici cea mai accesibilă posibilitate de
cunoaștere a unei ființări. În fiecare ființare, indiferent de domeniul cunoașterii, există o finanțare arhetipală care dă
înțelegerea posibilității de a fi și sensul rațiunii de a fi.
Miza unei întreprinderi, fie ea din domeniul experienței economice sau din oricare alt domeniu (spiritual,
cultural, afectiv) nu stă în realizarea câștigului așteptat ci în rezultatul cunoașterii de sine atunci când întreprinderea este
pusă în slujba Binelui.
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IMPACTUL ANALIZEI CORELAȚIEI DINTRE CAPITALUL PROPRIU
ȘI CAPITALUL SOCIAL ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL
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The role of correlation between equity and capital analysis has increased significantly over the past decades
and this is due to the fact that there are requirements governed by domestic law regarding the value of net assets, and
that the information it provides further influences the behavior of users in the decision making process.
It is clear that each user wants information that diminishes uncertainties and gives the opportunity to make the
best decisions, these requirements in fact designating the need to provide quality information through equity analysis.
Therefore, this article proposes to research the impact of the analysis of the correlation between equity and the
capital on the decision-making process, identifying the possible causes that determine the equity to fall below the social
capital and the possible measures that can be undertaken.
Keywords: equity analysis, net assets, capital, joint-stock company, information needs, economic decisions.
JEL Classification: M41.
Introducere
Actualitatea cercetării studiului dat este condiționată și de importanța rezultatelor analizei corelației dintre
capitalul propriu și capitalul social pentru adoptarea unor decizii tactice, operaționale și strategice, legate de: aprecierea
atractivității acțiunilor emise de societatea pe acțiuni și riscului de investire în titlurile de valoare emise; examinarea
alternativelor de finanțare pe seama emisiunii valorilor mobiliare în comparație cu alte variante etc.
Capitalul propriu – sursă a activelor nete
Conform paragrafului 45 lit.(c) din Bazele conceptuale ale pregătirii și prezentării rapoartelor financiare,
„capitalul propriu este mărimea rămasă în activele întreprinderii după scăderea datoriilor” [1]. În mod similar este definit
capitalul propriu și în noile SNC, și anume în pct. 5 din SNC „Capital propriu și datorii” [2] și în alin 2 din pct. 21 din
SNC „Prezentarea situațiilor financiare” [2]. Trebuie remarcat faptul că, conform paragrafului 98 din Bazele conceptuale
ale pregătirii și prezentării rapoartelor financiare, „capitalul este sinonimul activelor nete sau mijloacelor proprii ale
întreprinderii” [1]. Potrivit prevederilor art. 39 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97,
„sursă a activelor nete este capitalul propriu al societății” [3].
Observăm că, astfel definit, capitalul propriu se examinează ca sinonim al activelor nete, calculate ca diferența
dintre valoarea activelor totale și datoriilor totale. Deci, această abordare definește capitalul propriu printr-o relație de
calcul, și nu prin intermediul unor elemente de identificare legate de generarea profitului. Din aceste precizări, reiese că
caracterul de element rezidual, care se desprinde din definiție, este aplicat doar pentru evaluarea capitalului propriu, în
sensul, că valoarea la care este înregistrat capitalul propriu în bilanț depinde de evaluarea activelor și a datoriilor.
Analiza corelației dintre capitalul propriu și capitalul social
În scopul aprofundării cercetării problemei menționate, remarcăm că din legislația autohtonă, rezultă condiția că
la analiza formării capitalului propriu al societății pe acțiuni este nevoie să se aprecieze respectarea cerințelor art. 39 alin. (5)
al Legii privind societățile pe acțiuni, care prevede că „valoarea activelor nete ale societății nu poate fi mai mică decât
mărimea capitalului ei social” [3]. În acest context, trebuie subliniat că activele nete la valoarea contabilă se egalează cu
capitalul propriu, fapt care, sub aspect legal, este stipulat în art. 39 alin. (2) al legii nominalizate: „sursă a activelor nete este
capitalul propriu al societății” [3].
În cazul nerespectării cerinței menționate, societatea pe acțiuni suportă un șir de consecințe negative, în particular se
interzice: emisiunea suplimentară de acțiuni prin ofertă publică (art. 39 alin. (71)); luarea hotărârilor cu privire la plata
dividendelor (art. 48 alin. (5) lit. c)); achiziționarea acțiunilor plasate de societate (art. 78 alin. (8.2) lit. b)) [3].
În plus, nerespectarea cerinței menționate, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, oferă dreptul oricărui
acționar al societății „să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri: a) cu
privire la reducerea capitalului social; b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii
societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății; c) cu privire la dizolvarea societății; d) cu
privire la transformarea societății în altă formă juridică de organizare” (art. 39 alin. (6)) [3].
Astfel, apare necesitatea investigării mai profunde a corelației dintre capitalul propriu (activele nete la valoarea
contabilă) și capitalul social, fapt ce va fi demonstrat în exemplul 1 în baza datelor „Do Group” SA pentru anii 2011-2016.
Exemplul 1. Pe parcursul anilor 2011-2016, în registrul de stat al valorilor mobiliare au fost înregistrate mai
multe modificări ale capitalului social al „Do Group” SA, și anume, la data de:
 03.04.2011 – majorarea capitalului social cu 142 800 lei prin emisiunea suplimentară a 1428 de acțiuni cu
valoarea nominală de 100 lei;
 15.05.2012 – majorarea capitalului social cu 6 920 500 lei prin emisiunea suplimentară a 69 205 acțiuni cu
valoarea nominală de 100 lei;
 24.12.2012 – majorarea capitalului social cu 7 989 300 lei prin emisiunea suplimentară a 79 893 de acțiuni
cu valoarea nominală de 100 lei;
 25.08.2014 – reducerea capitalului social cu 6 521 430 lei (217 381 de acțiuni  30 lei) prin micșorarea
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valorii nominale a acțiunilor ordinare de la 100 lei la 70 lei;
 15.12.2014 – majorarea capitalului social cu 23 922 430 lei prin emisiunea suplimentară a 341 749 de acțiuni
cu valoarea nominală de 70 lei;
 13.06.2016 – reducerea capitalului social cu 24 042 590 lei (559 130 de acțiuni  43 lei) prin micșorarea
valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 70 lei la 27 lei.
Sintetizând condițiile din acest exemplu, vom analiza corelația dintre capitalul propriu și capitalul social al „Do
Group” SA, în anii 2011-2015 (tabelul 1).
Tabelul 1
Analiza ratei corelației dintre capitalul propriu și capitalul social al „Do Group” SA în anii 2011-2016
La finele anului
Modificarea
numărului de
capitalul
valoarea
diferența
rata corelației
acțiuni
propriu
numărul
nominală
dintre
dintre
ordinare în
(activele
Perioada
de acțiuni
a unei
capitalul
capitalul
capitalul
cursul
nete la
ordinare,
acțiuni
social, lei
propriu și
propriu și
anului,
valoarea
unități
ordinare,
capitalul
capitalul
unități
contabil),
lei
social, lei
social, %
(+;-)
lei
1
2
3
4
5=3  4
6
7=6-5
8=6  5  100
Anul 2011
+1428
68283
100
6828300
9713773
+2885473
142,26
Anul 2012
+149098
217381
100
21738100 14080109
-7657991
64,77
Anul 2013
217381
100
21738100 15648848
-6089252
71,99
Anul 2014
+341749
559130
70
39139100 27878951
-11260149
71,23
Anul 2015
559130
70
39139100 20389299
-18749801
52,09
Sursa: Elaborat de autor în baza generalizării datelor din deciziile Consiliului de administrație al Comisiei
Naționale a Pieței Financiare și situațiile financiare ale emitentului.
Din datele tabelului 1 rezultă că în anul 2011 mărimea activelor nete la valoarea contabilă la „Do Group” SA a
fost mai mare decât mărimea capitalului social cu 2885473 lei. Astfel, rata corelației dintre capitalul propriu și capitalul
social constituie 142,26%, ceea ce indică respectarea cerințelor art. 39 alin. (5) al Legii privind societățile pe acțiuni [3].
Această situație i-a permis „Do Group” SA să majoreze capitalul social, în anul 2012, cu 14909800 lei prin plasarea de
acțiuni ale emisiunii suplimentare a 149098 de acțiuni ordinare cu valoarea nominală de 100 lei/acțiune.
În cadrul analizei corelației dintre capitalul propriu și capitalul social,în anii 2012-2015, s-a constatat că „Do
Group” SA nu a respectat cerința legală analizată pe parcursul a patru ani consecutivi, înregistrând active nete la valoarea
contabilă sub limita mărimii capitalului social. Prin urmare, în cadrul adunării generale a acționarilor,s-a adoptat hotărârea
cu privire la diminuarea capitalului social cu 6521430 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor ordinare de la 100
lei la 70 lei. Micșorarea capitalului social cu suma nominalizată nu a acoperit totalmente diferența negativă dintre capitalul
propriu și capitalul social înregistrată la 31.12.2014. În asemenea condiții, la data de 15.12.2014, „Do Group” SA a
majorat capitalul social cu 23922430 lei prin emisiunea suplimentară închisă a 341749 de acțiuni cu valoarea nominală
de 70 lei.
Referitor la cele expuse în figura 1, putem menționa că aceste cauze țin de apariția și majorarea elementelor
negative ale capitalului propriu.
În urma analizei cauzelor care au provocat diminuarea capitalului propriu sub nivelul capitalului social, în
anii 2012-2015, la„Do Group” SA a fost întocmit tabelul analitic 2.
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MĂSURICE POT FIÎNTREPRINSE

CAUZE
POSIBILE
Capital suplimentar
(diferențe negative dintre
valoarea nominală a acțiunilor și
prețul de vânzare a acestora)

Capital nevărsat

Capital retras

Pierderi neacoperite
ale anilor precedenți




Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor
plasate;
Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății pe
acțiuni a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății.

 Identificarea proprietarilor care au datorii față de societatea pe acțiuni cu privire la
valoarea aporturilor în contul achitării acțiunilor;
 Verificarea vechimii capitalul nevărsat care nu trebuie să depășească 2 luni de la data
înregistrării de stat a societății pe acțiuni;
 Diminuarea capitalului social cu valoarea aporturilor nevărsate de acționari prin
reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate sau prin diminuarea valorii
sumare a aporturilor depuse în contul plății acțiunilor a căror valoare nominală
(fixată) nu a fost stabilită.

 Diminuarea capitalului social prin anularea acțiunilor de tezaur.

 Constatarea cauzelor formării pierderilor neacoperite;
 Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor
plasate sau prin diminuarea valorii sumare a aporturilor depuse în contul plății
acțiunilor a căror valoare nominală (fixată) nu a fost stabilită;
 Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății pe acțiuni
a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății.


Pierderi ale anului
de gestiune

Profit utilizat al anului de
gestiune ce depășește
profitul obținut

Diferențe negative din
reevaluarea
activelor imobilizate

 Examinarea rezultatelor financiare la care au fost înregistrate pierderi și identificarea
cauzelor formării acestora;
 Analiza tipurilor de activitate operațională în urma căruia au fost obținute pierderi;
 Modificarea structurii și sortimentului produselor (serviciilor prestate) în favoarea
celor mai rentabile;
 Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor
plasate sau prin diminuarea valorii sumare a aporturilor depuse în contul plății
acțiunilor a căror valoare nominală (fixată) nu a fost stabilită;
 Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății pe acțiuni
a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății.

 Examinarea direcțiilor de utilizare a profitului pe parcursul anului de gestiune;
 Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor
plasate sau prin diminuarea valorii sumare a aporturilor depuse în contul plății
acțiunilor a căror valoare nominală (fixată) nu a fost stabilită;
 Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății pe acțiuni
a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății.

 Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor
plasate sau prin diminuarea valorii sumare a aporturilor depuse în contul plății
acțiunilor a căror valoare nominală (fixată) nu a fost stabilită;
 Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății pe acțiuni
a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății.

Figura 1. Cauze posibile care provoacă diminuarea capitalului propriu
sub nivelul capitalului social și măsurile ce pot fi întreprinse
Sursa: Elaborată de autor.
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Tabelul 2
Analiza cauzelor care au provocat diminuarea capitalului propriu
sub nivelul capitalului social și măsurile ce trebuie întreprinse de „Do Group” SA
La finele anului, lei
Nr.
Cauze
Măsuri ce trebuie întreprinse
crt.
relevante
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
Corecții ale
 Depistarea și corectarea adecvată a
rezultatelor
erorilor contabile;
1
(3818105)
(76798)
perioadelor
 Contractarea oportună a serviciilor
precedente
de audit intern și extern;
Pierderi
 Examinarea rezultatelor financiare
neacoperite
2
(8137489)
(19229321) din activitățile (operațională,
ale anilor
investițională, financiară) la care au
precedenți
fost înregistrate pierderi pentru
Pierderi ale
identificarea și înlăturarea cauzelor
3
anului de (6725359)
(11615549)
formării acestora;
gestiune
 Analiza tipurilor (categoriilor) de
Diferențe
activități de asigurare și/sau reasigurare,
negative din
în urma cărora au fost obținute pierderi;
reevaluarea
4
(535000)
(535000)
 Diminuarea capitalului social prin
activelor
reducerea valorii nominale a acțiunilor
imobilizate
plasate.
Sursa: Elaborat de autor în baza generalizării datelor din rapoartele anuale al emitentului „Do Group” SA pentru
anii 2012-2015.
Conform informației reflectate în tabelul 2, observăm că diminuarea capitalului propriu sub nivelul capitalului
social, în anii 2012-2015, a fost determinată de înregistrarea: corecțiilor negative ale rezultatelor perioadelor precedente,
pierderilor neacoperite ale anilor precedenți, pierderilor anului de gestiune și diferențelor negative din reevaluarea activelor
imobilizate. După părerea noastră, măsurile ce trebuie întreprinse vor permite emitentului să întărească stabilitatea financiare
și să onoreze la timp obligațiile asumate față de asigurați (reasigurați). Aici trebuie menționat că ultima dintre măsurile
relevante a fost realizată de conducerea și proprietarii „Do Group” SA: în anul 2016,în registrul de stat al valorilor mobiliare,
s-a înregistrat diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni ordinare.
În concluzie, conchidem că aspectele prezentate scot la iveală realități clare privind impactul analizei corelației
dintre capitalul propriu și capitalul social atât pentru aprecierea strategiei de dezvoltare și organizare a activității economicofinanciare a societății pe acțiuni, cât și pentru elaborarea, fundamentarea și adoptarea deciziilor economice optime.
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The purpose: to assess the banking sector of the Russian economy in terms of attracted resources and the volume
of loans provided by commercial banks.
The hypothesis of research: there are significant disproportions in the Russian banking segment.
Methodology: the statistical methods, the multidimensional statistics methods were applied using the
Statgraphics application package.
The analysis of results of the market of loans granted to legal entities, the physical persons are provided in the
work. The results of assessment of the market of the credits of physical persons by types of the granted loans are provided.
The correlation and regression analysis on the industry segments of crediting of legal entities is carried out.
Keywords: the analysis, the baking market, the scale of crediting, the attracted resources, the component
analysis, the factor analysis, the cluster analysis.
JEL Classification: E41, E6, E58.
Introduction
The banking market, being a dynamic segment of the Russian economy, is in a turbulent evolutionary
development. A large number of credit institutions are adapting to changes in the regulatory framework, to a highly
competitive banking environment. In this regard, it is important to give an overall assessment of the state of the banking
sector, to assess commercial banks by the scale of crediting and the amount of resources involved.
Research design, data
On the 01.01.2017 y. of the Central Bank of the Russian Federation the information was provided on the 567
credit organizations. The representativeness of sample of the study is the 10% - the 57 randomly selected commercial
banks. The banks of the following organizational and the legal form were studied: the 56 banks – the open-stock
companies and the public joint stock companies, the 1 organization – the closed joint stock company. However, the 5 per
cent (the 26 commercial banks were investigated on the basis of a detailed analysis of data of Bank of Russia - the bank's
disclosure of the turnover statement and the registers). Since July the 2017 y., this information has been closed and the
evaluation has been based on the mandatory data. Thus, the 50 per cent of the population studied was subjected to a
detailed analysis and the half of the rapid assessment.
The results of the analysis
1. The main results of analyses of banking market of Russia
In a detailed analysis of the data, it was found that, of the 26 commercial banks, the debt owed by the 22 banks
at the loan rate ranged from the 1,5 per cent to the 4 per cent. Four organizations have the 6% to the 15%. The value of
the assets in the currency of the balance of the 12 commercial banks ranges from the 35% to the 60%. They include the
assets belonging to the bank as collateral for the repayment of credit, the temporarily unused, the lease and rental assets.
In three cases, the amount of assets in the 1,5 time is greater than the balance of currency. The value of own capital is
different from the size of the report of own funds (Basel III), as it includes: the charter capital, the supplementary capital,
the reserve fund, the undistributed profits, the reserves created by the commercial bank. Hence, the autonomy indicator,
the share of equity in the currency of balance of the banks studied was the 20% - 35% in the 6 banks and the 1,5-6% in
the 18 organizations.
Of the 57 commercial banks in the 6 organizations, the activity is unprofitable. In the 26 commercial banks the
profitability ranged from the 0,5 per cent to the 4,5 per cent and the 15 commercial banks to over the 50 per cent.
The eleven commercial banks have the more loans, the amount of financial resources to be attracted. The latter
included: the funds of legal and natural persons, the resident and the non-resident and their deposits. In the 16 commercial
banks there are the unnecessarily undistributed resources. The cost of the resources provided is the 11-16%, or the gross
rate for the customer may be the 35 per cent or higher. The commercial banks issued the loans of the 500 million rubles
– the 2 organizations, to the 500 million rubles to the 1 billion rubles – the 5 organizations, to the 1 billion rubles to
the 1 trillion rubles – the 37 organizations, more than the 1 trillion rubles – the 13 organizations.
An assessment of commercial bank resources has shown that the number of banks attracted to the 500 million
1 trillion rubles – the is the 2 organizations, to the 500 million rubles to the 1 billion rubles – the 5 organizations, to the
1 billion rubles to the 1 trillion rubles – the 42 organizations, more than the 1 trillion rubles – the 8 organizations.
The relationship between the size of loans and the resources involved and the funds placed in the commercial banks
is quite high. The coefficient of Fechner, which at the 01.01.2017 y. was the 0,8947, was used to evaluate the nonparametric
indicators of the overcrowding dependency between them. Also the K. Pearson ratios were used to evaluate the relationship
and A.A. Chuprov ratios. These indicators also confirm a high degree of communication – the 0,88 and the 0,62 respectively.
By estimating the structure of the resources to be used and placed with the "the 4-field method", it may be noted that their
structure, although distorted, is consistent with the normal distribution (Appendix A).
While continuing the study of factors: the bank’s cash, the credit, the resource mobilization based on the
component, the factor, the cluster analysis, it can be noted that, in the main, the three major groups have been allocated
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to the banks studied. The different methods were used in the cluster analysis process (figure 1, Appendix B). In general,
the result of analysis shows that the first group comprises the commercial banks with the significant amounts of surveyed
– the 17 organizations, in the second group – the banks with significant amounts of credit, the resources and the small
amounts of funds – the 6 organizations, and the third - the remaining 34 organizations.
The main results of analyses of credit market of Russia
The assessment of crediting of legal entities
For the end of December 2016 y. in the Russian Federation the 978 credit institutions, from them the 911 banks,
including the 35969 structural divisions are registered. We will consider the credit market in the context of crediting of
legal entities and the physical persons. In general in the credit market since the 2009 y. the tendency of growth of crediting
of legal entities in all industry segments is observed. The greatest specific weight for the 01.01.2016 y. is the share on
financing of industrial production – 24,79%, the trade – 23,84%, the other types of activity – 13,36%, the completion of
calculations – 17,88%. For the 01.12.2016 y. amounts of e issued credits in the industrial production made the 7181361
million rubles, in the trade – the 6330698 million rubles, on completion in calculations – the 4743391 million rubles, in
other types of activity – the 3095273 million rubles.

Figure 1. The dendrogram of the distribution of commercial banks
(in the terms of money, the credits, the resources involved) at the 01.01.2017 y
The credit debt in the 2009-2016 y.y. also tends to growth. The greatest specific weight for the 01.01.2016 y. is
the share of industrial production – 21,85%, the trade – 17,71%, the other types of activity – 16,6%, the real estate
transactions – 14,11%. For the end of the 2016 y. the industry structure of debt doesn't change. In particular, for the
01.12.2016 the credit debt in the industrial production was constituted the 4715880 million rubles, in the trade – the
3605546 million rubles, in other types of activity – the 3689377 million rubles, the real estate transactions – the 2960829
million rubles. At the same time an overdue debt in the 2009 - 2016 y.y. also tends to growth though the industry structure
other. The greatest specific weight of overdue debt for the beginning of the 2016 y. is the share of trade – 24%, the
construction – 21,31%, the industrial production – 15,99%, in other types of activity – 12,22%, the real estate transactions
– 10,05%. For the 01.12.2016 a credit debt in the trade – the 474119 million rubles, in the construction – the 379637
million rubles, in the industrial production made – the 261201 million rubles, in other types of activity – the 234674
million rubles, the real estate transactions – the 206342 million rubles.
If to estimate delayed debts in a total amount of debt, then the industry structure has an appearance other type.
For the 01.12.2016 y. the greatest specific weight is the share of a construction – 22,44%. The considerable amount is the
share of trade – 10,88%, the agricultural industry – 9,91% and for the credits for completion of calculations – 9,69%.
Determining a tendency of development of the credit market of Russia, it should be noted that the total amount of the
credits issued to the legal entities can be described on the basis of a linear trend of a type:
У = 7,85 + 118125*t,
The importance of parameters of the equation it was checked by means of Student's criterion. The assessment of
autocorrelation was determined by means of Darbina-Watson's statistics.
The dynamics of a credit debt to the legal entities can be described a polynom of the second degree of a type (figure 2):
У = 7,018 + 212572 * t – 484,962 * t2
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Figure 2. The dynamics of credit debt to legal entities
The dynamics of overdue debt on the credits legal entities can describe a polynom of the second degree of
a type (figure 3):
У = 605030 -4876,68 * t + 204,762 * t2

Figure 3. The dynamics of overdue debt on the credits legal entities
Estimating the industry structure of credit market, it is possible to note that industry segments are closely
connected among themselves about what witness results of the correlation analysis (appendix C). In particular, the amount
of the credits issued in the agricultural industry is determined for the 76,28% by crediting in the construction, for the
82,39% crediting in the calculations, for the 59,21% crediting in the mining, for the 92,54% crediting in the energy, for
the 88,57% crediting in the real estate transactions, for the 74,3% crediting in the processing productions, for the 86,06%
crediting of other types of activity, for the 79,6% crediting in the trade, for the 87,16% crediting in the transport and
communication.
The dynamics of amount of the credits to the legal entities in the industry aspect can be presented in the different
types, including the dependence forms received on the basis of the regression analysis (table 1).
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Table 1
The dependence forms describing the dynamics of credits on the industry segments of crediting of legal entities
The credits issued to legal entities (on economy industries)
1.the mining, Х1
Y = -12264,1 + 0,52X3 – 0,83X5 + 0,066 X9 + 0,31 X10
2. the industrial production,Х2
Y = -128226 + 1,53X3+ 6,18 X4 – 5,42 X5 – 1,37X6 + 0,45X7+3,73X8 0,52 X9 + 0,68 X10
3. the energy,Х3
Y = 45210,7 + 0,12 X2 + 0,84 X5 +0,069 X9 – 0,26 X10
4. the agricultural industry,Х4
Y = 25668,4 + 0,07X1 + 0,11X2 + 0,09X3 + 0,65X5 + 0,2X6 – 0,05X7 –
0,35X8 + 0,07X9 – 0,12X10
5. the construction,Х5
Y = - 24627,7 – 0,37X1 – 0,11X2 + 0,64X3 + 0,39 X4 + 0,32X8 - 0,11 X9
+ 0,28 X10
6. the transport and communication,Х6 Y = -36683,7 +2,08X4 – 0,023X2
7. the trade, Х7
Y =752522 + 1,09X2
8. the real estate transactions,Х8
1)Y = -24917,7 +0,12 X2 + 0,5X5 – 0,58 X4 +0,12X9
2) Y =627152 + 23043,6*t – 22,85t2
9. the other types of activity,Х9
Y = - 60096,7 – 2,18X1 – 0,81X2 + 3,67X3 + 4,012X4 – 6,06 X5 + 3,74X8
+1,43 X10
10. the credits for completion of Y = 119538 + 1,21X1 + 0,28X2 + 1,77X3 – 1,17 X4 + 2,89 X5 + +0,26X9
calculations,Х10
The debt on the credit issued to the legal entities (on economy industries)
1. the mining, Х1
1)Y = -113906 X1 + 0,15X2 – 0,37X3 – 0,5X4 + 0,19X5 + 0,28X6 - 0,17X7
– 0,01 X8 + 0,42 X9
2)Y= exp(12+0,02t)
2. the industrial production,Х2
1)Y = 823273 + 0,58X1 +1,95X3 – 0,43X4 + 0,18X5 – 0,12X6 – 0,01X7 +
0,58X8 + 0,03X9 – 1,3X10
2)Y= exp(14,3+0,01t)
3. the energy,Х3
1)Y = -247225 – 0,09 X1 + 0,19X2 + 0,3X4 + 0,12X5 + 0,07X6 – 0,04X7
– 0,03X8 + 0,02X9 - 0,26X10
2) Y =247956 + 9738,89*t + 1,51t2
4. the agricultural industry,Х4
1)Y = 310970 - 0,26X1 - 0,04X2 + 0,3X3 + 0,07X5 + 0,02 X6 – 0,07X7 +
0,22X8 + 0,14X9 + 1,31X10
2) Y =569392 + 17794*t – 88,84t2
5.the construction,Х5
1)Y = 114569 – 0,55X1 + 0,13X2 + 0,42X3 – 0,58X4 + 0,16X6 X7 –
0,22X8 + 0,52X9 + 2,59X10
2)Y= exp(13,68+0,01t)
6. the transport and communication,Х6 1)Y = 111367 + 0,43X1 – 0,07X2 + 0,53X3 + 0,14X4 – 0,14X5 + 0,14X7
+ 0,42 X8 – 0,42X9 + 1,37X10
2)Y= exp(13,02+0,01t)
7. the trade, Х7
1)Y = 556424 – 1,47X1 - 0,02X2 - 0,92X3 – 1,89 X4 + 1,94 X5 + 0,56X7
+ 0,81X8 + 0,52X9 + 2,24X10
2)Y= exp(15,04 – 0,9/t)
8. the real estate transactions,Х8
1)Y = -667986 + 0,09X1 + 0,29X2 – 0,14X3 +1,13 X4 – 0,45 X5 + 0,33
X6 + 0,16X7 + 0,18X9 -1,14X10
2) Y =627152 + 29043,6*t -22,85t2
9. the other types of activity,Х9
1)Y = 48932,8 + 0,99X1 + 0,02 X2 + 0,15X3 + 1,01X4 + 0,18X5 – 0,47X6
+ 0,15X7 X8 -1,09X10
2) Y =126548,6 + 20808,8*t + 69,09t2
10. the credits for completion of 1)Y = -92857 X1 – 0,02X2 – 0,1X3 + 0,32X4 + 0,06X5 + 0,08X6 + 0,01
calculations,Х10
X7 – 0,06X8 -0,01X9
2)Y= exp(12,14 – 1,14/t)
The overdue debt on the credits issued to legal entities (on economy industries)
1. the mining, Х1
1)Y = - 10763,9 – 0,02X2 X3 + 0,04X4 + 0,08X5 – 0,45X6 +0,01X7 –
0,08X8 + 0,15X9 + 1,0X10
2) Y =4038,32 – 54,77*t + 2,78t2
2. the industrial production,Х2
1)Y = 22384,6 + 0,03X1 + 1,13X4 – 0,13X5 + 0,02X6 + 0,35X7 + 0,001X8
– 0,1X9
2) Y =99655 6 + 1895,57*t + 0,2t2
3. the energy,Х3
1)Y = 4571,76 + 0,06X2
2)Y= exp(9,19+0,01t)
4. the agricultural industry,Х4
1)Y =-8647,31 – 0,29X1 + 0,74X2 X3 + 0,13X5 – 0,15X6 – 0,29X7 +
0,03X8 + 0,22X9
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5. the construction,Х5

6. the transport and communication,Х6
7. the trade, Х7

8. the real estate transactions,Х8

9. the other types of activity,Х9

10. the credits for completion of
calculations,Х10

2) Y =9719,06 + 1824,2*t – 3,028t2
1)Y = - 103735 + 2,34X1 – 0,53X2 + 1,1X4 + 2,03X6 + 0,36X7 + 0,71X8
– 0,61X9 + 5,5X10
2) Y =99201,6 – 4312,51*t + 84,54t2
1)Y = -19828,4 - 1,19X1 – 0,01X2 – 0,01 X4 + 0,19 X5 + 0,1X7 – 0,24X8
+ 0,25X9 + 0,61X10
2) Y =28955,5 – 1188,07*t + 21,69t2
1)Y = 133514 + 0,25X1 + 0,98X2 -1,47X4 + 0,3X5 + 0,87X6 + 0,57X8 +
0,06X9 – 3,65X10
2) Y =245278 – 2355,69*t + 50,3t2
1)Y = - 24438 – 0,81X1 + 0,01X2 + 0,001X4 + 0,25X5 – 0,89X6 + 0,24 X7
+ 0,43X9 – 0,41X10
2) Y =46801,8 – 566,73*t + 22,21t2
1)Y = 599,71 + 2,38X1 – 0,17X2 + 0,56X4 - 0,34X5 + 1,47X6 + 0,04 X7
+ 0,69X8
2)Y= exp(10,54+0,02t)
1)Y = 12535,7 + 0,27X1 + 0,02X5 + 0,01X6 + 0,09X7 – 0,02X8 – 0,05X9
2) Y =10604,3 + 29,43*t

The assessment of crediting of physical persons
Crediting of physical persons in the 2016 y. is characterized by relative stability. If to consider the loans allowed
the physical persons according to which the payment due date came in the reporting period including outstanding in the
time established by the agreement, then the greatest specific weight in November 2016 y. it is the share of consumer
crediting – 78,91%. The structure of an overdue debt is similar and repeats the structure of the credits of physical persons.
The greatest specific weight is the share of consumer crediting – 83,59%, the minimum of the credits for purchase of
housing – 0,83%. In general the share of overdue loans in a total amount issued is rather pro rata. On purchase of housing
in November 2016 y. the 5,11% of an overdue debt, are the share of a mortgage – 11,93%, a car loan – 11,3%, of consumer
crediting – 14,84%.
Conclusions
Thus, taking into account the above analysis, we can conclude that there are significant disproportions in the
Russian banking segment. The majority of commercial banks – 60 % of the surveyed population, are oriented to the
realization of private interests, their owners, the 30% - constitute the substratum of the Russian economy and determine
the degree of its sustainability, the remaining the 10% - the commercial banks in the transitional stage of their development
that could significantly To promote development of branches of a national economy of Russia, subject to the raised risk.
In general in the credit market in the analyzed period the tendency of growth of crediting of legal entities in all
industry segments is observed. The debt, as well as overdue on the credits also tends to growth. As show results of the
correlation analysis the industry segments of the credit market are closely connected among themselves. Crediting of
physical persons is characterized by relative stability. The structure of overdue debt is similar and repeats the structure of
the credits of physical persons.
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Appendix A
"the 4-field method"
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Appendix B

Figure 1. The dendrogram of the distribution of commercial banks (in the terms of money, the credits,
the resources involved) at the 01.01.2017 y.
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Appendix C
Table 1
the industry
segments

1. the mining
2. the industrial
production
3. the energy
4. the agricultural
industry
5. the construction
6. the transport and
communication
7. the trade
8. the real estate
transactions
9. the other types of
activity
10. the credits for
completion
of
calculations
1. the mining
2. the industrial
production
3. the energy
4. the agricultural
industry
5. the construction
6.the transport and
communication
7. the trade
8. the real estate
transactions
9. the other types of
activity

1. the
mining

2.the
industrial
production

0,8659
0,8659

The correlation coefficients on the industry segments of crediting of legal entities
3.the energy
4. the
5. the
6.the transport 7. the trade
agricultural construction
and
industry
communication

0,7622
0,8412

The credits issued to legal entities (on economy industries)
0,7695
0,6511
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0,7776
0,862
0,6828
0,7773
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0,7622
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0,9336
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0,8533
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0,9337
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The debt on the credit issued to the legal entities (on economy industries)
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0,8583
0,8194
0,8168
0,7211
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0,9341
0,8963
0,8917
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9. the other
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0,9754
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0,9879

0,8881
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8. the real
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UNELE ASPECTE ALE CADRULUI LEGISLATIV
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În articol sunt analizați reformele în politicile privind ocuparea forței de muncă, inclusiv cadrul de drept în
vigoare şi prioritățile de bază stipulate în Strategia Națională privind Ocuparea Forței de Muncă pentru perioada
2017-2021. Au fost enumerate cele mai relevante modificări şi completări ce posibil urmează a fi operate în Codul muncii.
S-a efectuat cercetarea indicatorii principali ai forței de muncă utilizând datele din Ancheta forței de muncă. Au fost
identificate prioritățile sectoriale pentru dezvoltarea domeniului ocupării forței de muncă. Elaborate unele propuneri de
îmbunătățire a cadrului juridic în domeniu.
Cuvinte-cheie: forța de muncă, creșterea gradului de ocupare, politicile ocupaționale.
In the article are analyzed the reforms in policies concerning employment, including the framework of law and
the basic priorities set out in the National Employment Strategy for the period 2017-2021.They were listed on the most
relevant amendments and additions to what's possible is to be made to the labour code. It has conducted research on
main indicators employment using data from the Labour Force Survey. Sectoral priorities have been identified for
development of employment. Elaborate some proposals for improving the legal framework in the field.
Keywords: Labor force, employment growth, occupational policies.
JEL Classification: J20, J21, J23, J29.
Urmărind aspirațiile ţării noastre de integrare în Uniunea Europeană şi clauzele pentru ocuparea forţei de muncă
din Strategia Europa 2020, Republica Moldova își stabilește politicile în domeniul ocupării forţei de muncă în baza
următoarelor priorități: îmbunătățirea pe termen lung a adaptabilității forței de munca, prin promovarea instruirii continue
şi formării profesionale pe parcursul întregii vieţi, combaterea efectelor șomajului structural, promovarea coeziunii şi
incluziunii sociale pentru persoanele din categoriile vulnerabile. Ratificarea principalelor convenții ale Organizaţiei
Internaționale a Muncii şi aderarea la diverse organisme internaționale impun adoptarea unor decizii conturate de
promovare a politicii naționale a ocupării forţei de muncă şi aducerea în concordanță a legislației naționale cu standardele
europene.
Europa 2020 reprezintă strategia UE de creștere economică pentru următorii zece ani și conține un șir de
obiective comune tuturor statelor membre, formând un cadru analitic şi politic destinat să sprijine statele membre şi
partenerii sociali în modernizarea pieţelor muncii şi a altor politici structurale din respectivele state, ţinându-se cont de
specificul naţional de dezvoltare socio-economică [1].
În practică, Uniunea Europiană a stabilit cinci obiective majore – privind ocuparea forţei de muncă, inovarea,
educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia – care urmează să fie îndeplinite până în anul 2020. La rîndul lor, statele
membre au adoptat propriile lor, obiective naţionale, precum şi diverse acţiuni la nivel european şi naţional în aceste
domenii, care vin în sprijinulStrategiei. Europa 2020 este o strategie la realizarea cărei participă deopotrivă instituţiile
europene, statele membre şi partenerii sociali. Pentru ca Uniunea Europeană să ia măsurile de care este nevoie în vederea
îndeplinirii obiectivelor Strategiei, fiecare dintre instituţiile sale trebuie să se implice. La nivel naţional, este esenţial ca
şefii de stat şi de guvern, dar şi autorităţile locale şi regionale să includă Strategia în politicile lor. Societatea civilă,
inclusiv partenerii sociali şi alte părţi interesate, joacă, de asemenea, un rol important, atât în elaborarea programelor
naţionale, cât şi în monitorizarea pe teren a progreselor înregistrate.
Responsabilitatea pentru elaborarea şi implementarea politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă, revine
atât Uniunii Europene, cât şi statelor membre. Pe cînd Comisia Europeană:
1. coordonează şi monitorizează politicile naționale
2. promovează schimbul de bune practici în domenii, precum ocuparea forţei de muncă, pensii, combaterea
sărăciei şi a excluziunii sociale
3. elaborează acte legislative şi monitorizează punerea în aplicare a acestora în domenii precum drepturile la
locul de muncă şi coordonarea sistemelor de securitate socială.
Europa 2020 este o strategie care trebuie să permită Uniunii Europene să atingă o creştere:
 inteligentă, prin dezvoltarea cunoştinţelor şi a inovării;
 favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării forţei de muncă, a coeziunii sociale şi teritoriale;
 durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai eficientă în gestionarea resurselor şi mai competitivă.
În plus, sa-u stabilito serie de obiective de bază până în 2020:
 Ocuparea forței de muncă - creşterea la 75% a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani care are un
loc de muncă, inclusiv a lucrătorilor în vîrstă şi mai puţin calificaţi;
 Cercetare şi dezvoltare- investirea a 3% din Produsul Intern Brut (PIB) în cercetare şi dezvoltare;
 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale- reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor
amenințate cu sărăcia etc.
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Republica Moldova își stabilește politicile în domeniul ocupării forţei de muncă în baza următoarelor priorități:
îmbunătățirea pe termen lung a adaptabilității forței de munca, prin promovarea instruirii continue şi formării profesionale
pe parcursul întregii vieţi, combaterea efectelor șomajului structural, promovarea coeziunii şi incluziunii sociale pentru
persoanele din categoriile vulnerabile. Ratificarea principalelor convenții ale Organizaţiei Internaționale a Muncii şi
aderarea la diverse organisme internaționale impun adoptarea unor decizii conturate de promovare a politicii naționale a
ocupării forţei de muncă şi aducerea în concordanță a legislației naționale cu standardele europene.
Fundația Europeană de Formare (ETF) sprijină Moldova în cadrul Programului său de lucru, cu o atenție
deosebită față de consolidarea capacităților, analiza și consultanța în procesul de elaborare a politicilor și implementare
în domeniile politicii de ocuparea forței de muncă, cadrul calificărilor și învățarea la locul de muncă [2].
Pentru Republica Moldova creșterea gradului de ocupare a forței de muncă reprezintă o provocare, care necesită
a fi abordată drept o politică trans-sectorială, de care să se țină cont în momentul elaborării tuturor politicilor elaborate la
nivel național, care să fie poziționată în centrul planificării strategice naționale.
Ca atare, ocuparea forței de muncă este o sarcină primordială a oricărei politici economice care asigură echilibrul
macroeconomic şi stabilitatea socio-politică. Transformarea structurală și reformele în Republica Moldova necesită
politici selective, bazate pe dovezi clare și analize. Toate instituțiile și organizațiile de afaceri sunt de acord că
mecanismele și instrumentele de monitorizare a pieței muncii și identificare timpurie a cererii de aptitudini, educație și
formare ar trebui să fie îmbunătățite. Datele existente și analiza efectuată de instituțiile publice oferă informații utile, însă
scopul actual al analizei pieței muncii nu este suficient de exact pentru a sprijini politicile orientate spre viitor mai bine
informate, contribuind la potrivirea aptitudinilor și la ocuparea forței de muncă.
Piața forței de muncă, fiind o piață derivată ce depinde pe deplin de succesele sau insuccesele înregistrate în
dezvoltarea economiei naționale, nu există de sine stătător. Diminuarea numărului populației, inclusiv şi a celei ocupate,
excedentul populației inactive, sub-ocupate, fluxurile migrațiunile continue, au un impact negativ asupra acestei piețe.
Modernizarea şi schimbările ce au avut loc în ultimii ani în economia națională, au condiționat formarea şi funcționarea
pieței forței de muncă, cantitatea şi calitatea acesteia. Dinamica schimbărilor sus-menționate sunt reflectate în Tabelul 1.
Tabelul 1
Indicatori de mobilitate şi de repartizarea populației ocupate pe activități economice, %
2012
2013
2014
2015
Total ocupate după activităţi economice, din care:
100
100
100
100
Agricultură, economia vânatului şi silvicultură, pescuit
26,4
28,8
30,5
31,7
Industrie
13,1
12,1
12,3
12,3
Construcții
6,1
5,7
5,6
5,5
Comerț cu ridicată şi cu amănuntul; hoteluri şi restaurante
18,3
18,0
17,1
15,8
Transporturi şi comunicații
6,2
6,2
5,7
6,3
Administrație publică; învățământ; sănătate şi asistenţă socială
21,5
20,1
19,5
19,6
Alte activități
8,3
9,1
9,3
8,8
Sursa: Calculat de autor în baza datelor BNS, www.statistica.md

2016
100
33,7
12,1
5,0
16,5
6,2
18,3
8,2

În distribuția persoanelor ocupate în activități economice rezultă că ponderea ceea mai mare 33,7% din totalul
persoanelor ocupate le revine celor ocupați în sectorul agricol, din ei 14,7% o constituie persoanele ocupate cu producerea
produselor agricole pentru consumul propriu. Indicele respectiv în ultimii ani înregistrează o ușoară creștere de la 26,4%
în anul 2012 până la 33,7% în 2016, față de anul 2015 a crescut cu 7,6%, fiind urmați de cei din administrație publică;
învățământ; sănătate şi asistenta socială cu 18,3%, indiciile respectiv înregistrând o tendință de diminuare față de anii
precedenți, de la 21,5% în 2012, până la 18,3% în anul 2016. În industrie pe parcursul ultimilor cinci ani ponderea
persoanelor ocupate a variat în limitele 13,1% - 12,1%, la fel și în construcții s-a înregistrat o tendință de diminuare a
acestui indicator, de la 6,1% în anul 2012 până la 5,0% în anul 2016 [3].
Tabelul 2
Caracteristica activității şi inactivității populației în anii 2012-2016, %
2012
2013
2014
2015
2016
Ponderea populației inactive în vârstă de 15 ani şi peste, %
59,3
58,6
58,8
57,6
57,4
Rata de activitate, %
40,7
41,4
41,2
42,4
42,6
Rata de ocupare, %
38,4
39,3
39,6
40,3
40,8
Populația ocupată în vârstă de 15 ani şi peste, în % faţă de anul
97,9
102,3 101
101,6 102,9
precedent
Rata sub-ocupării, %
7,2
7,3
6,8
6,2
6,6
Rata șomajului BIM, %
5,6
5,1
3,9
4,9
4,2
Ponderea persoanelor plecate peste hotare la lucru, % din populația
18,6
19
19,5
18,9
18,6
inactivă
Rata șomajului înregistrat ANOFM, %
2,8
1,9
1,7
2,1
2,0
Ponderea șomerilor plasați în câmpul muncii, %
30,3
38,5
38,8
33,2
35,3
Sursa: Elaborat în baza datelor din Ancheta Forței de Muncă BNS, www.statistica.md
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Forța de muncă, precum și calitatea ei, constituie factorul determinant al creşterii economice a unei țări.
Evaluarea potențialului acesteia demonstrează, în primul rând, raportul dintre populaţia activă şi cea inactivă, înregistrând
o tendință de schimbare (Tab.2). Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii a fost de
53,3 mii, fiind cu 8,8 mii mai mic față de anul 2015, când a înregistrat cifra de 62,1 mii. Totodată, rata șomajului fiind un
indicator important economic și social, a avut relevanță mai scăzută, (de la 5,6% în anul 2012, până la 4,2% în anul 2016)
dat fiind faptul, că o parte semnificativă a forței de muncă se află la muncă peste hotarele țării, acest indice fiind constant
pe parcursul ultimilor ani, înregistrând 18,6% în anul 2016.
Situaţia de pe piaţa muncii în Republica Moldova, este în continuare una critică, deficitul de locuri de muncă de
calitate, productivitatea joasă a muncii şi veniturile mici, dezvoltarea economică nefavorabilă mediului rural, tratarea
discriminatorie a unor grupuri ale populaţiei pe piaţa muncii, şi capacitățile instituționale modeste au amplificat sărăcia, au
perpetuat excluziunea socială şi au generat migraţia externă de muncă ca şi alternativă a șomajului şi ocupării informale.
Din aceste considerente, aprobarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forţei de Muncă pentru perioada
2017-2021 (SNOFM 2017-2021) a fost determinată, în primul rând, de necesitatea echilibrării pieţei muncii prin creșterea
nivelului ocupării şi a calității acesteia, de sporire a competitivității şi a angajabilităţii forței de muncă, de rând cu un grad
mai mare de incluziune pe piaţa muncii, în special a grupurilor social-vulnerabile [4].
Strategia prezintă o abordare integrată a politicilor relevante, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât şi din
perspectiva gestiunii eficiente a ofertei pe piaţa muncii.
Acțiunile stipulate în Strategie vor contribui la creșterea nivelului de ocupare formală, care să asigure sporirea
veniturilor populației, îmbunătățirea nivelului de trai şi reducerea sărăciei, crearea oportunităților egale pentru femei şi
bărbați, grupuri vulnerabile în angajarea în câmpul muncii, precum şi dezvoltarea profesională. Vor avea rolul de a
consolida legătura între piața muncii și sistemul de formare profesională pentru competențe și calificări mai bune,
valorificarea potențialului migrației internaționale de muncă, consolidarea capacităților autorităților publice de a dezvolta
parteneriate pentru politici de ocupare mai bune, cu respectarea principiului egalității de șanse.
În acest context, Strategia națională privind politicile de ocupare a forţei de muncă conține patru priorități
sectoriale pentru dezvoltarea domeniului ocupării și anume:
- Crearea oportunităților de angajare formală, non-discriminatorie şi productivă;
- Dezvoltarea capitalului uman pentru șanse sporite de angajare;
- O mai bună guvernare a pieţei muncii;
- Valorificarea potențialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă.
În scopul realizării acestor patru directive sunt prevăzute activități specifice precum crearea locurilor de muncă
în zonele rurale şi oraşele mici, combaterea muncii nedeclarate şi promovarea ocupării formale, îmbunătățirea
imaginii învăţământului profesional-tehnic și a cadrului legal privind învățarea pe tot parcursul vieții, modernizarea
Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă la nivel naţional şi local. Strategia prevede că în următorii ani, va crește rata de
ocupare a tinerilor cu circa 4,2 puncte procentuale, concomitent va diminua nivelul şomajului cu cca 2,7 puncte
procentuale. Politicile de reconciliere a carierei profesionale cu responsabilitățile familiale vor conduce la sporirea ratei
de ocupare a femeilor, dar şi la diminuarea decalajului salarial între femei şi bărbați, de la 87 la 90 % până în 2021.
Unele obiective ale prezentei Strategii sânt corelate cu priorităţile Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova
2020”, precum „racordarea sistemului educațional la cerințele pieței forței de muncă în scopul sporirii productivității
forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie”, Strategia de dezvoltare a învățământului vocaţional/tehnic pe
anii 2013-2020, Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, Programul de
atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018, Strategia de dezvoltare a comerțului interior în
Republica Moldova pentru anii 2014-2020 Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător
pentru anii 2013-2020, Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru
competitivitate”,Strategia națională de atragere a investițiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020. Aceasta
din urmă identifică sectoarele cu potențial de creștere economică și creare de noi locuri formale de muncă.
Costul relativ mic al forței de muncă este considerat avantajul principal pentru potențialii investitori, însă
insuficiența specialiștilor cu calificările și instruirea necesară rămâne a fi o provocare pentru atragerea investițiilor străine
directe în cele mai promițătoare sectoare economice.
În același timp, succesul acestui document strategic este posibil doar prin menținerea ritmurilor de creștere economică,
printr-o cooperare permanentă a Guvernului cu partenerii sociali şi edificarea unui cadru instituțional eficient şi durabil.
În scopul transpunerii a patru directive a UE și anume – Acordul-cadru la munca pe fracțiune de normă,
apropierea legislației statelor privind drepturile lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi sau părți de
întreprinderi și unități, cu privire la stabilirea unui cadru de informare și consultare a lucrătorilor din unitate și
privind introducerea măsurilor pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul
femeilor gravide,Guvernul a aprobat în luna mai curent, un proiect de Lege pentru modificarea și completarea a circa 20
de articole din Codul muncii al Republicii Moldova [5].
Modificările aprobate vor contribui la perfecționarea și flexibilitatea legislației muncii, aducerea acesteia în
concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piață și va asigura respectarea drepturilor și intereselor legitime ale
ambelor părți privind raporturile de muncă.
Printre cele mai relevante modificări şi completări ce urmeazăa fi operate în Codul muncii se numără următoarele:
- Urmează a fi micșorate cu o treime atât durata maximă a șomajului tehnic câț şi mărimea indemnizației de care
beneficiază salariaţii în perioada şomajului tehnic. Astfel, durata maximă a şomajului tehnic va constitui 4 luni în decursul
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unui an calendaristic (actualmente 6 luni), iar mărimea indemnizaţiei de care beneficiază salariații în perioada şomajului
tehnic va constitui 50 la sută din salariul lor de bază (actualmente 75 la sută);
- Codul muncii urmează a fi completat cu articolul 801 întitulat ”Staționare”, care va reglementa în mod detaliat
toate aspectele legate de staționare (definiția noțiunii de ”staționare”, din vina cui poate fi produsă staționarea, modul de
înregistrare a staționării și retribuirea timpului de staționare);
- Drept motiv de concediere va constitui încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă
anterior salariatul a fost sancționat disciplinar. Modificarea în cauză va avea ca efect excluderea diferitor interpretări în
procesul de aplicare a temeiului respectiv de concediere;
- Concediile de odihnă anuale suplimentare se alipesc la concediul de odihnă anual de bază. Completarea în
cauză va avea ca efect asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale salariaților;
- Codul muncii va stipula expres că, femeii, în baza unei cereri scrise, i se acordă (la momentul actual – i se poate
acorda) concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate sau imediat după el, sau după terminarea
concediului pentru îngrijirea copilului;
- De durata redusă a timpului de muncă, de concedii suplimentare cu menținerea, integrală sau parțială, a
salariului mediu și de alte înlesniri stabilite de Guvern, vor beneficia doar salariații trimiși la studii de către angajator, iar
salariaţii care s-au înmatriculat în instituţiile de învățământ superior sau mediu de specialitate din proprie iniţiativă, vor
beneficia de anumite garanţii şi compensații doar în cazul în care acestea sânt prevăzute de contractul colectiv, sau de cel
individual de muncă;
- Mărimea maximă a indemnizației de eliberare din serviciu, pentru prima lună de căutare a locului de muncă va
fi limitată la șase salarii medii lunare. Modificarea propusă are drept scop reducerea poverii financiare pentru angajatori
în caz de concediere a salariaților în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate, sau în legătură
cu lichidarea unității;
- Mărimea compensației pentru reținerea, din vina angajatorului, a plăților cuvenite salariatului se va majoră de
trei ori. Modificarea propusă are drept scop responsabilizarea angajatorilor și neadmiterea reţinerii, din vina acestora, a
plăților cuvenite salariatului etc.
Adoptarea proiectului va avea ca efect perfecționarea şi flexibilizarea legislației muncii în vigoare şi
aducerea acesteia în concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piaţă, precum şi asigurarea drepturilor şi
intereselor legitime ale ambelor părţi a raportului de muncă.
Documentul a fost elaborat în cadrul unui Grup de lucru tripartit, creat sub egida Ministerului Muncii, Protecției
Sociale şi Familiei (în componenţa grupului au fost incluşi reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica
Moldova, reprezentanţii din mediul academic, ONG-uri, etc.)şi conţine doar propunerile de modificare şi completare a
Codului muncii, care constituie obiectul unui compromis dintre partenerii sociali atins în cadrul Grupului de lucru.
Întru asigurarea respectării drepturilor depline a persoanelor aflate cătarea unui loc de muncă,politicile ocupării
forței de muncă în Republica Moldova au ca scop, creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și reducerea excluziunii
sociale de pe piața muncii, iată de ce recent a apărut necesitatea de a modifica Legea 102-XV din 13.03.2003 privind
ocuparea fortei de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care stabilește cadrul
juridic privind sistemul de promovare a ocupării forței de muncă, fiind aplicată atât persoanelor fizice, cât și celor juridice
din Republica Moldova [6].
Reieşind din investigaţiile efectuate referitor la problema abordată, se recomandă ca sarcinile prioritare a politicii
ocupării forței de muncă trebuie să fie orientate către:
a) corelarea cererii și ofertei forței de muncă;
b) sporirea posibilităților de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
c) sprijinirea creării locurilor de muncă.
În aplicarea prevederilor legislative perfecționate se preconizează interzicerea oricărei forme de discriminare pe
criterii de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, starea sănătății (dezabilitate), opinie
sau apartenență politică, avere sau de origine socială. Implementarea acestor prevederi, va contribui la sporirea gradului
de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin măsurile active de promovare a ocupării forței de
muncă, fapt ce va duce la soluționa problemelor existente pe piața muncii din țară.[7].
Normele metodologice, procedurile și instrucțiunile privind accesul la măsurile de promovare a ocupării forței de
muncă se elaborează şi se aprobă de către autoritatea publică responsabilă și se aprobă, după caz, prin Hotărâre de Guvern.
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The banking situation is more complicated duet the fact that bank srisknot only with their own resources but with
the financial means of their clients. Banking risk management research primarily reflects risk management methods, and
secondly, financial instruments for managing bank risks. Under the financial risk management tools, the reis a set of methods
and techniques used by the bank to mitigate risk, reduce concentration and the level of possible losses. To assess the
effectiveness of the banking risk management system it is necessary to determine the instruments that can be used to
determine the risk appetite. Based on the studies conducted on methods and tools used by commercial banks for estimating
efficiency, we can high light instruments with a significant impact on the banking risk management system.
Cuvinte-cheie:gestiunea riscurilor bancare, apetitul de risc, sistemul de gestiune a riscurilor bancare, cultura
de risc, banca comercială.
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Introducere
Gestiunea și riscul sunt componente interdependente a sistemului economic. Riscul este prezent în orice activitate
economică și șiretlicul lui constă în faptul că numai acceptând riscul ai posibilitatea de a obține nivelul profitului așteptat,
precum situația poate să fie și inversă. Prognozele cele mai optimiste se pot prăbuși din cauza unor împrejurări, care nu
pot fi influențate. Ca rezultat, profitul așteptat poate să se transforme în pierderi.
În ceea ce privește riscul bancar este și mai complicat reieșind din faptul că băncile riscă nu numai cu resursele proprii,
dar și cu mijloacele financiare ale clienților săi. În cercetările privind gestiunea riscurilor bancare sunt reflectate în primul rând
metodele de gestiune a riscurilor și în al doilea rând – instrumentele financiare a gestiunii riscurilor bancare.
Sub instrumentele financiare a gestiunii riscurilor se subînțeleg un set de metode și tehnici, utilizate de către
bancă pentru a diminua riscul, de a reduce gradul de concentrare și nivelul de pierderi posibile.
Tradițional băncile autohtone atrag cea mai mare atenție următoarelor instrumente financiare: diversificarea,
offșor, factoring, franchizing, leasing, asigurări, heiging, securitate și altele, precum și metodelor de calculare a limitelor
și controlului asupra îndeplinirii acestora, elaborării și perfecționării sistemului de control intern.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
În literatura de specialitate și în lucrările științifice a mai multor autori ce au efectuat cercetările în domeniul
gestiunii riscurilor bancare regăsim o multitudine de metode și instrumente de riscmanagement al activității băncilor
comerciale și a întregului sistem bancar în ansamblu. Aceasta diversitate a provocat autorul spre realizarea unui studiu
privind clasificarea metodelor de gestiune a riscurilor bancare existente și răspândite în practica bancară.
Scopul elaborării acestei cercetări a fost gruparea metodelor de gestiune a riscurilor folosite în practica bancară,
precum și identificarea metodelor celor mai eficiente și moderne pentru managementul riscurilor în activitatea bancară.
Metode şi materiale aplicate
Realizarea studiului privind diversitatea metodelor și instrumentelor de gestiune a riscurilor bancare a preconizat
utilizarea diferitor metode de cercetare, cum ar fi metode de analiză aplicate în practica internaţională și naţională. În
calitate de metode de cercetare au fost utilizate: analiza, gruparea și comparația informației.
Rezultate obţinute şi discuţii
Conform literaturii de specialitate metodele de gestiune a riscurilor bancare pot fi clasificate conform
instrumentelor financiare. Astfel primul grup al metodelor de gestiune a riscurilor bancare include prevenirea riscurilor,
și anume crearea subdiviziunilor structurale ale băncii, ce reglementează nivelul riscului de creditare și repartizarea
corectă a obligațiunilor între aceste subdiviziuni, evaluarea de către specialiștii din creditare a evoluției profesionale a
acestora, crearea politicii de creditare reușite, cercetarea debitorului potențial, căutarea ofertelor noi de produse bancare.
Instrumentele ce se referă la această grupă sunt structura organizatorică a băncii, sistemul de selecție a personalului
calificat, creșterea calificării colaboratorilor, politica de creditare, parametrii preventivi de selectare ai debitorilor, datele
birourilor de creditare, perfecționarea produselor de credit.
Al doilea grup de metode de gestiune a riscurilor bancare cuprinde evaluarea și măsurarea riscurilor, ce include
monitoringul capacității de creditare a debitorului, a calității portofoliului de creditare și asigurării acestuia. Instrumentele
acestui grup sunt analiza financiară a debitorului, sistemul indicatorilor portofoliului de creditare, cerințele stabilite pentru
asigurarea obligațiilor.
Al treilea grup de metode de gestiune a riscurilor bancare include metode de evitare a riscurilor. Instrumentele
acestui grup sunt analiza financiară a debitorului, lista operațiunilor aprobate de bancă și organele de supraveghere
bancară, precum și reglementarea acestor operațiuni.
În al patrulea grup sunt incluse metode de reducere și minimizare a riscurilor. Pentru micșorarea riscurilor
bancare în acest grup sunt folosite următoarele instrumente financiare: diversificarea creditelor după diferitedirecții,
rezervarea, limitarea și structurarea fondurilor financiare. În grupul ce ține de minimizarea riscurilor se includ:
diversificarea tipurilor de produse creditare după domeniile de activitate a debitorului, crearea rezervei pentru pierderile
posibile pe credite și pe datoriile creditare, limitele la clienți și la tipuri de produse bancare, limitele pe țară și condițiile
individuale pe contractul concret de creditare.
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În grupul cinci al metodelor de gestiune a riscurilor bancare se referă transmiterea riscurilor bancare, altfel spus,
redistribuirea responsabilităților de rambursare a pierderilor pe credite cu ajutorul instrumentelor financiare ca asigurarea,
heidjingul, securitatea, transmiterea riscurilor agențiilor de colectare și derivatele creditare.
În ultimul, al șaselea grup de metode de gestiune a riscurilor bancare sunt incluse metodele de reținere a riscurilor
prin crearea de departamente structurale ce vor lucra cu credite neperformante.
Toate metodele și instrumentele menționate au o influență directă asupra formării potențialului bancar, dar
totodată nu sunt suficiente din motivul că dezvoltarea statului și a economiei în ansamblu introduc anumite modificări în
specificul impactului acestora la potențialul creditar al băncii. De aceea, gestiunea riscurilor bancare reprezintă un proces
complicat și sistemic, ce necesită o abordare complexă [1, p.204].
Reieșind din situația actuală ce se caracterizează prin desfășurarea crizei economico-financiare globale,
transformarea sistemelor economice, financiar-bancare naționale și internaționale, accentuarea concurenței pe piețele
internaționale, a apărut necesitatea elaborării unei paradigme noi, trecerii la un model nou de dezvoltare economică și a
modelului nou de gestiune a riscurilor în condițiile sporirii competitivității globale inovaționale.
Ca paradigma principală existentă a experienței bancare de gestiune a riscurilor se considera că funcția de
protecție este în primul rând funcția managerială, ce cerea de la sistemul de gestiune a riscurilor a adoptării deciziilor
cheie pentru protecția băncii contra diverselor urmări financiare negative.
Dezvoltarea tehnologiilor bancare informaționale, răspândirea masivă a sistemelor de platăelectronice,
implementarea activă a serviciilor bancare la distanță, creșterea multilaterală a tranzacțiilor bancare, inclusiv prin carduri
bancare, este însoțită de sporirea riscului de atacuri ale hackerilor, creșterea numărului de scheme de excrocherie și furtul
resurselor financiare din conturile clienților băncii prin internet.
Instrumentul principal al diminuării riscurilor electronice în domeniul financiar-bancar reprezintă convergența spațiilor
informaționale ale instituțiilor și serviciilor de stat și particulare a sistemelor de plăți electronice. Băncile de top au început să
implementeze în sistemele electronice liniile de apărare de trei nivele, care a cuprins colaboratorii ce lucrează cu clienții (primul
nivel de apărare), managerii de risc a băncii (al doilea nivel) și serviciului controlului intern (al treilea nivel).
Sistemul de gestiune a riscurilor bancare constă ca și orice sistem din anumite elemente – oameni, procese,
instrumente și modele. Crearea acestui sistem (SGRB) necesită stabilirea clară și corectă a scopurilor ce trebuie să
realizeze sistemul, având în vedere că realizarea pură a scopurilor stabilite nu înseamnă întotdeauna activitatea eficientă
a SGRB. Respectarea cerințelor băncii centrale reprezintă partea importantă și necesară a creării sistemului de gestiune a
riscurilor bancare, totodată un rol important au și scopurile acționarilor, ce subînțelege că SGRB trebuie să protejeze
banca de la riscurile imprevizibile, în același timp neafectând îndeplinirea obiectivelor economice a băncii [7, p. 105].
Banca trebuie să stabilească nivelul maxim de risc acceptat pentru dezvoltarea activității bancare, ce permite
obținerea profitului prognozat. Mai mult decât atât, dimensiunea riscului poate fi modificată în mod regulat și revizuită
în funcție de conjunctura actuală a pieței și situația economică. Această mărime se numește apetitul de risc.
Astfel apetitul de risc poate fi determinat ca nivelul maximal global de risc al pierderilor băncii, care este acceptat
în procesul de creare a valorii suplimentare, realizării scopurilor stabilite, inclusiv a nivelului de profitabilitate, a
inițiativelor strategice și a îndeplinirii misiunii proprii. Sistemul de limite a apetitului de risc și reglementarea funcționării
acestuia trebuie să fie reflectate în documentele interne ale băncii comerciale.
Pentru evaluarea eficienței sistemului de gestiune a riscurilor bancare este necesar de stabilit instrumentele ce
pot fi folosite pentru determinarea apetitului de risc. Dacă ne referim la metode și instrumente folosite de băncile
comerciale pentru estimarea eficienței putem evidenția instrumentele cu impactul semnificativ asupra sistemului de
gestiune a riscurilor bancare:
Indicatori:
1. Rentabilitatea capitalului în funcție de risc (RAROC)
2. Indicatorii principali a riscului
Metode:
1. Aplicarea metodelor de stres-testare
2. Autoevaluare
3. Implementarea culturii de risc
Fiecare din indicatorii și metodele menționate reprezintă instrumentul contemporan de evaluare și influență
asupra SGRB. Alegerea acestora pentru aplicarea practică în activitatea bancară aparține băncilor [4, p.134].
Rentabilitatea capitalului în funcție de risc (RAROC)
Unul din cei mai populari indicatori folosiți în băncile comerciale din țările avansate, reprezintă rentabilitatea
capitalului băncii în funcție de risc (Risk Adjusted Return on Capital, RAROC) acest indicator poate fi folosit de bănci în
cadrul sistemului de gestiune a eficienței activității bancare în dependență de risc. Prezentăm formula de calcul al
RAROC:
𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =

𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖−𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒−𝑃𝑖𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑎ș𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑒
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑙 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐

(1)

În esență RAROC arată ce sumă câștigă banca pe o perioadă anumită la un leu de capital economic în dependență
de risc. Acest indicator a apărut în practica bancară ca alternativă mai perfectă a indicatorului tradițional ROE (Return on
Equity), rentabilitatea capitalului propriu. Pentru estimarea RAROC indicatorii contabili, folosiți pentru calcularea ROE
și cele legate de nivelul riscului(cheltuieli pentru crearea rezervelor de acoperire a pierderilor posibile, capitalul propriu
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al băncii) sunt înlocuite de indicatori economici, care reflectă mai obiectiv riscurile acceptate: pierderile așteptate (EL) și
capitalul economic (ECap). Datorită acestora RAROC în comparație cu ROE permite o analiza mai detaliată a activității
bancare din punctul de vedere a corelației riscului și rentabilității.
În determinarea RAROC se utilizează indicatorii contabili și indicatori economici. În acest caz este importantă
utilizarea componentelor comparabile a calculelor, care reflectă aceiași perioada de calcul și același masiv de date privind
operațiunile bancare și debitorii băncii.
Estimarea și analiza indicatorului RAROC creează posibilități de utilizarea mai eficiență a capitalului băncii prin
repartizarea acestuia în funcție de profitabilitate maximă și riscul posibil. În primul rând, RAROC permite executarea
mai precisă și mai echilibrată a influenței asupra dezvoltării businessului. În al doilea rând, RAROC permite sporirea
eficienței utilizării Buffer of Capital (diferență dintre sursele și cererea de capital). Și în al treilea rând, în caz de surplus
de capital sau în perioada de criză, când există deficit de capital, utilizarea RAROC permite diminuarea celor mai
neeficiente direcții de activitate bancară.
Indicatorii principali ai riscului
Indicatorii principali a riscului conform denumirii sunt indicatorii riscurilor-cheie, la care este supusă banca. Ei
sunt partea componentă a informației, ce reflectă supunerea băncii unui sau altui tip de risc.
Indicatorul-cheie a riscului (Key Risc Indicator, KRI) – este un indicator cantitativ, calculat cu periodicitate
determinată și utilizat pentru evaluarea nivelului curent al riscului, compararea acestuia cu nivelul acceptabil,
determinarea zonelor problematice și prevenirea pierderilor posibile prin elaborarea și implementarea măsurilor
preventive [4, p.135].
Există trei tipuri principale de KRI:
1. Indicatori KRI unici. De exemplu, numărul clienților nesatisfăcuți
2. Indicatori KRI combinați. Includ doi sau mai mulți indicatori unici, combinați prin algoritmul corespunzător. De
exemplu, corelarea numărului general de clienți și numărului de clienți nesatisfăcuți reprezintă nivelul de nesatisfacție a clienților.
3. Indicatorii KRI calitativi. Sunt indicatori ce reflectă evaluarea nivelului de risc(înalt, mediu, jos) sau ratingul auditului.
La fel există indicatorii, orientați la procesele economice și nu la pierderile în urma acestora. De exemplu,
fluctuația sporită a personalului băncii este dificil de corelat cu pierderi, din cauza că ea reflectă un proces. Asemenea
indicatori ajută la evaluarea calității operațiunilor bancare pentru toate tipurile de riscuri. La fel ei sunt indicatori istorici,
adică reflectă evenimentele trecute și nu arată pe ce trebuie să-și concentreze banca eforturile proprii în viitor.
Indicatori predicative sunt indicatori de mediu, cum ar fi numărul de plângeri din partea clienților, satisfacția
personalului cu privire la activitatea profesională, numărul cursurilor de instruire organizate pentru angajații secției.
În realitate există mii de indicatori KRI posibili, ce corespund proceselor principale a pierderilor și evenimentelor
a activității bancare, de aceea este necesară realizarea procesului de evaluare în baza datelor istorice prin aplicarea
metodelor statistice, evidențiind interdependențele dintre datele prelucrate. Astfel în rezultatul analizei reușite se
conturează cei mai importanți indicatori KRI pentru anumit tip de risc. În practică aplicarea eficientă a indicatorilor
presupune că cu cât mai specific și cât mai clar se reflectă riscul, cu atât mai mare importanță are analiza indicatorilor.
Așa numită „sensibilitatea”indicatorului reflectă eficiența activității lui. Evaluarea sensibilității indicatorului este destul
de dificilă, de aceea în practică nivelul optim al indicatorului este stabilit în formă cantitativă, ca pe urmă să fie corectat
în procesul modelării activității bancare și apariției riscurilor.
Aplicarea metodelor de stres-testare
Un instrument important de evaluare a impactului riscurilor asupra stabilității financiare a băncii poate fi stretestare, acest instrument permite analiza impactului asupra activității bancare a pierderilor foarte mari, probabilitatea
apariției cărorase aflădupă limitele intervalului de încredere, pe baza căruia banca calculează capitalul economic.
Sub stres de înțelege stabilirea nivelului nefavorabil al indicatorilor macroeconomici, ce influențează asupra
băncii, și anume valorilor mai negative decât cele acceptate pentru scenariul cel mai pesimist al business planului
băncii.Stres-testările pot fi efectuate pe baza scenariilor istorice sau ipotetice.
Reieșind din cele expuse, putem să determinăm stres-testare ca evaluarea indicatorilor de risc și a parametrilor
portofoliului de active și pasive în condițiile scenariilor pesimiste cu probabilitate joasă, dar posibile, cu scopul
determinării suficienței resurselor de capital pentru acoperirea pierderilor potențiale ale băncii. Ea poate fi efectuată pentru
anumite tipuri de risc sau pentru un ansamblu de riscuri bancare.
Stres-testarea se aplică în diferite domenii de gestiune a riscului pentru realizarea următoarelor obiective:
 Gestiunea capitalului;
 Gestiunea lichidității;
 Business-planificare;
 Gestiunea portofoliului;
 Determinarea apetitului de risc.
Stres-testarea permite evaluarea scenariilor pesimiste pentru toți indicatorii principali ai activității bancare:
rezultatul financiar și rentabilitatea, suficiența capitalului, normele lichidității, calitatea portofoliului de creditare, etc.
Rezultatele stres-testării și recomandările corespunzătoare pot fi prezentate spre discuții la organele
administrative a băncii [4, p.135, 7, p.117].
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Autoevaluarea riscurilor și controalelor
Autoevaluarea riscurilor și controalelor reprezintă procesul de identificare, descriere și evaluare a riscurilor
posibile și controalelor legate de aceștia. Deși principiile fundamentale a realizării autoevaluării sunt reflectate destul de
bine în literatura de specialitate, totuși ideile privind cea mai bună abordare la nivel microeconomic sunt foarte diferite.
Procesul de autoevaluare este predestinat în primul rând pentru identificarea și evaluarea riscurilor și evenimentelor
potențiale și nu curente.
Înainte de toate, procesul de autoevaluare se realizează pentru identificarea și documentarea listei riscurilor celor
mai esențiale și controalelor legate de aceste riscuri, pentru sporirea conștientizăriimediului de afaceri privind riscurile
bancare prin transmiterea rezultatelor de autoevaluare. Astfel, obiectivele principale ale autoevaluării sunt: determinarea
riscurilor esențiale și neajunsurilor în sistemul de control, inclusiv elaborarea indicatorilor de risc și indicatorilor de
control pentru monitorizarea riscului și elaborarea măsurilor pentru minimizarea riscului, sporirea informării privind
nivelul de risc operațional și formării profilului riscurilor băncii și departamentelor structurale,formarea datelor inițiale
pentru analiza scenariului, monitoringul indicatorilor de risc și modelării cerințelor față de capital pentru acoperirea
riscului operațional.
Conform standardelor internaționale autoevaluarea trebuie să fie realizată cel puțin anual. Prima etapă a
autoevaluării reprezintă determinarea nivelului de supunere a băncii unui risc anumit. Supunerea riscului poate fi
determinată prin una sau mai multe metode:
- interviuri cu angajații autorizați ai băncii;
- anchetare;
- analiza bazei de date a evenimentelor apariției riscului;
- analiza rapoartelor persoanelor terțe(auditulintern și extern, banca centrală, consultanții etc.);
- analiza surselor externe a datelor, ca presa, mass-media și analiza practicilor internaționale;
- utilizarea datelor interne și aplicarea metodelor „brainstorming” în cadrul seminarelor.
Ultima metodă se consideră una din cele mai efective. Pe parcursul seminarelor reprezentanții diferitor
subdiviziuni structurale au posibilitatea de comunicare mai liberă și în calitate de participanției răspund la întrebările
privind riscurile activității profesionale și a activității bancare.
În procesul de autoevaluare, în analogie cu evaluarea riscului, se determină eficiența procedurilor de control,
care în ansamblu cu evaluarea generală a impactului riscului determină ratingul acestui risc [5, p.183].
Cultura de risc
La etapa actuală băncile se află la diferite stadii de dezvoltare a culturii de risc. Perioada după criza financiară a
anilor 2008-2009, a devenit începutul de trecere a sistemului bancar mondial la cultura de risc echilibrată. La fel s-a
dezvoltat și conceptul de apetit de risc a instituției financiare.Implementarea largă a modelelor ce au combinat în sine
riscul și profitabilitateaa permis reducerea gradului de conflict între funcțiile de business și funcțiile de management al
riscului, unind acesteia cu scopuri comune la toate nivelele de ierarhie organizațională a băncii. Calea spre o cultură de
risc echilibrată a fost foarte dificilă pentru cele mai mari bănci din lume. Unii au trecut prin greutăți, alții au încetat să
mai existe din cauza difidenței culturii de risc.
În pofida faptului că termenul de cultură de risc a apărutmai mult în urmă, în practica bancară nu există o
determinare clară și precisă a acestui termen. Totodată conform unor opinii a specialiștilor, cultura de risc este unul din
cele mai importante instrumente a sistemului de gestiune a riscurilor bancare.
În linii generale, cultura de risc poate fi determinată ca ansamblu de valori, opinii, cunoștințe, practici și norme
de comportament referitoare la riscurile băncii, împărtășite si acceptate benevol de toți colaboratorii băncii. O diferență
semnificativă a culturii de risc în comparație cu alte instrumente ale gestiunii riscurilor bancare constă în faptul că este
imposibilă impunerea colaboratorului de a îndeplini cerințele culturii de risc.
Una din problemele globale a instituțiilor ce implementează cultura de risc este lipsa metodelor de evaluare
parametrică, care ar permite aprecierea nivelului de principii și convingeri neformale a colaboratorilor. Pentru marea
majoritate a lucrătorilor, personalul ce lucrează în secție de gestiune a riscurilor, managerii de risc, sunt oameni cu
cunoștințe matematice și economice avansate. Cultura de risc propune înlăturarea lipsei de cunoaștere de acest gen între
managerii de risc și ceilalți colaboratori.
În condițiile de existența a culturii de risc bine dezvoltate, fiecare lucrător în primul rând știe cu ce se ocupă și
pentru ce răspunde managerul de risc, în al doilea – înțelege că deciziile adoptate de managerul de risc sunt luate în
scopurile bunăstării băncii, și în al treilea rând, este motivat pentru aplicarea practică a deciziilor sistemului de gestiune
a riscurilor bancare.
Gestiunea riscurilor bancare trebuie să fie reglementată foarte clar.Structurile organizatorice,rolurile,
procedurile, instrumentele și modelele trebuie să funcționeze ca un mecanism armonios. Totodată în condițiile economice
actuale fundamentarea pe mecanismele formale este insuficientă pentru asigurarea stabilității sistemului de gestiune a
riscurilor bancare și adaptării acestuia la condițiile schimbătoare ale mediului intern și extern [5, p. 96].
În sfera de gestiune a băncilor deseori predomină sau procedurile formale sau principiile și convingerile
informale. Cele mai reușite bănci dezvoltă și una și alta. Astfel, dezvoltarea culturii de risc reprezintă o etapă importantă
a dezvoltării întregului sistem de gestiune a riscurilor bancare.
În practică nivelul culturii de risc în fiecare bancă este diferit. Dacă există cultura de risc destul de puternică,
managementul riscurilor pătrunde în toate: procesele, sistemele, deciziile manageriale, modele, etc. În băncile cu cultura
de risc mai puțin dezvoltată gestiunea riscurilor se reduce la concluzii formale și recomandări a managerilor de risc, care
deseori nu au dreptul la opinie în procesul de adoptare a deciziilor manageriale.
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Concluzii. Astfel, toate instrumentele gestiunii riscurilor bancare sunt efective în măsura dezvoltării culturii de
risc în banca comercială. Una din cauzele principale a dezvoltării lente a culturii de risc poate fi susținerea insuficientă a
managementului riscurilor din partea conducerii superioare a băncii. Înțelegând importanța implementării instrumentelor
de gestiune a riscurilor bancare, conducerea nu întotdeauna conștientizează că gestiunea riscurilor se referă nu numai la
managerii de risc, dar și la ceilalți colaboratorii ai băncii. Încă o barieră în dezvoltarea culturii de risc constă în rezistența
oamenilor de afaceri la încercările de a vedea activitatea lor sub alt punct de vedere, la prognozarea variantelor alternative
a evoluției evenimentelor. De aceea, foarte multe lucruri trebuie să fie întreprinse pentru crearea comunicării corecte
privind rolul managerilor de risc ca parteneri și ca contragreutate constructivă în procesul de luare a deciziilor
manageriale.
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Găsirea modalităților de consolidare a stării financiare a întreprinderilor de comerț și optimizarea potențialului
financiar în condiții concurențiale continuă să fie problema relevantă pentru economia națională. Menționăm că soluția
la această problemă poartă atât caracter teoretic, cât și practic, iar problema însăși se datorează specificului relațiilor
de piață și imperfecțiunii abordărilor metodologice pentru soluționarea sa. Concurența este un domeniu de cercetare
care se extinde mult dincolo de interacțiunea dintre întreprinderi cu referire la activitatea acestora sau între mai multe
entități din aceeași ramură. Pe plan economic, concurenţa presupune existenţa rivalităţii dintre competitori, care poate
conduce la înfrângerea adversarului.
Tendințele moderne în gestionarea finanțelor întreprinderii, cauzate de procesul de globalizare, sunt inerente
în țara noastră astăzi, deci este firesc faptul ca întreprinderile, în încercarea de a face față în mod adecvat provocărilor
perioadei, precum și la cerințele unei concurențe acerbe, să deprindă cele mai eficiente modalități de asigurare a
stabilității financiare, de a mobiliza capitaluri, de a gestiona riscurile. În majoritatea cazurilor, într-o mare măsură,
luarea deciziilor manageriale, se efectuează cu lipsă de date analitice și operaționale care caracterizează procesele
financiare și economice la diferite niveluri de guvernare.
Cuvinte-cheie: concurență, potențial financiar, decizie, comerț.
Finding ways to strengthen the financial condition of business enterprises and optimize financial potential under
competitive conditions continues to be the relevant issue for the national economy. It is to mention that the solution to
this problem is both theoretical and practical, and the problem itself is due to the specificity of the market relations and
the imperfection of the methodological approaches for its solution. Competition is a field of research that extends far
beyond the interaction between businesses with reference to their activity or between several entities in the same industry.
From an economic point of view, competition involves the rivalry between competitors, which can lead to the defeat of
the opponent.
The modern trends in enterprise finance management due to the globalization process are inherent in our country
today, so it is natural that companies, in an attempt to cope adequately with the challenges of the period and the demands
of fierce competition, more efficient ways to ensure financial stability, mobilize capital, manage risks. In most cases, to a
large extent, managerial decisions are made with a lack of analytical and operational data that characterizes financial
and economic processes at different levels of government.
Keywords: competition, financial potential, decision, trade.
JEL Classification: G32, M21.
Introducere
Întreprinderile de comerț îşi desfăşoară activitatea într-un mediu determinat, în care întreţin relaţii bănești
permanente cu piaţa în care activează, întrucât intervin în calitate de furnizori şi de consumatori. Accentuăm că eficienţa
activităţii depinde de modul de integrare în relaţiile de piaţă, unde apar şi intră în competiţie pentru obţinerea unor condiţii
mai bune în scopul înregistrării de cât mai multe avantaje. Deoarece concurenţa este o luptă permanentă, în care primează
interesele economice şi care se soldează întotdeauna cu învinşi şi învingători, fiecare entitate trebuie să cunoască bine
structura şi intensitatea concurenţei, cauzele succesului concurenţilor importanţi, formele în care se manifestă, pentru ca
pe această bază să-şi evalueze şansele de supravieţuire, racordându-şi la realitate, obiectivele prioritare şi adoptând cele
mai potrivite strategii concurenţiale.
Provocările mediului concurenţial, dezvoltarea neuniformă a întreprinderilor de comerţ, precum şi necesitatea
racordării la realităţile economice, la actualele tendinţe şi tehnologii comerciale aplicate în comerţul internaţional şi
accentuarea globalizării pieţei de consum conduc la o nouă viziune asupra activităţii întreprinderilor de comerţ şi la
estimarea potenţialului financiar al acestora.
Pe parcursul ultimilor două decenii activitatea întreprinderilor de comerţ din Republica Moldova trece printr-o
continuă transformare şi reorganizare, adaptându-se la realităţile economice, sociale şi la mediul concurenţial, toate
acestea având un impact diferit asupra organizării, managementului şi eficienţei activităţii. Multiplele activităţi realizate
în acest aspect, inclusiv creşterea numărului comercianţilor, extinderea infrastructurii lor comerciale au contribuit doar
79

parţial la îmbunătăţirea situaţiei şi sporirea calităţii prestaţiei comerciale. Evoluţia ascendentă a comerţului, precum şi
recunoaşterea rolului acestuia în Republica Moldova au o importanţă majoră, însă performanţele obţinute trebuie să se
afle în echilibru cu procesul de producere autohtonă, cu folosirea eficientă a resurselor, iar economia să fie bazată pe
investiţii şi nu pe consum.
Odată cu evoluţia în timp a mecanismelor de piaţă, au fost create condiţii prielnice, care au favorizat dezvoltarea
micului business în sfera comerţului în ritmuri mult mai rapide decât în alte ramuri ale economiei, stimulând fondarea
întreprinderilor mici şi mijlocii. Datele statistice relatează despre faptul că aproximativ a şasea parte din totalul angajaţilor
în economie activează în sfera comerţului şi că în anii de referinţă, ponderea celor ocupaţi în comerţ, din totalul populaţiei
angajate în economie a fost în ascensiune continuă – de la 15,6% la 18,2%.
Potențialul financiar se caracterizează prin relațiile apărute la nivelul întreprinderii privitor la obținerea celui mai
înalt rezultat financiar posibil, cu condiția: capitalului propriu suficient pentru îndeplinirea condițiilor de lichiditate și
stabilitate financiară, posibilitatea de a atrage capital străin, în volum suficient pentru investiții capitale, rentabilitatea
capitalului investit, sistem eficient de management financiar, care să asigure transparența situației financiare. Totodată,
potențialul financiar presupune examinarea indicatorilor financiari ai întreprinderii, așa ca profitabilitate, lichiditate,
solvabilitate, posibilele oportunități de investiții.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
Suntem de părerea că rezultatul cercetării ar putea aduce o claritate în unele controverse legate de potențialul
financiar al întreprinderilor de comerţ sub aspect concurențial. Cu toate acestea, este necesară localizarea unor dificultăţi
şi găsirea unui mijloc optim de soluţionare a problemelor datorate barierelor anticoncurențiale, fapt ce ar conduce la
majorarea potențialului financiar şi formarea pe viitor a unor manageri cu experienţă.
Relațiile de concurență sunt inevitabile într-o societate, sunt firești și, în unele cazuri, provoacă dezvoltarea
societății. Concurenţa reprezintă factorul motor care motivează, atât afacerile, cât şi existenţa oamenilor, în acest context
ea reliefează un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială.
Metode şi materiale aplicate
Complexitatea temei de cercetare impune o abordare globală, într-o viziune sistemică a procesului schimbărilor,
ceea ce necesită derularea investigaţiilor, atât teoretice, cât și empirice în diverse domenii ale ştiinţei. Menționăm că această
abordare a impus tratarea problemelor investigate, făcând apel la multitudinea de metode de cercetare existente, dintre care
amintim: analiza documentară, studiul literaturii de specialitate, observaţia, sinteza, operaţionalizarea conceptelor,
prelucrarea informaţiilor şi a rezultatelor obţinute şi formularea propunerilor etc.
Rezultate obţinute şi discuţii
În ultimii ani, în mediul de afaceri din Republica Moldova s-au produs unele schimbări spre bine, fapt ce a permis
plasarea ţării noastre în clasamentele mondiale. Acest fapt se datorează eliminării cerinței de capital minim pentru
înregistrarea întreprinderii și simplificarea raportării, prin introducerea sistemului electronic de depunere a declarațiilor.
Totodată, s-a îmbunătățit şi accesul la finanțare, cumpărarea sau închirierea de terenuri.
Astfel, Republica Moldova se situează pe poziţia 117 din 178 de ţări incluse într-un clasament alcătuit de Heritage
Foundation şi cotidianul Wall Street Journal, în funcţie de indicele libertăţii economice, care evaluează gradul de deschidere
a economiilor naţionale. Totuşi, angajamentul autorităţilor pentru îmbunătățirea climatului de afaceri și promovarea libertății
economice nu a fost totdeauna ferm. Sectorul public încă joacă un rol dominant în economie, iar sistemul judiciar rămâne
vulnerabil la interferențe politice și corupție.
În clasamentul libertății economice, Republica Moldova a avansat la capitolul libertatea investiţiilor, controlul
cheltuielilor guvernamentale şi libertatea fiscală. Pe de altă parte, a regresat în domeniile libertăţii monetare, a muncii,
comerţului şi afacerilor.
Totodată, Republica Moldova a urcat 8 poziții în cadrul clasamentului Băncii Mondiale „Doing Business”, ocupând
locul 44 din 190 de ţări, faţă de poziţia 52 ocupată anul trecut. Clasamentul măsoară uşurinţa de a face business, şi ia în
considerare criterii precum pornirea unui business, obţinerea autorizaţiilor, accesul la finanţare, fiscalitate, accesul la pieţe
de desfacere şi insolvenţă. Topul, realizat de Banca Mondială, se referă la întreprinderile mici şi mijlocii. Republica Moldova
a urcat în categoria uşurinţei de a porni o afacere, ajungând pe locul 44 faţă de 38 anul trecut.
Totuși, în această ordine de idei, menționăm că principalul obstacol pentru afaceri este instabilitatea politică,
corupția la scară largă și, ca factor negativ, apare concurența neloială. Menționăm, că mediul de afaceri din Republica
Moldova este caracterizat prin incertitudine în reglementare, concurență limitată, neconcordanță între normele legilor și
aplicarea lor, supraveghere și control excesiv din partea statului. Acest fapt împiedică serios atractivitățile investiționale ale
țării și economia ei.
În practica ţărilor cu economie de piaţă, gama instrumentelor şi a mijloacelor utilizate în lupta de concurenţă se
dovedeşte a fi extrem de largă: de la modalităţi mai mult sau mai puţin lejere, pană la forme mai aspre, care ies din cadrul legal.
Concurenţa încurajează iniţiativa antreprenorială şi intrarea noilor competitori pe piaţă, recompensând pe cei care
sunt eficace şi sancţionând pe cei care nu fac faţă cerinţelor sau fac abateri de la normele legale. Concurenţa este, deci un
motor esenţial al competitivităţii, sursa acesteia din urmă fiind îmbunătăţirea eficacităţii.
Problematica concurenţei prezintă interes pentru toţi actorii pieţei: producători, consumatori, intermediari. Astfel,
fiecare structură antreprenorială este preocupată să fie cât mai competitivă, iar câştigul net să fie cât mai bun. Totodată,
acţiunile unei entităţi nu depind exclusiv de aceasta, ci de acţiunile concurenţilor ei. În absenţa concurenţilor, orice structură
antreprenorială aflată pe piaţă ar putea să-şi stabilească liber preţurile la un nivel cât mai ridicat.
Mecanismele pieţei nu funcţionează întotdeauna în mod eficient, existând operatori economici care pot diminua
rolul rivalităţii comerciale datorită poziţiei de monopol sau oligopol, afectând creşterea economică. Aceste eşecuri pot fi însă
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corelate prin politica în domeniul concurenţei, sprijinind procesele de liberalizare şi reglementare. În acest sens, politica
adoptată încearcă să prevină practicile anticoncurenţiale, precum şi modificările structurale în domeniul economic care pot
facilita aceste practici şi care apar ca o consecinţă a deciziilor emise sau a reglementărilor adoptate de organele administraţiei
publice. Autorităţile publice intervin în operaţiunile de piaţă, influenţând direct sau indirect luptă dusă cu mijloace
economice între industriași, comercianți, monopoluri, țări etc. pentru acapararea pieței, desfacerea unor produse, pentru
clientelă și pentru obținerea unor câștiguri cât mai mari.
Istoria omenirii, progresul şi dinamismul economic şi social atestă că economia modernă, cu suportul ei
fundamental – proprietatea privată – se dovedeşte terenul cel mai propice şi fertil de manifestare a spiritului întreprinzător,
atât pentru indivizi, cât şi pentru agenţii economici. Este evident că orice activitate economică realizată este orientată spre
economie de piaţă şi implică piaţa şi agenţii economici în calitatea lor de actori pe piaţă.
Perspectiva dinamică asupra concurenţei, în varianta sa clasică, aparţine liberalismului economic, modelul de sistem
economic propus de mentorul şcolii clasice engleze Adam Smith a fundamentat politicile economice în perioadele ce au
urmat, fiind considerat încă de mare actualitate şi în prezent. În lucrarea sa “Avuţia naţiunilor”, Adam Smith caracterizează
concurența ca ”mâna invizibilă” prin care se reglează activitatea economică, în condiţiile în care este asigurată libertatea de
acţiune a agenţilor economici, iar guvernanţii elaborează reguli de joc adecvate.
„Workable competition” este un concept ce îi aparţine lui J. M. Clark, acesta fiind egalat cu concurența perfectă,
prin care se caracterizează situația reală din economie într-un mediu concurențial normal. Cu unii dintre agenţii economici
întreprinderea se afla în competiţie numai în calitate de cumpărători, cu alţii numai în calitate de vânzători, iar cu alţii în
ambele situaţii, astfel se formează un sistem de concurență.
Concurenţa cunoaşte grade diferite de intensitate în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă, de măsura echilibrării
acestora, pe de o parte, de raportul de forţe în care se plasează agenţii pe piaţă, pe de altă parte. Aşa se explică faptul că
adesea competiţia pentru dobândirea surselor de aprovizionare este insesizabilă sau poate chiar efectiv inexistentă.
Concurenţa propriu-zisă se desfăşoară însă între întreprinderi în calitatea lor de ofertanţi, alegând pe cei mai
competitivi, întreprinderile concurente tind spre ceea ca prestatorii cererii să le aleagă anume produsele și serviciile lor.
Competitivitatea este asigurată prin utilizarea unor mijloace mai atractive și mai diferenţiate a promovării produselor și
serviciilor. În această ordine de idei, putem menționa că anume concurența este factorul de formare a strategiei de marketing,
ce aduce după sine un potențial economic și financiar înalt.
Întrucât concurenţa se manifestă, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, ea a fost definită şi reglementată
de către Organizaţia de Cooperare Economică şi de Dezvoltare (OECD), organism internaţional ce optează pentru crearea
unui climat economic şi de afaceri optim pentru statele membre, astfel “concurenţa exprimă situaţia de pe o piaţă în care
firme sau vânzători se luptă în mod independent pentru a câştiga clientela cumpărătorilor, în scopul de a atinge un obiectiv
economic, de exemplu, profituri, vânzări şi/sau împărţirea pieţei. În acest context, concurenţa este adesea echivalentă cu
rivalitatea. Această rivalitate poate să se refere la preţuri, calitate, servicii sau combinaţii ale acestor sau altor factori pe care
clienţii îi preţuiesc”.
Concurența este o rivalitate realizată cu mijloace economice între producători și comercianți pentru producerea și
desfacerea unor mărfuri, pentru acapararea unor piețe. Această rivalitate există între întreprinderi care au ca obiect aceleași
nevoi de consum sau nevoile diferite ale aceluiași segment de clientelă. Altfel spus, este rivalitatea între entitățile existente
și potențiale pentru câștigarea clienților, în această ordine de idei e de menționat faptul că tendințele de ultima oră arată
influența decisivă a concurenței asupra implementării noilor tehnologii, knowhow, invențiilor și inovațiilor.
Este de menționat faptul că întreprinderile comerciale, de multe ori, iau decizii strategice fără a analiza consecinţele
pe termen lung pentru segmentul de piață ce îl ocupă. Ele văd un câştig pentru poziţia lor competitivă dacă o iniţiativă are
succes, dar nu reuşesc să prevadă consecinţele reacţiei concurenților săi, clienților și a partenerilor de afaceri. Dacă imitarea
de către concurenţii majori a unei iniţiative are ca efect distrugerea structurii sectorului, atunci toată lumea va depăși
pierderea. Există așa-zisele ”nimicitoare” a sectorului, ce se caracterizează prin întreprinderii de pe poziția a doua, care caută
pârghii mai ieftine de depăşire a dezavantajelor competitive, care se confruntă cu probleme economico-financiare şi caută
soluţii, sau concurenţi care nu-şi cunosc costurile sau îşi fac ipoteze visătoare în privinţa viitorului.
Determinarea obiectivelor de funcţionare a întreprinderii de comerţ pe piaţă reprezintă un proces complex, deoarece
pentru fiecare obiectiv există un grup de persoane interesate şi, respectiv, criterii specifice de realizare.
În această ordine de idei, sunt delimitate trei obiective principale de funcţionare a întreprinderii de comerţ, și anume:
- asigurarea echilibrului financiar și a rentabilității;
- creșterea patrimoniului și a veniturilor din vânzări;
- asigurarea flexibilității, care va permite întreprinderii să facă faţă concurenţei, să se adapteze la unele condiții
dificile sau să identifice noi oportunități de majorare a profitului.
Pentru atingerea obiectivelor menționate trebuie de luat în considerare aşa factori ca: politica şi strategia de
dezvoltare a întreprinderii de comerţ; pregătirea profesională a personalului; metodele de gestiune utilizate; resursele
financiare, precum şi cele informaţionale disponibile.
O gestiune cu adevărat eficientă, performantă și exercitată de managerii profesionişti, este principalul generator de
performanţe în segmentele administrate şi de fundamentare a potenţialului financiar.
Mecanismele și acțiunile întreprinse de către fruntașii din domeniu pot avea un impact disproporţionat asupra
structurii, din cauza mărimii lor şi a influenţei exercitate asupra partenerilor de afaceri şi a concurenţilor, în același timp,
orice modificare a structurii de ansamblu a sectorului îi va afecta şi pe ei. Potențialul financiar a liderilor din sector este mai
mare în cazul când ei iau măsuri pentru îmbunătăţirea sau protejarea structurii sectorului comercial, decât în cazul când caută
avantaje concurenţiale mai mari pentru ei înşişi.
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Totodată, în mediul concurenţial, studiul activităţii întreprinderii în dinamică permite fundamentarea obiectivelor
strategice şi stabilirea punctelor forte şi celor slabe. Din punct de vedere conceptual, procedura de diagnostic financiar
reprezintă un instrument managerial, prin mijlocirea căruia se realizează mânuirea situaţiei reale a activităţii întreprinderii şi
duce la cunoaşterea factorilor ce au impact asupra acesteia, precum şi a cauzelor apariţiei dificultăţilor.
Experienţa internaţională demonstrează că investitorii străini cu potenţial de finanţare a inovaţiilor sunt interesaţi în
rentabilitatea înaltă a investiţiilor efectuate, precum şi de asigurarea unor modalităţi transparente de minimizare a riscurilor
de potenţiale pierderi. În cazul Republicii Moldova, un rol deosebit trebuie să se atribuie atragerii şi încurajării investitorilor
venture (persoane private sau fonduri de risc), care vor investi în proiecte de înaltă tehnologie la etapa incipientă de
dezvoltare, în cazul când întreprinderea implicată în acest proces nu dispune de resurse financiare
Merită atenţie că, la etapa actuală, intensificarea concurenţei, impune adaptarea agenţilor economici la condiţiile
existente. Situaţia dată necesită aplicarea, atât a metodelor tradiţionale de gestiune, cât şi a metodelor şi tehnicilor
performante de diagnoză financiară, ce preconizează folosirea sistemului de rate financiare, şi anume: de structură, de
îndatorare, de finanţare a imobilizărilor, privind viteza de rotaţie, de rezultate, de echilibru etc. Importanţa indicatorilor reiese
din posibilitatea realizării unor comparaţii, atât în timp, cât şi în spaţiu, creându-se astfel premise de apreciere în dinamică a
performanţelor funcţionării întreprinderii. Astfel, instrumentele financiare permit de a supraveghea dinamica evoluţiei
întreprinderii şi fundamentarea direcţiilor prioritare de dezvoltare în perspectivă.
Ideea care stă la baza structurării acestui sistem de indicatori, propuşi de a fi utilizaţi în procesul de estimare a
potențialului financiar, are la bază necesitatea reflectării, cât mai exacte a performanţelor sau dificultăţilor activităţii
întreprinderii, apărute ca rezultat al impactului factorilor activității şi ai pieţei. Calitatea şi capacitatea acestui sistem, de a
oferi informaţii utile în analiza financiară, reprezintă o condiţie primordială în exercitarea unei estimări complete şi eficiente.
În situaţii, când aşa indicatori financiari, ca: rentabilitatea, gradul de îndatorare, lichiditatea, solvabilitatea,
acoperirea capacităţii de producţie în corelaţie cu pragul rentabilităţii etc., scad sub nivelul limită, se pune problema
modificării deciziilor în exerciţiu, care totodată afectează situaţia financiară şi reduce competitivitatea întreprinderii
comerciale comparativ cu cele din ramură. Lichiditatea şi fondul de rulment sunt instrumente de măsurare a situaţiei
financiare la un moment dat, iar interpretarea lor permite evaluarea stării financiare la moment şi anticiparea evoluţiei cu
privire la factorii care au contribuit la crearea stării de echilibru sau dezechilibru financiar.
Totodată, nivelul optim al fondului de rulment depinde, în mare parte, şi de ramura în care activează întreprinderea.
Astfel, dacă întreprinderea are ca gen de activitate distribuirea mărfurilor, atunci rotaţia capitalului trebuie să fie cât mai
accelerată posibil. Însă, dacă întreprinderea are ca gen de activitate construcţia caselor de locuit, atunci nivelul coeficientului
de rotaţie poate fi mic şi în acest caz el poate fi considerat satisfăcător.
Pentru realizarea obiectivelor strategice ale întreprinderii şi, respectiv, pentru ca ciclul operaţional să genereze
fluxuri pozitive de numerar, managerii trebuie să gestioneze corect fondul de rulment.
Astfel, utilizând rezultatele estimării potențialului financiar se formulează concluzii privitor la situaţia financiară a
întreprinderii şi se elaborează planuri financiare şi mecanisme adecvate de realizare a acestora.
În rezultatul acestei acţiuni, apare posibilitatea aprecierii juste a condiţiilor financiare de funcţionare a
întreprinderilor din comerț şi oferă managerilor prilejul de a percepe mersul proceselor economice. Chiar şi întocmirea
documentaţiei pentru contractarea de credite sau pentru ieşirea pe piaţa de capital, permit întreprinderilor de comerț periodic
să estimeze starea financiară şi să procedeze la corectarea deciziei pe care o realizează în condiții de concurență.
Fiecare întreprindere poate alege criteriul propriu de optimizare a structurii capitalului, fie costul minim al
capitalului, fie valoarea de piață maximă, fie rentabilitatea maximă. Însă, practica internațională, dar și cea autohtonă
demonstrează faptul că, în prezent, criteriul determinant rămâne a fi, totuși, valoarea maximă de piață. Aceasta din urmă
poate fi atinsă în urma creării unei structuri financiare echilibrate, care va genera fluxuri de numerar pozitive. Practica țărilor
dezvoltate a demonstrat că utilizarea „costului capitalului”, drept criteriu de optimizare a structurii financiare, nu este
întotdeauna cea mai bună variantă. Mai mult ca atât, costurile ridicate ale finanțării pot servi drept imbold pentru o activitate
mai reușită.
Condițiile de bază pentru dezvoltarea afacerii sunt rentabilitatea și echilibrul financiar. Starea de echilibru are
caracter dinamic, în sensul că se modifică în dependență de evoluţia fluxurilor de numerar sau a stocurilor, dar şi de evoluţia
nevoii de resurse financiare determinată de volumul de activitate a întreprinderilor.
Ca regulă, obiectivele întreprinderii presupun asigurarea unei activităţi profitabile. Însă acest obiectiv poate fi
realizat în cazul când întreprinderea atinge nivelul optim de rentabilitate, care poate fi înregistrat doar în cazul luării în
consideraţie a totalităţii de factori ce influenţează procesul de exerciţiu. În acest scop, evaluarea nivelului de rentabilitate
permite de a stabili rezultatele obţinute în comparaţie cu eforturile depuse, întrucât această acţiune asigură posibilitatea de a
înţelege mai bine aportul fiecărui activ şi a fiecărui leu investit la obţinerea profitului.
Concomitent, mărimea rentabilităţii poate fi apreciată şi prin intermediul indicatorului levier financiar, cu ajutorul
căruia se stabileşte raportul dintre sursele proprii de finanţare şi cele atrase. Importanţa acestuia decurge din capacitatea
întreprinderii de a se îndatora şi stipulează mărimea maximă a gradului de îndatorare.
În această ordine de idei, conchidem că potențialul financiar al întreprinderii se caracterizează prin posibilitatea
acesteia de a-și remunera capitalurile, cât și menținerea politicii de investiții cu resurse proprii. Totodată, putem menționa
faptul că, capacitatea de autofinanțare este resursa internă a întreprinderilor, care creează planul de investiții viitoare și
reflectă potențialul financiar al acesteia.
În această ordine de idei, rezultă că capacitatea de autofinanțare, ca indicator de măsurare a potențialului financiar
este destinată să asigure finanțarea unor nevoi ale gestiunii curente, finanțarea unor investiții de capital, rambursarea
împrumuturilor și, nu în ultimul rând, remunerarea capitalurilor investite, ceea ce este important în condiții
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de concurență acerbă.
În scopul asigurării unei gestiuni eficiente a resurselor financiare, fiecare întreprindere de comerţ trebuie să
elaboreze o politică financiară îndreptată spre atragerea de resurse financiare proprii și împrumutate din diferite surse. Politica
de atragere a resurselor financiare proprii și împrumutate este parte a strategiei financiare a structurii antreprenoriale și
urmărește asigurarea unui nivel necesar al autofinanțării. Această politică nu va fi unică pentru întreaga perioadă de activitate
a întreprinderii, ci va fi adaptată permanent necesităților de dezvoltare a acesteia.
Capacitatea de autofinanțare redă potențialul financiar al unei întreprinderi comerciale, ca rezultat al activității
performante, la sfârșitul exercițiului financiar destinat să remunereze capitalurile proprii, să finanțeze investițiile de
expansiune și de menținere sau reînnoire din exercițiile următoare.
Menționăm faptul, că în caz dacă excedentul brut al exploatării reprezintă un cash-flow brut de exploatare,
capacitatea de autofinanțare este echivocă cu un cash-flow net global. Capacitatea de autofinanțare prezintă dezavantajul de
a fi mai sensibilă decât excedentul brut de exploatare, deoarece ea este influențată de amortizări a mijloacelor fixe, cheltuieli
de exploatare și financiare, impozit pe venit, dar are și avantajul de a include în calcul toate elementele care generează
performanța unei entități.
Conchidem că, un surplus financiar obținut în urma operațiunilor de gestiune are un caracter potențial și este necesar
de susținut prin mijloace financiare. Decizia de repartizare a profitului net are implicații directe asupra investițiilor viitoare
și a capacității de autofinanțare a întreprinderii din ramura de comerț. Este binevenită reinvestirea profitului net, ce conduce
la creșterea autonomiei financiare, la îmbunătățirea structurii financiare a capitalurilor întreprinderii, reprezentând un factor
de creștere a valorii întreprinderii.
În afară de indicatorii, care permit măsurarea mai mult cantitativă a potenţialului financiar şi performanţelor
manageriale, calitatea gestiunii este rezultatul competenţei conducătorilor, gradului de interdependenţă între manageri şi
proprietari. În acest scop, pentru o apreciere generală a calităţii managementului se recomandă analiza următorilor parametri:
- poziţia ocupată pe piaţă;
- respectarea normelor juridice;
- aptitudini în domeniul previziunii;
- capacitatea de a reacţiona rapid la modificările ce pot surveni pe piaţă;
- controlul intern.
În cadrul economiei moderne, întreprinderea trebuie să obţină o poziţie pe piaţă şi de asemenea să reziste
concurenţilor, adică să depună eforturi pentru menţinerea ”nișei” dobândite sau să acapareze una mai bună. Autofinanţarea
prezintă avantaje reale pentru întreprindere, cât şi pentru asociații acesteia, întrucât pentru realizarea creşterii economice nu
este nevoie să se recurgă la surse de finanţare externe și nici la piaţa financiară a capitalurilor. Adeseori se consideră că
autofinanţarea este gratuită, dar, aceasta este constituită, în primul rând, din profitul net reinvestit şi trecut la rezerve, din
amortizări calculate şi neconsumate încă, economiile fiscale astfel realizate reduc într-o măsură importantă costul
autofinanţării.
Un sistem de evaluare, bazat pe criterii de performanţă bine formulate, exercită influență atât asupra potenţialului
financiar al întreprinderii, dar și asupra abilităților angajaților acesteia.
În procesul estimării potenţialului financiar şi, respectiv, al succesului întreprinderii de comerţ, nu se urmăreşte doar
evoluţia indicatorilor de bază, ci şi confruntarea acestora cu nivelul planificat. Totodată, planificarea nu trebuie să ţină cont
neapărat de regula „vânzări efectuate + 30%”, ci reieşind din tendinţele de dezvoltare ale pieţei.
În condiţiile actuale de concurenţă aprigă, a dezvoltării accelerate, a diversificării afacerilor, gestiunea
întreprinderilor de comerţ capătă o nouă dimensiune, ceea ce condiţionează modificarea sistemelor de control, în special a
celui intern. Anume din aceste considerente, în prezent, controlul intern reprezintă baza oricărui sistem de gestiune şi
estimării potenţialului financiar, respectiv, garanţia succesului oricărei afaceri.
Concluzii
În actualul context economic, politic și social, caracterizat prin instabilitate economică şi politică, presiune fiscală
înaltă, limitarea activităţii pieţei de capital, situaţia la majoritatea întreprinderilor de comerţ este nesatisfăcătoare.
Optimizarea potenţialului financiar va contribui nu doar la asigurarea unui echilibru între necesități și disponibilități,
dar și la creşterea productivităţii muncii, sporirii eficienţei utilizării resurselor financiare ale întreprinderii, creşterea
rentabilităţii structurii antreprenoriale. În afară de aceasta, deoarece rentabilitatea întreprinderii de comerţ influenţează
formarea resurselor financiare ale altor întreprinderi, creşterea rentabilităţii va duce la majorarea volumului resurselor
financiare ale societăţii în întregime.
Măsurarea nivelului fondului de rulment și a lichidității întreprinderii de comerţ reprezintă criterii de bază în cadrul
estimării eficienţei gestiunii financiare a întreprinderii. O gestiune neeficientă a fondului de rulment și, respectiv, a lichidității
prezintă pericol nu numai pentru dezvoltarea pe viitor a întreprinderii, ci şi în ceea ce privesc posibilităţile întreprinderii de
a supravieţui în anumite perioade de criză.
Creşterea concurenţei şi concentrării, implementarea noilor tehnologii comerciale, a noilor tipuri de unităţi
comerciale, diversificarea accelerată a ofertei de mărfuri şi servicii plasează întreprinderile de comerţ pe o treaptă relevantă
a modernizării continue, ce se axează pe practici şi tehnologii comerciale inovatoare, pe un stil de viaţă evoluat al
consumatorilor.
Rivalitatea comercială, altfel spus concurenţa, îi determină pe agenţii economici să se orienteze către consumatori,
mai precis către nevoile acestora, încercând să le satisfacă cât mai bine prin oferirea unor produse sau servicii diferenţiate
faţă de cele ale celorlalţi competitori. Acest lucru presupune adoptarea unui anumit comportament concurenţial,
comportament care se manifestă în relaţiile de concurenţă existente într-un domeniu de activitate sau într-o piaţă.
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Actualmente, având în vedere fenomenele financiare care se manifestă în economia mondială în ultimele decenii,
sub acţiunea liberalizării şi globalizării, realizarea stabilităţii financiare la nivel de întreprindere constituie una din noile
provocări cărora trebuie să le facă faţă economiile contemporane. Evaluarea performanţei financiare, ca mecanism de
asigurare a stabilității financiare are un rol extrem de important în efortul entității economice în realizarea nivelul
acesteia, identificarea locul pe care îl ocupă în cadrul economiei, ramurii de activitate, a factorilor asigurării
performanţei financiare în vederea elaborării unor strategii complexe şi eficiente pentru un mediu competitiv. Totodată,
evaluarea performanţei permite evidenţierea punctelor tari şi celor slabe ale afacerii, printr-o cunoaştere mai bună a
necesităţilor consumatorilor şi identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţii întreprinderii. Sistemul de
indicatori ai rezultatului financiar permit nu doar estimarea unei dimensiuni a performanţei financiare, dar şi perceperea
factorilor, care au contribuit la sporirea rezultatului financiar net sau au afectat capacitatea întreprinderii de a obţine
un rezultat financiar pozitiv și a menține o stabilitate financiară.
Cuvinte-cheie: stabilitatea financiară, performanțele, mecanismul de evaluare, procesul bugetar, echilibru financiar.
Currently, given the financial phenomenon that have taken place in the global economy over the past decades,
under liberalization and globalization, achieving financial stability at the enterprise level is one of the new challenges
facing contemporary economies. The assessment of financial performance as a mechanism for ensuring financial stability
has an extremely important role in the economic entity's effort in achieving its level, identifying its place within the
economy, the branch of activity, the factors of financial performance assurance in order to elaborate strategies complex
and efficient for a competitive environment. At the same time, performance evaluation allows highlighting the strengths
and weaknesses of the business by better understanding consumer needs and identifying opportunities for improving the
business. The system of financial result indicators allow not only to estimate a size of the financial performance but also
to perceive the factors that contributed to the increase in the net financial result or affected the company's ability to
achieve a positive financial result and maintain financial stability.
Keywords: financial stability, performance, evaluation mechanism, budgetary process, financial balance.
JEL Classification: G320.
Introducere
În condiţiile actuale, schimbările structurale, patrimoniale şi legislative, implementate în Republica Moldova, au
atras după sine necesitatea sporii calităţii mecanismului de gestiune financiară a întreprinderii, în general, dar în cadrul
acestuia a stabilității financiare. Este bine cunoscut faptul că, în scopul asigurării stabilității financiare, activitatea
agenţilor economici trebuie să fie orientată spre atingerea unui nivel optim de flexibilitate, adaptarea la cerinţele pieţei,
obţinerea unui profit suficient pentru menţinerea potenţialului tehnic şi economic, maximizarea valorii patrimoniului.
Pentru realizarea acestor obiective, în vederea menținerii stabilității financiare, o importanţă deosebită îi revine
mecanismului de evaluare şi gestiune a performanţelor financiare, întrucât sub aspect conceptual un sistem de evaluare
modern trebuie să identifice criteriile decizionale ce vor permite atingerea creşterii economice. Dimensionarea corectă a
indicatorilor ce caracterizează performanţele activităţii întreprinderii permite de a asigura eficiența activității entității
economice, atingerea unul nivel înalt de creștere și, nu în ultimul rând, menținerea stabilității financiare. În condiții, când
sistemul de gestiune și evaluare a stabilității financiare nu este perfect, întreprinderea trebuie să elaboreze un mecanism
de diagnostic, care ar permite înlăturarea lacunelor existente.
Abordări conceptuale privind evaluarea stabilității financiare a întreprinderii
Actualmente, în scopul menținerii creşterii economice a întreprinderilor din Republica Moldova și a entităților
economice din sistemul cooperației de consum este necesar de a atinge un nivel înalt de dezvoltare. Din acest punct de
vedere, sarcinile întreprinderii necesită a fi proiectate spre realizarea stabilității financiare, creşterea valorii patrimoniului
și a performanţelor financiare, întrucât anume de nivelul rezultatelor depinde posibilitate atingerii stabilității funcționării.
În cadrul structurilor antreprenoriale, mărimea performanţelor depinde de posibilităţile asigurării creşterii
potenţialului de producţie, însuşirea tehnicii noi, evitarea sau înlăturarea dificultăţilor şi, nu în ultimul rând, de
desăvârşirea mecanismului de evaluare şi gestiune. Din aceste considerente, problema elaborării unui mecanism financiar
de evaluare şi gestionare a întreprinderii devine tot mai actuală. Fiind un mecanism flexibil, acesta va permite de a aprecia
rezultatele financiare, de a căută căi de redresare a situaţiei existente şi de a contura obiectivele strategice şi deciziile
manageriale. Toate acestea trebuie să fie gândite în cadrul elaborării unui sistem de indicatori care ar permite întreprinderii
de a estima integral eficienţa funcţionării ei.
Merită să reținem că, în literatura de specialitate există diverse viziuni cu privire la noțiunea de stabilitate
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financiară, care este parte componentă a mecanismului financiar și reprezintă un sistem complex folosit pentru evitarea
diverselor perturbații ce pot atrage distorsiuni grave în procesul de gestiune a întreprinderii, printre care: poziţionarea pe
piaţă, concurenţii, surse de finanţare, redresare financiară, asigurarea creşterii economice, crearea condiţiilor optimale de
activitate, diminuarea riscurilor etc. Este bine cunoscut faptul că, un astfel de sistem proiectează criteriile decizionale ce
vor favoriza dezvoltarea economico-financiară a structurilor antreprenoriale.
Putem relata că, creşterea economică şi stabilitatea financiară fiind noţiuni destul de apropiate, se folosesc de
structurile antreprenoriale în scopul determinării ritmurilor de creștere, și a punctului de echilibru financiar. Astfel, pentru
evaluarea rezultatelor activităţii, în practica mondială există multiple metode, care presupun folosirea diverselor sisteme
de indicatori, ce permit examinarea performanțelor financiare, luându-se în considerație obiectivele propuse.
Caracteristic este că, în prezent, evaluarea structurilor antreprenoriale autohtone, în cele mai multe cazuri, se
efectuează din perspectiva reorganizării sau atragerii de investiții. La rândul său, evaluarea întreprinderilor servește ca
instrument managerial, care stă la baza adoptării deciziilor concludente cu condiţiile economice. Privitor la funcţionarea
unităţilor economice şi înregistrarea performanţelor, menţionăm că evaluarea şi diagnosticul activităţii întreprinderii au
ca obiectiv stabilirea situaţiei economico-financiare, a tendinţelor de creştere ce pot fi înregistrate în viitor, corelarea
mărimii resurselor financiare cu obiectivele strategice de dezvoltare, examinarea posibilităţilor de investire, aprecierea
necesarului de resurse financiare suplimentate etc.
Se ştie că, competitivitatea întreprinderii este influenţată de mecanismele pieţei, iar eficienţa utilizării factorilor
de producţie se exprimă prin profit şi rentabilitate, creșterea cărora formează obiectivul strategic. Din aceste considerente,
se impune examinarea mărimii profitului, costurilor și cheltuielilor materiale; a volumului şi preţului de vânzare; a
structurii vânzărilor, a preţului de achiziţie etc. În acelaşi timp, este necesar de separat impactul factorilor externi de cei
interni şi de a șine cont de faptul că principala condiţie de obţinere a profitului este atingerea unui nivelul de producere,
care asigură depăşirea încasărilor asupra cheltuielilor.
În general, indicii, folosiți la evaluarea eficienţei activităţii întreprinderii, se prezintă sub forma de sistem de
indicatori, care pot fi divizaţi în: indicii evaluării eficienţei şi profitabilităţii activităţii de producere și indicii eficienţei
folosirii resurselor. Este important de a evidenţia că coeficienţii, de regulă, se folosesc pentru evidenţierea schimbărilor
stării financiare și a rezultatelor activităţii, reflectând calitățile schimbărilor. În baza informaţiei disponibile în rapoartele
financiare şi operative se examinează principalele direcţii de eficienţă, printre care: rentabilitatea activităţii operaționale,
costul şi cheltuielile de producţie; randamentul; contribuţiile marginale; rotaţia activelor; distribuirea profitului, etc.
Optimizarea mărimii profitului trebuie să se bazeze pe organizarea evidenţei cheltuielilor în dependenţă de locul
apariţiei şi tipul producţiei, conform sistemului costului direct, care prevede aprecierea abaterilor faţă de normativele
stabilite şi determinarea rezultatelor livrării. Aceasta cere divizarea cheltuielilor în constante şi variabile cu examinarea
lor sub aspectul aportului marginal.
Studiul dinamicii profitului are ca obiectiv elaborarea deciziilor ce țin de evitarea cauzelor ce provoacă pierderi
economice, o dereglare a activităţii şi elaborarea măsurilor de desăvârşire a activităţi întreprinderii. Analizând costurile,
întreprinderile se ciocnesc cu un şir de dificultăţi, printre care: problemele inflaţiei, au impact, atât asupra preţurilor de
achiziţie, cât şi a celor de vânzare, ceea ce nu permite de a aprecia corect dinamica schimbării cheltuielilor de producţie
şi a încasărilor şi nu oferă posibilităţi de a prognoza corect eficienţa activităţii în viitor; evidenţa costurilor operaţionale
nu se face separat pentru intrări şi ieşiri, dar, ar fi necesar de a duce evidenţa separată a costurilor pentru fiecare direcţie
de activitate. În cadrul analizei rentabilităţii activităţii operaționale se calculă raportul dintre costul producţiei vândute și
încasări, ceea ce permite de a compara mărimea cheltuielilor cu încasările obținute.
Concomitent, cu examinarea şi gestionarea profitului se analizează sistemul de rate de rentabilitate, care permit
de a evalua diverse aspecte ale activităţii întreprinderii. În cadrul acestora, ca indicator de măsurare menționăm ratele de
rentabilitate comercială, caracterizează eficienţa activităţii comerciale şi a politicii de preţuri şi rata rentabilităţii
comerciale nete (ROS). Calitatea gestiunii întreprinderii poate fi examinată prin ratele de rentabilitate economică, fiindcă
acestea permit de a cuantifica mărimea activului pornind de la rezultatul economic. În același timp, varietăţile de rate,
folosite în scopul evaluării, sunt: rata excedentului brut de exploatare; rata marjei comerciale; rata rezultatului exploatării;
rata marjei nete; rata marjei de autofinanţare etc.
Prin intermediul acestui sistem gestionarii examinează rezultatele activităţii de exerciţiu, iar în cadrul evaluării
randamentului activelor, se tinde la determinarea eficienţei utilizării mijloacelor economice. Conform practicii mondiale
pentru exprimarea ratelor randamentului activelor se utilizează o totalitate de indicatori, principalii fiind: rata de
randament a activelor (ROI); rata rentabilităţii fondurilor avansate (R FA); rentabilitatea activelor totale (ROA) etc. Dar,
în paralel cu aspectul pozitiv al acestor rate, ca instrument de evidenţiere a dificultăţilor, aceste rate au o aplicare limitată,
întrucât reflectă trecutul, dar nu motivele ce au determinat o asemenea situaţie.
O altă modalitate de apreciere a performanţelor ţine de diagnosticul capacității întreprinderii de a degaja profit
din folosirea capitalului propriu, în baza ratelor de rentabilitate financiară. Aceste rate ţin cont de direcţiile de constituire
a capitalului şi de impactul structurii financiare şi efectului de îndatorare asupra performanţelor financiare, reflectă scopul
final al activităţii şi poziţia întreprinderii pe piaţă. Determinarea performanţelor activităţii presupune evaluarea structurii
financiare ca rezultat al deciziilor de finanţare din contul capitalului propriu şi celui împrumutat.
Vom reţine că, metodele tradiţionale de evaluare, bazate pe analiza indicatorilor financiari, nu permit rapid de a
reacţiona la schimbări, ceea ce poate atrage după sine diminuarea segmentului de piaţă şi chiar insolvabilitatea
întreprinderii. Printre neajunsurile acestor metode putem evidenția faptul că: indicatorii de evaluare financiară, se prezintă
sub formă de coeficienţi sau rate, care impun compararea lor cu criterii sau normative; este destul de dificil de a aprecia
rezultatele în situaţii când nu există legături reciproce dintre indicatorii; necătând că spectrul de indicatori este variat, nu
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există o metodologie de selectare a parametrilor examinării performanţelor financiare ale întreprinderii; diagnosticul
nivelului performanţelor se limitează la procedura elaborării de măsuri, aferente sporirii activităţii şi nu stipulează căile
şi pârghiile de control privind eficienţa acestora.
Înlăturarea neajunsurilor poate fi efectuată în baza abordării sistemice a procesului şi implementarea unui model
complex de diagnostic. Din aceste considerente, întreprinderea iniţial proiectează funcţiile, scopurile şi sarcinile evaluării,
determină procedurile analitice şi de calcul, stabilește componenţa informaţiei şi mecanismul de calcul, în baza cărora se
efectuează examinarea şi interpretarea rezultatelor activității operaționale și compararea lor. În scopul optimizării
gestiunii financiare, metodologia estimării performanţelor prevede folosirea unui sistem complex de indicatori, ce ar
permite diagnosticul, atât al activității, cât şi a riscurilor. Acest sistem trebuie să cuprindă: evaluarea situaţiei financiarpatrimoniale şi a modificărilor ei în perioada de gestiune; evaluarea eficienţei gestionării întreprinderii; analiza activităţii
de afaceri, a solvabilităţii întreprinderii şi lichidităţii bilanţului; estimarea nivelului de lichiditate şi stabilitate financiară,
în baza indicatorilor absoluţi şi relativi; analiza rentabilităţii capitalului şi a vânzărilor. Ca rezultat, se evidenţiază două
abordări ale performanţelor: situaţia financiară favorabilă, la care toţi indicatorii incluşi în sistemul de estimare corespund
valorilor teoretice şi cea nefavorabilă, când un șir de indicatori financiari nu corespund standardelor.
Referindu-ne la practica mondială, specificăm că metodele ratelor financiare pe larg se folosesc pentru examinarea
situaţiei financiare. În cadrul acestor metode, un loc aparte îi revine coeficienţilor lichidităţii şi rotaţiei capitalului, evaluarea
cărora indică calitatea activelor circulante şi limitele creşterii coeficientului de acoperire. În paralel, se apreciază şi coeficienţii
de atragere a surselor financiare, ce permite de a calcula dependenţa întreprinderii de mijloacele atrase.
Metodologia determinării performanţelor financiare presupune divizarea totalităţii de indicatori în următoarele
categorii: evaluarea generală a situaţiei financiare şi a modificărilor ei în perioada de gestiune; examinarea stabilităţii
financiare a întreprinderii; analiza activităţii de afaceri, a capitalului şi vânzărilor; aprecierea nivelului de lichiditate,
solvabilitate și rentabilitate.
Sub viziunea dezvoltării economice, eficienţa activităţii agentului economic poate fi examinată şi sub aspectul
modalităţii de folosire a activelor şi aprecierii structurii lor. Oportunitatea utilizării lor se determină prin indicatorii vitezei
de rotaţie, care poate fi estimată sub aspectul diferitor categorii de preţ, ceea ce nu permite obţinerea rezultatelor veridice,
în cazul comparării indicatorilor. Pentru eliminarea impactului diferitor factori asupra preţului, inclusiv și a inflaţiei,
mărimea lor trebuie să fie evaluată reieșind din valoarea de piaţă a activelor, iar în componenţa lor o atenţie deosebită
trebuie să fie acordată stocurilor de materiale şi creanţe, întrucât anume ele permit de a exprima eficienţa relativă a
gestionării activelor, care presupune calcularea randamentului.
Având în vedere că, starea financiară a întreprinderii poate fi apreciată atât din punct de vedere a perspectivei pe
termen scurt, cât şi pe termen lung, aceasta poate fi evaluată în baza criteriilor de lichiditate şi solvabilitate, adică
capacitatea de achitare la timp şi în volum total a obligaţiilor. În acest caz, coeficientul global de acoperire caracterizează
situația în care întreprinderea va fi în stare să achite datoriile din contul creanţelor numai mobilizând toate activele,
inclusiv şi cele materiale. Astfel, nivelul redus al lichidităţii se poate asocia cu sistarea aprovizionărilor şi a remunerării
muncii, iar cel al rentabilităţii cu reducerea programelor de investiţii, ceea ce, la rândul său, atrage după sine diminuarea
valorii activelor.
Privitor la diagnosticul potenţialul economic al întreprinderii menționăm că el poate examinat atât sub aspectul
situaţiei patrimoniale, cât şi a celei financiare. Ambele aspecte sunt legate reciproc: structura neraţională a proprietăţii,
componenţa necalitativă a acesteia pot conduce la înrăutăţirea situaţiei financiare şi invers. În aşa fel, imobilizarea
nejustificată a resurselor în producţie finită, creanţe, stocuri de mărfuri şi materiale are impact negativ asupra posibilităţii
întreprinderii de a face faţă plăţilor curente şi de a efectua investiţii, iar creşterea resurselor împrumutate pot atrage
necesitatea vânzării patrimoniului întreprinderii pentru stingerea datoriilor faţă de creditori.
Nu poate fi trecut cu vederea nici faptul că principale probleme ce ţin de evaluarea performanţelor activității
entităților economice, se referă la examinarea fluxurilor monetare predestinate extinderii potenţialului de producţie prin
investiţii. Metodele stipulate se axează pe principiile anticipării, potrivit cărora valoarea întreprinderii se poate determina
în baza venituri viitoare și care în practica mondială, se estimează prin aşa metode ca: metoda capitalizării venitului;
metoda actualizării fluxurilor băneşti; Cash-Flow-ului Net Actualizat, metoda veniturilor reziduale și altele.
Întrucât, în activitatea sa practică antreprenorul este impus să aleagă cea mai oportună variantă de folosire a
capitalului dintre mai multe variante posibile, el este impus să implementeze un sistem de indicatori de evaluare a
performanţelor, care ar lua în consideraţie: nivelul de risc, valoarea banilor în timp, atractivitatea proiectelor. În scopul
evaluării eficienţei lor, pe plan mondial, se folosesc două metode. Prima metoda comparării, prin care volumului de
capitalul investit se compară cu mărimea venitului obţinut pe parcursul perioadei de viaţă a proiectului, ar a doua, pentru
determinarea oportunităţii economice a investiţiei în scopul înregistrării performanţelor financiare prevede compararea
ratei randamentului proiectului (ROR) cu rata dobânzii sau alte criterii similare.
Stabilitatea financiară ca factor determinant al performanțelor economice
În prezent, asupra asigurării stabilității financiare a activităţii structurii antreprenoriale permanent influenţează
un șir de factori legate de creşterea volumului de activitate, intensificarea concurenţei, însuşirea tehnicii noi etc. Din acest
motiv întreprinderile, ciocnindu-se cu problema necesității evitării sau înlăturării dificultăţilor în momentul apariţiei, sunt
impuse de a estima eficienţa activităţii sub aspectul creşterii rentabilităţii și a optimizării proceselor de gestiune a afacerii.
În condiţiile intensificării concurenţei întreprinderile, pentru a monitoriza situația, trebuie să folosească
mecanismul de evaluare şi diagnostic ai activităţii agentului economic, care prin un sistem de indicatori specifici fiecărui
sector de activitate, permite examinarea rezultatelor financiare și, nu în ultimul timp, a stabilității financiare și costul
patrimoniului, ţinând cont de veniturile potenţiale şi reale, obţinute la un moment dat în condiţiile unei pieţe determinate.
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Aceasta presupune că procedura de evaluare nu se limitează numai cu evidenţa cheltuielilor de creare sau procurare a
obiectului, dar și de totalitatea de factori, caracteristice economiei de piaţă, aşa ca: factorul timp, factorul de risc,
conjunctura pieţei, nivelul şi modelul concurenţei, particularităţile economice a obiectului analizat etc., principalii fiind
factorii timp şi risc.
Studiu ne permite să constatăm că, în scopul asigurării eficienţei activității, optimizării procesului de gestiune și
menținerii stabilității financiare, în cadrul întreprinderii este necesar de a folosi metodicii speciale de evaluare. Din acest
punct de vedere, examinarea situației trebuie să cuprindă toate direcţiile de activitate, folosind atât metodele tradiționale,
cât și cele moderne.
Opţiunile strategice, ca vectori de bază în realizarea obiectivelor, se elaborează în urma unei evaluări, care scoate
în evidenţă oportunităţile şi dificultăţile, cu care se confruntă întreprinderile, inclusiv cele din sistemul cooperației de
consum, punctele forte şi vulnerabile, care permit identificarea principalelor modalităţi de acţiune în realizarea
obiectivelor propuse.
Analiza SWOT, fiind un instrument pe larg folosit în domeniul managementului strategic şi al marketingului,
recomandă studiul a patru elemente: punctele forte care oferă posibilitatea îmbunătăţirii competitivităţii întreprinderii;
punctele slabe sunt trăsături ce o pot face vulnerabilă la o mişcare strategică a concurenţilor; oportunităţi este o condiţie
de mediu, care oferă posibilităţi semnificative de îmbunătăţire a competitivităţii, a situaţiei organizaţiei, vizavi de
concurenţii săi; ameninţări sau un pericol potenţial, reprezintă o condiţie de mediu cu perspective semnificative de
subminare a competitivităţii organizaţiei. Ea se realizează la scara de ansamblu a întreprinderii, sau, dacă se doreşte
adâncirea investigaţiei şi conturarea unor concluzii mai detaliate, la nivelul structurilor funcţionale ale acesteia. Pentru
stabilirea opţiunilor strategice, inițial se elaborează matricei SWOT, în baza cârei se întocmește a doua matrice – matricea
opţiunilor strategice.
Se poate observa că matricea SWOT are un puternic caracter calitativ, permiţând o evaluare complexă a situaţiei
firmei şi a perspectivelor sale de evoluţie, acoperind toate laturile activităţii desfăşurate de firma şi toate domeniile de
specializare ale acesteia. Punctele forte şi vulnerabile ale întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum pot fi
identificate în etapa analizei-diagnostic a activităţii interne a întreprinderii, în timp ce oportunităţile şi ameninţările pot fi
identificate în etapa analizei mediului extern.
Concomitent cu sistemului tradiţional de indicatori financiari și analiza SWOT antreprenorii în activitatea sa de
evaluare și diagnostic trebuie să aplice o abordare complexă, adică să estimeze aşa aspecte strategice a activităţii ca:
producţia, inovaţia, marketingul, personalul etc. În cadrul acestui sistem se analizează aspectele financiare privitor la
eficienţa activităţii companiei din punct de vedere a randamentului capitalului investit; legăturile cu clienţii sub aspectul
utilității mărfurilor şi serviciilor pentru consumatorul; eficienţa operaţională, adică eficienţa afacerii; inovaţiile şi
instruirea, apreciază capacităţile întreprinderii de a percepe ideile noi, flexibilitatea ei şi orientarea spre o perfecţionare
permanentă. Aceste direcţii sunt legate reciproc şi reprezintă veriga cauză-efect a strategiei întreprinderii. Ele includ în
sine lanţul de la scopurile financiare finale până la totalitatea de resurse necesare realizării lor.
Implementarea acestei strategii în practică se efectuează prin trecerea consecutivă de la obiectivele şi scopurile
strategice la bugete şi planuri de măsuri necesare atingerii acestora. În acest sens, se utilizează sistemul de trasee ce
cuprinde: obiectivele din punct de vedere a principalelor direcţii de activitate; totalitatea factorilor de succes şi indicatori
de evaluare a eficienţei acestora. Spre exemplu, dacă principalul scop constă în sporirea loialităţii clientului, factorii critici
ai succesului vor fi calitatea mărfurilor şi deservirii clienţilor. Calitatea mărfurilor poate fi evaluată prin numărul de
solicitări şi de plângeri din partea clienţilor.
Metodologia gestiunii strategice a întreprinderii presupune că în cadrul întreprinderii gestiunea strategică trebuie
să reprezinte un şir de etape consecutive legate reciproc, fiecare din ele, pentru adoptarea deciziei, foloseşte în calitate de
bază informaţională rezultatele acţiunilor precedente. Prima etapă a procesului se referă la procedura determinării misiunii
întreprinderii, iar ultima la obţinerea informaţiei pentru organizarea gestiunii operative. După stabilirea misiunii,
punctarea scopurilor strategice, obiectivelor afacerii, se elaborează strategia dezvoltării principalelor direcţii de activitate,
după care se punctează scopurilor strategice ce ţin de crearea priorităţilor concurenţiale, a celor de funcţionare a
subsistemelor, scopurile strategice operaţionale aferente posibilităţilor tehnologice, cele financiare privitor la
oportunitatea lor şi de marketing. În baza lor se determină totalitatea de sarcini strategice pentru atingerea criteriilor
determinate de dezvoltare
Astfel, tehnologia gestiunii strategice presupune trecerea de la determinantele abstracte la criterii concrete de
dezvoltare. Nemijlocit determinarea strategiei poate fi efectuată utilizând aşa metode ca: BCG, GE/McKinsey, metoda
SPACE etc. În paralel, pentru diagnosticul eficienţei activităţii întreprinderii şi optimizării sistemului de gestiune se
propune folosirea modelului SCORE presupune estimarea eficienţei proceselor, dar nu a strategiei, ceea ce influenţează
asupra evaluării, dar nu asupra principiilor. Pentru a evalua calitativ eficienţa proiectului de optimizare a sistemului de
gestiune se cere informaţia respectivă.
Toate deciziile strategice adoptate trebuie să se bazeze pe o abordare sistemică, adică să reprezinte rezultatul
analizei şi sintezei a strategiilor particulare a întreprinderii. Această activitate trebuie să fie efectuată cu o anumită
periodicitate condiţionată de particularităţile pieţei şi posibilităţile întreprinderii. Ca rezultat poate fi elaborată tehnologia
gestiunii strategice a agentului economic care stipulează legăturile dintre toate elementele procesului de gestiune.
În acest caz tehnologia prevede poziţionarea strategică în cadrul căreia în baza analizei situaţiei întreprinderii pe
piaţă se determină direcţiile de activitate şi strategiile respective pentru efectuarea acestei activităţi. Analiza strategică
permite de a scoate la iveală factorii interni şi externi ce favorizează sau nu realizarea strategiei şi stabileşte garnitura
obiectivelor la care trebuie să tindă întreprinderea pentru cucerirea segmentului de piaţă. În baza acestei analize se
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elaborează planul strategic şi realizarea acestei strategii.
Realizarea strategiei constă în formularea şi elaborarea unei totalităţi de sarcini strategice ce determină căile de
atingere a obiectivelor. Astfel, sistemul reprezintă un instrument performant de gestiune strategică, utilizat pentru
evaluarea oportunităţii folosirii patrimoniului şi realizarea strategiei de dezvoltare a acesteia. Referindu-ne la problemele
cu care s-a ciocnit întreprinderea şi cauzele care le-au atras, trebuie să menţionăm că nu putem influenţa nici asupra uneia,
nici asupra alteia, întrucât problemele se năvălesc în prezent, iar tot ce putem face este de a înlătura consecinţele lor. Pot
fi influenţate numai procesele viitoare şi ce pot fi reflectate prin intermediul sistemului de indicatori ai eficienţei.
Selectarea indicatorilor incluşi în sistem trebuie să fie efectuată respectând următoarele criterii: evaluarea se bazează pe
sistemul de indicatori ai eficienţei, evidenţiaţi prin diagnostic, iar perioada de prognoză garnitura de indicatori şi
semnificaţia lor se elaborează, ţinând cont de obiectivele companiei pe termen scurt şi mediu.
În afară de rezultatele ce pot fi măsurate pentru gestionarea eficace trebuie să fie analizate şi aşa numitele efecte
care reprezintă manifestarea rezultatului pe o perioadă îndelungată. Este binecunoscut faptul că efectele se supun
măsurării mult mai greu decât rezultatele. Spre exemplu dacă în calitate de rezultat tindem la diminuarea duratei efectuării
procesului, în calitate de efect din atingerea acestui rezultat putem considera posibilitatea economisirii timpului de lucru.
Totalitatea de scopuri strategice ale firmei se divizează în scopuri funcţionale, care la rândul său se grupează pe sfere şi
nivele de gestiune şi trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
- necesitatea şi suficienţa: scopurile trebuie să fie formulate pentru toate direcţiile de activitate;
- legătura cu perioada de timp: trebuie să fie stabiliţi termenii de atingere a scopurilor;
- concordanţa în timp: trebuie să fie stabilită consecutivitatea clar de atingere a scopurilor;
- concordanţa după scara ierarhică: scopurile subdiviziunilor inferioare nu trebuie să contrazică scopurile
subdiviziunilor superioare şi a companiei în ansamblu;
- cuantificarea toate scopurile funcţionale trebuie să aibă expresie cantitativă.
După stabilirea scopurilor funcţionale, pentru fiecare din ele se determină factorii critici de succes, adică factorii
de care depinde atingerea scopurilor funcţionale (rentabilitatea vânzărilor depinde de nivelul profitabilităţii, costuri,
rotaţia activelor). Astfel, din punct de vedere teoretic şi practic performanţele financiare ale întreprinderii sunt
condiţionate de eficienţa formării, distribuirii şi utilizării capitalului. În cele din urmă, problema evaluării patrimoniului
constituie caracteristicile principale ale activităţii economico-financiare în condiţiile actuale de activitate.
Concomitent, potenţialul economic e necesar de a fi examinat, atât din punct de vedere al situaţiei patrimoniale, cât
şi sub aspectul situaţiei financiare. Ambele aspecte sunt legate reciproc: structura neraţională a proprietăţii, componenţa
necalitativă a acesteia pot conduce la înrăutăţirea situaţiei financiare şi invers. Stabilitatea situaţiei financiare a întreprinderii,
într-o mare măsură, depinde de oportunitatea economică şi corectitudinea plasării resurselor financiare în active.
E bine cunoscut faptul că necesitatea de a menține stabilitatea financiară, ca direcţie de asigurare a performanţelor
financiare, impune existența unui sistem de planificare, evidenţă şi control a resurselor şi rezultatelor financiare a
întreprinderii, ceea ce poate fi realizat prin sistemul de bugetare. Oportunitatea implementării acestui sistem reiese din sarcina
mecanismului de bugetare, care constau în identificarea acţiunilor ce ţin de efectuarea procesului de exerciţiu și permite
proiectarea obiectivelor strategice şi tactice; evaluarea situaţia economico-financiară a întreprinderii şi subdiviziunilor ei;
punctarea tendinţelor de modificare a necesarului de finanţare şi a rezultatelor financiare; analiza abaterile intervenite şi
elaborarea măsurilor de înlăturare a acestora; planificarea şi verificarea fluxurilor de mijloace băneşti; identificarea
impactului factorilor externi şi interni asupra activităţii proiectarea centrelor de responsabilitate etc.
Putem relata că aplicarea sistemul de bugete asigură o gestionare oportună a resursele financiare și armonizarea
interconexiunii dintre subdiviziunile întreprinderii şi relaţiile cu partenerii de afaceri, iar procedura de bugetare poate fi
determinată ca un proces de adoptare a deciziilor, prin care se determină oportunitatea intrărilor şi ieşirilor de active și se
apreciază cuantumul mijloacelor băneşti necesare efectuării activităţii de exerciţiu într-un volum complet.
În acest caz procesul include etapa de planificare şi executare a bugetului şi analiza gradului lor de realizare, ceea
ce poare fi realizat prin: elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii; stabilirea informaţiei necesare întocmirii
bugetului; identificarea sistemului de indicatori aferente estimării performanțelor activității și evidențierii abaterilor posibile;
întocmirea şi selectarea variantei optime a bugetului anual ce ar corespunde obiectivelor strategice şi sarcinilor pe termen
scurt; elaborarea şi aprobarea bugetului; analiza informaţiei privitor la executarea bugetului; corectarea scopurilor pe termen
scurt şi introducerea modificărilor în procesul de executare a bugetului; întocmirea planului privitor la volumul de vânzări şi
fluxul de mijloace monetare. Sistemul de bugete este compus din bugetului vânzărilor, producţiei, costurilor, aprovizionării,
plasamentelor financiare, impunerii, creditului comercial, profitului și bugetul general.
Pentru elaborarea bugetelor este necesară previzionarea producţiei şi vânzărilor, care preconizează estimarea nu
numai a valorii totale a producţiei şi vânzărilor, ci şi evidenţierea decalajului dintre momentul livrării şi momentul încasării,
întrucât aceasta poate atrage insuficienţa de mijloace băneşti necesare achitării unor plăţi curente. În baza acestuia se
elaborează planul de producţie în care se coordonarea poziţiile bugetului vânzărilor cu potenţialul de producţie și bugetul
resurselor materiale, remunerării muncii; cheltuielilor indirecte de producţie şi a activităţii operaţionale.
În scopul optimizării procesului de bugetare și asigurării stabilității financiare este oportun de a utiliza metodele
de modelare matematică a situaţiilor, care permit de a modela şi estima mai multe variabile financiare, de a sistematiza
cheltuielile şi de a optimiza procedura evaluării performanţelor întreprinderii. În acest scop este necesar de întocmit două
categorii de bugete. Prima, bugetele ce caracterizează activitatea economico-financiară a întreprinderii, sunt totalitatea de
bugete prin intermediul cărora se reflectă performanţele activității centrelor de responsabilitate. A doua, bugetele
patrimoniului şi a surselor de formare a acestuia, printre care: componenţa şi folosirea mijloacelor fixe şi activelor
nemateriale, plasamentele pe termen lung, plasamentele în active imobilizate, capitalul propriu, obligaţiunile pe termen
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lung, creditul comercial etc.
De remarcat faptul că, procesul de elaborare a bugetelor necesită a fi echilibrat. Un buget echilibrat prevede
găsirea echilibrului optim între diferiţi indicatori financiari. Dar, acest echilibru nu poate fi orientat numai spre indicatori
de rentabilitate sau la fluxului de mijloace băneşti, întrucât prima grupă poate atrage după sine deficitul mijloacelor
băneşti, iar al doilea lipsa profitului. Coraportul optim se realizează atunci când sunt echivalate intrările şi ieşirile şi se
asigură rentabilitatea maximală cu condiţia atingerii nivelului stipulat de alţi indicatori. În calitate de instrument de
echilibrare a indicatorilor financiari se utilizează bugetul fluxurilor de mijloace băneşti şi diagrama Du Pont, prin care se
echilibrează bugetul de profit/pierdere. În cazul dat, dacă rentabilitatea activelor stabilită în buget nu satisface proprietarii,
diagrama permite de a stabili diminuarea sau majorarea posturilor bugetare ce vor contribui la creşterea rentabilităţii.
Concomitent, ca criterii de echilibrare, se folosesc indicatorii profitabilităţii, solvabilităţii şi structurii bilanţului.
Astfel, la nivel de întreprindere, bugetul reprezintă un document, în cadrul căruia în expresie valorică, pentru o
anumită perioadă se planifică principalii indicatori, ce reflectă performanţele activităţii întreprinderii. Activitatea aferentă
planificării financiare pe termen scurt prin elaborarea de bugete eate un proces de estimare a direcţiilor de constituire şi
utilizare a resurselor financiare.
La întocmirea sistemului de bugete, întreprinderea trebuie să atragă o atenţie deosebită planificării bugetului,
bazat pe informaţia din bilanţul contabil, iar existenţa acestuia permite, pentru perioadele de prognoză, de a evalua
coeficienţii financiari care reflectă nivelul de rentabilitate şi solvabilitate a activităţii agentului economic. Sub acest
aspect, întreprinderea trebuie să optimizeze planurile operaţionale din punct de vedere a situaţiei financiare curente şi cele
de perspectivă.
Concluzii
Actualmente, agenţii economici din Republica Moldova, desfăşurând activitatea de antreprenoriat zi de zi se
confruntă cu problema realizării unor performanţe superioare. De remarcat faptul că, într-un mediu concurenţial, şi în
condiţiile utilizării limitate a resurselor materiale, financiare, umane, rezultatele funcţionării ale unei întreprinderi sunt
influenţate nu numai de sporirea volumului de activitate, dar şi de desăvârşirea procesului de gestiune.
Ca direcţie de asigurare a performanţelor financiare și menținerea stabilității financiare, e necesară existența unui
sistem de planificare, evidenţă şi control a resurselor şi rezultatelor financiare a întreprinderii, ceea ce poate fi realizat
prin sistemul de bugetare, ca un instrument de reglementare şi gestionare a comportamentului diferitelor structuri din
cadrul întreprinderii. Oportunitatea implementării acestui sistem reiese din sarcina mecanismului de bugetare, care constă
în identificarea acţiunilor ce ţin de efectuarea procesului de exerciţiu, utilizarea celor mai oportune modalităţi de
gestionare a activităţii și permite proiectarea obiectivelor strategice şi tactice.
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According to Audit Standard 320, "The objective of an audit of financial statements is to allow an auditor to
express an opinion that the financial statements have been prepared in all material respects, in accordance with a
generally identified financial reporting framework" The adopted Materiality Threshold( level of materiality) will be the
value in relation to which it is determined whether the errors, omissions or errors identified in the accounts, considered
individually or cumulatively, indicate whether those accounts give a true, complete and accurate picture of the results,
financial position and assets of the company. Generally, the materiality threshold is the level, amount of a sum over which
the auditor considers that an error, inaccuracy or omission can affect the regularity and sincerity of the financial
statements, as well as the true image of the financial result, financial position and assets of the enterprise. In other words,
the materiality threshold is what in the Anglo-Saxon accounting is called materiality, i.e. the level of error under which
the understanding and interpretation of the financial statements will not be significantly affected.
Thus, the determination of the high degree of risk detected and undetected by the audit and the significance
analysis helps to make a more concise and effective evaluation, which aims to provide the audit with risk assessment and
evaluation that will be minimized by offered recommendations.
Keywords: audit, materiality threshold, risk, assessment, financial.
JEL Classification: M42.
Introduction
Financial audit aims to gather sufficient evidence that the financial statements of an institution comply with the
standards, the legal framework and the normative framework. For these reasons, a financial audit justifies the accumulated
evidence that will then generate some well-defined decisions and reasoning and the planning of the audit engagement
requires effort and must meet the following conditions:
1. Planned on the basis of the risks, the entity's strategic objectives and audit engagements previously achieved;
2. Achieved by gathering and evaluating evidence;
3. Reported in accordance with Audit Standards and exposure in a logical form of the findings and
recommendations, depending on the complexity and risk to which the audited entity is exposed.
Because any transaction or financial control can not be fully analyzed and evaluated if it has been correctly
performed, reflected, classified, and included in the financial statements, such an action would be impossible to achieve;
for this reason auditors use various procedures, methods and techniques for examining the necessary evidence to prove
the fidelity of financial images. Thus, auditors can ensure the following [4]:
- understanding the statements and amounts in the financial statements that have been recorded, classified,
summarized and exposed to the rules;
- sufficient evidence collection in order to give a reasonable opinion;
- financial statements are prepared and presented fairly and are not distorted due to errors and irregularities.
Such assurances are often important for audited entities or for other users of financial statement information.
The purpose of an audit is to ensure that they apply concepts, more relevant criteria to obtain more justifiable
and complex evidence. This implies a broader analysis of the materiality threshold and audit risk. It is known that auditors
are willing to accept a reduced amount of error, depending on a particular period.
Thus we will define the materiality threshold as the magnitude of an omission or an erroneous statement of
accounting information which, under certain circumstances, causes the rational judgment of a person to be changed
or influenced. Thus, the materiality threshold is a major factor that auditors take into account when planning the audit or
assessing the evidence during the audit. In the example described above, the auditor should determine the materiality
threshold to a certain amount that would have distorted the financial statements in which the total of errors would be
higher than that amount. The threshold of significance is analyzed in the context of qualitative factors and, when possible,
of quantitative factors. The relative importance of quantitative and qualitative factuals when assessing the significance
threshold in a specific assignment is a matter of professional reasoning.
Thus, according to ISA 320, financial reporting frameworks address the subject of materiality by considering the
following aspects:
 Distortions, including omissions, are considered to be significant if they are taken individually or aggregated
to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements;
 Judgments on materiality are made in the given circumstances and are affected by the magnitude or nature
of the distortion, or a combination thereof;
 Judgments on important issues for users of financial statements are based on taking into account the common
needs for users to be informed as a group on the financial statements.
By way of comparison, the IASB3 Council develops in the Concept of Financial Reporting the following
definition of materiality: "information is material if its omission or misrepresentation could influence the decisions users
make on the basis of financial information about a particular reporting entity". If recourse is made to the Accounting
91

Standard no. 1 (IAS 1) - "Presentation of Financial Statements", the application of the concept of materiality in the context
of presentation of financial statements implies that an entity should disclose distinctly each significant class of similar
items, as well as elements having different natures or functions, Unless they are insignificant. It is also noted that an entity
should not carry out a separate disclosure of IFRS4 information if the information is insignificant.
It should be emphasized, however, that decisions on the materiality threshold refer to more than the setting of an
amount for the financial statements. The considerations are related to certain factors, namely [5]:
1. An error up to a certain level in the financial statements, relating to:
a) Total Income from the Profit and Loss Account;
b) Total assets in the balance sheet;
c) Total of balance sheet items.
2. Qualitative factors such as:
a) The likelihood of illegal payments being made;
b) The likelihood of irregularities occurring;
c) the clauses in customer contracts with the bank to provide that certain indicators in the financial statements
are kept to a minimum;
d) An interruption of the revenue stream;
e) Management's attitude with regard to the integrity of the financial statements.
How does the quality of the factors affect the boundaries of the materiality threshold? Management has a role in
adjusting accounting records for previously discovered errors that may cause the audit to set boundaries below the
materiality threshold. The audit should take into account that any illegality or irregularity that is discovered will be the
subject of quality regardless of the amount of money involved.
3. Materiality threshold borders: an extent of omissions or distortions in financial statements. Any distortion
that exceeds the upper limit is considered significant. Any distortion that exceeds the lower limit is considered
insignificant. Any distortion that is between the lower and upper limit range is solved by the auditor.
Preliminary estimations in materiality threshold scheduling
The audit may use the materiality threshold in the preliminary estimation in the financial statements in two ways:
in the planning of the audit, and the second is in assessing the evidence during the audit. Planning, audits should be based
on preliminary estimations of the materiality threshold because of the reverse relationship between the amounts in the
financial statements that the auditors consider to be significant and the time required to prove the fairness of the financial
statements. This will reveal significant errors that need to be assessed first and the assessment during the audit engagement
will help determine insignificant errors but can generate evidence and give a more accurate picture of the financial
statement. On the basis of the preliminary estimation we can complete the number of errors and which will be the tolerance
for assessed risks and omissions or evidences detected, in order to gather enough evidence for the opinion, the following
steps will be taken:
The analysis of the financial situation will have the following phases [1]:
• Preplanning
• Getting context information
• Obtaining information on the obligations and legal rights of the audited entity
• Analytical performance of preliminary analytical procedures
• Determination of materiality threshold (MT) and assessment of acceptable audit risk (AR), inherent risk (IR)
and control risk (CR),
• Understanding internal control and risk assessment related to control (CR).
Preparation of the overall plan and audit program.
This means that preliminary estimations of the materiality threshold for audit planning need to be broken down
into the risks that are examined and are in the financial statements. The portion of meaning assigned to accounts is called
a tolerable error for that account.
The process of applying the significance threshold concept follows closely correlated closely related steps. They
are presented in the Figure below, which is intended to estimate the preliminary values of the materiality threshold and
its allocation in various audit segments.
Table1
The steps of applying the principle of materiality threshold
Step
Name
Audit stage
Fixing the preliminary value of the materiality threshold
1.
Planning the depth
Distribution of preliminary value of materiality threshold
of the tests
2.
on audit segments
Estimating the total value of bad segment presentations
3.
Estimating the combined value of misrepresentations
4.
Result
Comparison of the estimations of the combined values with the preliminary assessment
5.
or revised value of the significance threshold
Source: [1].
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The first 2 steps are taken during the audit planning phase, and 3-5 in the final stage evaluating the results obtained.
As we can see, the significance considerations are inherent in the audit process as it helps to establish the process
of collecting evidence and deciding whether the financial statements will be accepted as fairly presented. Auditors should
use the meaning to ensure the accuracy of the financial statements. The opinion about the fairness expressed by the audit
assumes that the materiality threshold has been used in determining the opinion.
It should be noted that such a method of distribution ignores certain factors:
1. Some accounts may be much more important than the balance shows due to the large number of transactions
in that account;
2. The auditor's past experience may lead him to believe that certain accounts contain more or less a certain
number of distortions as opposed to other accounts. The absence of distortions discovered in previous years may suggest
that the significance threshold has been allocated more to this account (instead of reducing the required effort).
Although important, the materiality threshold should be considered alongside audit risk, audit planning and
evaluation. It is not sufficient for auditors to rely on the following: We will accept the financial statements as fairly
presented and undistorted from a significant point of view if:
The fact that auditors can not guarantee the accuracy of financial statements involves considerations of
materiality and audit risk, the latter being defined as follows:
The risk that the auditor may change its opinion on the financial statements if they contain erroneous data. Like
the materiality threshold, the audit risk can be divided into two:
1. The overall audit risk, which refers to the financial statements as a whole,
2. The individual audit risk, which refers to each individual account included in the balance sheet. Audit risk:
The risk that the auditor may change his / her opinion on the statements if they contain erroneous data.
Audit risk in audit planning
General audit risk distribution is planned at individual audit risk for accounts. Because an audit includes the
examination of the accounts, we must take into account the overall planned audit risk by allocating the individual audit
risk to certain accounts. It should be stressed again that Audit Standards do not provide defining lines for this operation,
leaving this issue entirely to the auditor's professional judgment. However, the defining lines regarding the materiality
threshold, the problem previously addressed in this article, can be helpful. If certain accounts are particularly important
due to the size and number of transactions over a given period, auditors may consider a reduced individual audit risk,
hence more auditing effort. On the other hand, experience in examining other accounts in previous years may suggest
higher individual audit risk and less effort in auditing. One possibility is to allocate accounts with the same level of global
audit risk (5 percent for example). In the following we will use 5 percent to better understand the issue. Inherent risk,
control risk and undetectable risk. Auditors should determine the audit effort for each risk-based account that they are
willing to assume so that there is a possibility that the effort will fail to detect errors in the account. This is one of the
auditors' fears, namely not to omit an error that he should have discovered. To understand the phenomenon, we need to
divide the audit risk of accounts into three components:
1. Inherent risk (IR) according to the name it carries, represents the risk that a balance of the account balance is
distorted from the point of view of materiality. Generally this risk is higher in some balance sheets and transactions as
opposed to others. An example is cash and equity securities traded on the capital market where there is a greater
probability of being stolen than land or buildings.
2. Control risk (CR) is the risk that a check balance account is distorted from the point of view of materiality and
is not prevented or discovered during internal control. In each enterprise, checks are made to prevent and detect errors.
Such controls range from the use of duplicate signatures in company documents to patrimony inventory.
3. Risk of non-detection (RN) refers to the risk that an audit has in not detecting distortions in an account from
the perspective of materiality. The procedures used by the audit may lead them to conclude that there is no distortion of
the financial situation, when in fact it exists. These risks can be presented in the following scheme [4]:
Table 2
Risk analysis
Understanding and testing the
Elaboration of the
Audit planning
Applying the tests
structure of internal control
audit report
Inherent risk
Determining the risk of
Control risk assessment
Audit risk assessment
assessment
non-detection
Source: Munteanu V., Financial and accounting audit. Concepts, methodology, regulations, case studies.
1. Non-speculative risk: Uncertainties even if the auditor examines hundreds of percent of balance sheets
(checking all property bills, tracking inventory, receiving confirmation letters from all customers, etc.). E.g:
a) There is a risk that the auditor may not use audit-compliant procedures. All bills of sale in close connection
with income accounts can be examined, but confirmation letters must be obtained from customers;
b) The auditor may apply the audit procedures inappropriately. Confirmation letters must be obtained from
customers for operations recorded in accounts, but unregistered operations can not be found;
c) The auditor may misinterpret the results of the audit. A confirmation letter received from a customer can
certify that the logs are in accordance with the balance sheet. In fact, the letter is contradictory because the amounts
referred to are in the debate or not the final agreement between the parties.
2. Survey risk: Uncertainties are implied when the auditor examines less than one hundred percent of the balance
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sheet. Uncertainties can not be eliminated but can be controlled with particular attention to the application of survey
techniques. Due to the fact that the risk of non-detection is a component of the individual audit risk that can be audited by
auditors, an audit risk model will be used for the level at which the undetectability risk is set. This audit model derives from
the concepts illustrated in the Auditing Standards. This model can also be represented as follows [5]:
RA = RI x RC x RN
is assessed by (1) determining the audit risk, inherently, controlling, and underestimated by the auditor's
judgment, and (2) making the calculations.
Here's how to use an Audit Risk Model to undetect the risks of auditing a particular account:
1. Establishment based on professional judgment of the individual audit risk for that account at 5 percent
(possibly due to the fact that the overall audit risk is also set at 5 percent);
2. Establishment based on professional reasoning of inherent risk to 50 percent. This account is significant, the
calculations are complex, a significant number of transactions are recorded through this account each year;
3.Establishment of control risk (as a result of the auditor's reasoning) at 30 percent due to the fact that the control
structure proved to be effective in the past years and few errors were detected in the control tests. The risk of non-detection
is then set at:

0.05%
0.5% x 0.3%

= 0.33%

A non-detection risk set at 18 percent can give the auditor a level to decide how much effort should be spent on
the account. If statistical survey techniques are used, then the 33 percent becomes a direct factor in discovering the breadth
of the survey. If non-sampling techniques are used, the auditor will notice that a higher detection risk will have to be
assumed (more than 25%) and hence will need to plan limited audits on that account. Evaluating the factors resulting
from the reflection of the auditor is a difficult task and, for this reason, the auditors prefer to use the qualitative factors
for the risks illustrated above.
Table 2
The concept of audit risk is illustrated in the following
Examples of attributes considered by the audit
Inherent risk
Control risk
the relative profitability of the business plan, budget, and
activity
performance monitoring
the sensitivity of economic factors management's attitude regarding
results
financial reporting

Financial situations

nature, cause and deformations
known or possible detected in
previous years
leadership changing
the management reputation
the skills of leadership and
organization of accounting

consultation with audits

nature, cause and deformations
known or possible detected in
previous years

Risk of non-detection
general audit strategy
1. number of locations
2.
significant
Transactions

the
degree
of
skepticism
management's preoccupation with
influences outside the enterprise staff
levels of surveillance
internal audit function
human resources management
the effectiveness of the
accounting system

the difficulty of auditing accounts or the effectiveness of the
transactions
accounting system
difficulty and objectivity of
human resources management
accounting issues
the complexity of the calculations
Verification scale or level of
transactions reported to a expand the coverage of the
class from the chart of affirmations
accounts
the sensitivity of the economic
factors assessment

Audit answers

the correctness of accounting
records

analytical procedures
and detailed tests
1. the nature of the
tests
2. the extent of the
duration of the tests
3. the proportions of
the tests

division of staff's duties
the correctness of asset records
(including softwares)
independent performance
verification

Sursa: Audit Guide for Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit , Bucuresti 2007.
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Conclusions
In the context of a financial audit, the most important is to determine whether the financial statements are
presented fairly, in all material respects, or whether they present a true and fair view in accordance with an applicable
financial reporting framework. In addition to a good understanding of the generally applicable accounting principles, the
auditor should also have adequate experience in collecting and interpreting audit evidence. The determination of the
materiality threshold is of particular importance in the planning of a financial audit mission. International auditing
standards do not indicate a universally applicable mathematical method for calculating materiality, this issue being left to
the audit's appreciation, since in this field his professional judgment is irreplaceable because of the many factors to be
considered and the subjectivity of their relative importance.
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Cercetarea este consacrată tehnologiilor inovaționale în turism. Sunt investigate exemple din domeniul turismului,
dezvăluită noțiunea de «activitate inovațională în turism», este argumentată necesitatea sporirii activității inovaționale în
vederea sporirii competitivității operatorilor și agențiilor de turism. În epoca dezvoltării accelerate a progresului tehnicoștiințific inovațiile se prezintă ca o condiție necesară în lupta concurențială, apariția de noi produse, servicii, care asigură
calitatea produselor. Inovațiile, în opinia autorilor, sunt noutăți în domeniul tehnicii, tehnologiei, organizării muncii și
managementului, bazate pe utilizarea celor mai noi experiențe și performanțe științifice, asigurând creșterea eficienței
calității sistemelor productive și calității produselor turistice. Important este nu doar cercetarea produselor inovatoare, dar
implementarea și utilizarea lor eficientă în practică. Acești factori sunt primordiali la angajarea în serviciu, creșterea
calității specialiștilor și personalului uman la întreprinderi. Scopul cercetării constă în investigarea tehnologiilor
inovaționale din sfera turismului în vederea optimizării profitului versus efort.
Cuvinte-cheie: inovații, industria ospitalității, turism, produse inovaționale în turism, servicii cazare, servicii
restaurație.
Research is devoted to innovative tourism technologies. Examples of tourism are being explored, the notion of
“innovative tourism activity” is revealed, is argued the need to increase the innovation activity in order to increase the
competitiveness of tour operators and agencies. In the era of the accelerated development of technical and scientific
progress, innovations are a necessary condition in the competitive struggle, the emergence of new products, services that
ensure the quality of the products. According to the authors, innovations are technical news, technology, work
organization and management, based on the use of the latest scientific experiences and performances, increasing the
efficiency of the quality of the productive systems and the quality of the tourist products. It is important not only to
research innovative products, but to implement and use them effectively in practice. These factors play an important role
in employment, increasing the quality of human resources and human staff at enterprises. The aim of the research is to
investigate innovative technologies in tourism in order to optimize profits versus efforts.
Keywords: innovations, the hospitality industry, tourism, innovative tourism products, accommodation services,
catering services.
Introducere
Sistemul global al turismului internațional este unul dintre cele mai mari industrii din economia mondială și cea
mai mare ramură a comerțului mondial în domeniul serviciilor. Acoperind diverse forme și tipuri de activități economice,
care vizează consumatorul final, turismul este, în esență, o sferă creativă a economiei mondiale, bazată pe utilizarea pe
scară largă a celor mai recente inovații tehnologice.
Gradul de investigare a problemei și scopul cercetării
Scopul cercetării constă în investigarea noutăților inovatoare de pe piața turistica, fiind ca elemente de
concurență, pentru satisfacerea cât mai deplină a turiștilor.
Metodele de cercetare
Metodologia cercetării constă în utilizarea diferitor metode moderne ca comparația, metoda istorică, analiza,
inducția și deducția, statistică, previziunea.
Rezultatele obținute
În 2016, aproape toate regiunile și subregiunile ale pieței turismului mondial au sporit numărul de sosiri turistice
internaționale, inclusiv Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Singura excepție au fost țările din Europa Centrală și de Est,
unde numărul de sosiri internaționale a scăzut cu mai mult de 6 milioane de persoane sau 4,9%. Și nu numai din cauza
Ucrainei, în care numărul de sosiri a scăzut cu 12 de milioane de persoane sau cu 48,5%. Un șir de țări din Europa Centrală
și de Est în 2015 au arătat o tendință negativă, printre care Kazahstan și Kîrgîzstan – 7,4%, Moldova – 1,8%. În Europa,
acestea nu sunt singurele creșteri negative a turiștilor în 2016. De exemplu, în Suedia, numărul turiștilor în 2016 a scăzut
cu 3,5% în Finlanda – 2,3%, în Israel – cu 1,2%.
Turismul este o oportunitate unică de a construi un sector de servicii mai responsabil, cu o poziție mai activă,
care va fi în măsură să exploateze pe deplin potențialul său imens, punând-o la serviciul de prosperitate economică,
incluziune socială, pace și înțelegere, păstrarea valorilor culturale și a mediului.
96

Printr-o bună gestionare a sectorului turismului, care reprezintă 7% din exporturile mondiale, și fiecare al
unsprezecelea loc de muncă și 10% din PIB-ul global, revenind ospitalității, poate contribui la creșterea economică,
incluziunea socială și protecția patrimoniului cultural și natural.
Anul Internațional al turismului va spori rolul ospitalității în următoarele cinci domenii cheie (fig. 1):

Figura 1. Impactul dezvoltării turismului asupra domeniilor prioritare pentru 2017
Sursa: Cercetările autorilor.
În opinia autorilor rolul turismului internațional este de a răspândi cunoștințe despre patrimoniul bogat al diferitelor
civilizații și pentru a asigura aprecierea valorilor inerente ale diferitelor culturi și consolidarea astfel, păcii în lume.
UNESCO încurajează statele membre să dezvolte infrastructura la site-uri turistice existente și potențiale și de a
ridica industria turismului la un nou nivel. Unul dintre principalele obiective ale programului UNESCO „Patrimoniul
Mondial și durabil al turismului“ este de a consolida mediul înconjurător care să permită, prin promovarea unor politici
și mecanisme care să sprijine dezvoltarea turismului durabil ca un instrument important pentru gestionarea patrimoniului
cultural și natural. Abordarea principală a UNESCO este de a dezvolta strategii prin implicarea largă a părților interesate
în planificarea, dezvoltarea și gestionarea turismului durabil, care ar trebui să se concentreze abordare și a stabilit accentul
pe împuternicirea comunităților locale.
În prezent, Europa rămâne în continuare lider mondial după numărul de sosiri turistice internaționale (51,4% din
piața mondială). Cu toate acestea, creșterea medie în Europa (2,7%) a fost mai mică decât cea a continentului american
(8,0%), Asia-Pacific (5,4%) și Orientul Mijlociu (5,4%). Mai mult decât atât o perioadă de 10 ani, se remarcă o creștere
medie anuală a sosirilor turistice internaționale în Europa la 2,7%, față de 3,8% din mondial, inclusiv regiunea AsiaPacific – 6,1%, Africa – 5,4%, Orientul Mijlociu – 4,7%, America de – 3,5%.
Actualmente Europa este în continuare lider mondial după numărul de sosiri turistice internaționale (51,4% din
piața mondială). Cu toate acestea, creșterea medie în 2014 în Europa (2,7%) a fost mai mică decât cea a continentului
american (8,0%), Asia-Pacific (5,4%) și Orientul Mijlociu (5,4%). Mai mult decât atât o perioadă de 10 ani, o creștere
medie anuală a sosirilor turistice internaționale în Europa a ajuns la 2,7%, față de 3,8% pentru lume ca un întreg, inclusiv
regiunea Asia-Pacific – 6,1%, Africa 5,4% , Orientul Mijlociu – 4,7%, America de – 3,5%. Ca urmare, ponderea Europei
și Americii în numărul total de sosiri turistice internaționale a scăzut, în timp ce ponderea din regiunea Asia-Pacific,
Africa și Orientul Mijlociu este în creștere. Potrivit prognozei de OMT în 2030, cota Europei va scădea la 41%, iar cele
două Americi – la 14%. Cu toate acestea, previziunile pentru Europa sugerează scăderea proporției tuturor sub-regiuni
(Nord, Vest, Europa Centrală și de Est, de Sud / Marea Mediterană Europa) pe piața turismului la nivel mondial. În același
timp, în America și creșterea preconizată a valorilor de acțiuni ale Americii Centrale și de Sud și o scădere a ponderii
Americii de Nord și Caraibe.
Planificarea și gestionarea corespunzătoare a fluxurilor turistice este în măsură să aducă o contribuție
semnificativă la dezvoltarea durabilă a 119 geoparcuri – obiecte unicale în 33 de țări din întreaga lume, care au primit
statutul de UNESCO, obiecte care transmit către noi istoria planetei noastre. În mod similar, programul UNESCO „Omul
și Biosfera“, care include 669 site-uri din 120 de țări, a devenit un laborator avansat de dezvoltare durabilă. Acest program
a fost conceput pentru a promova dezvoltarea economică, ținând seama de necesitatea de a conserva mediul înconjurător
și a resurselor naturale. Creativitatea UNESCO, formată din 116 de orașe din 54 de țări, încurajează acțiunea și inovarea,
în special pentru punerea în aplicare a Agendei pentru dezvoltare durabilă pentru perioada de până la 2030.
Turismul pune în mișcare forțele globalizării care au condus la o creștere fără precedent în circulația bunurilor
și ideilor oamenilor și tendințele culturale. Turismul poate fi direcționată în așa mod încât vizitatorii să poată explora și a
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savura bogăția și diversitatea patrimoniului cultural, expresii culturale și a tradițiilor culturale intangibile. Acest lucru
ajută industria culturală locală pentru a găsi noi segmente și piețe pentru produsele și serviciile lor.
Cele mai semnificative inovații în domeniul turismului sunt :
 Valiza pe roți. Bagajele au fost o adevărata durere de cap pentru călători și turiști până în 1970, când Bernard
Sadow a inventat o valiza pe roți, pentru care-i suntem recunoscători;
 Odată cu apariția GPS nevoia de a desface și plia hărțile turistice au rămas departe în trecut;
 Rezervări on-line au permis rezervarea biletelor avia, cazare, servicii de restaurație, - toate grație apariției
Internetului (1990);
 Avionul. În cele din urmă, după multe încercări infructuoase, la 17 decembrie 1903, Orville Wright reușește
să zboare timp de 12 secunde, pe o distanță de 37 de metri, cu o viteză de 10,8 km/h. Wilbur Wright, la rândul său, reușește
să zboare în aceeași zi, de data aceasta timp de 59 de secunde, 260 de metri cu o viteză de 19 km/h;
 Bilete electronice. Implementarea la începutul anului 1990 biletelor electronice a permis domeniului turistic
a economisi până la 3 miliarde USD/an. De la 1 iunie 2008 toate companiile aeriene membre IATA au început sa emită
exclusiv bilete de avion electronice. Biletul electronic s-a născut din nevoia de comoditate si o data cu progresul adus de
cea mai mare invenție a secolului XX: internetul. Mediul electronic de comercializare si plata al biletelor de avion
reprezintă un pas înainte față de bilete clasice de hârtie, care trebuiau printate si purtate cu grija de pasager până la ultimul
zbor al călătoriei sale.
 Aparate de fotografiat. Imortalizarea momentelor inedite prin intermediul aparatelor a fost posibil după a.
1900, când a fost elaborat camera de filmat de Kodak Brownie – accesor indispensabil a unui turist modern.
 Căi ferate de mare viteză. TGV sau tren de mare viteză (franceză train à grande vitesse) permit deplasarea
turiștilor în diverse direcții.
 Site-uri, care publică opiniile călătorilor, turiștilor despre călătorii, excursii, aducând o lovitură puternică
asupra imaginii multor unități de cazare, restaurante, care nu asigură nivelul necesar de servicii, ca instrument de luptă
pentru calitate.
 Busola sau compasul (italiană: com-pasus) este un instrument de navigație utilizat pentru determinarea
direcției relativ la polii magnetici ai Pământului. Cadranul busolei prezintă Polul Nord și Polul Sud magnetic, precum și
direcțiile intermediare. Egiptenii au descoperit pentru prima dată busola. Busola sau acul magnetic a fost deja cunoscut
în timpul împăraților din China. Pe atunci busola consta dintr-o piatră magnetică legată de un fir de ață pentru a se putea
roti liber. Mai târziu apar formele de busole mai specializate. În Perioada Marilor descoperiri geografice portughezii au
perfecționat busola.
 Harta. În evoluția sa istorică, cartografia s-a dovedit a fi o veritabilă „fabrică de imagini” care a surprins, a
prelucrat și a transmis (prin diverse tehnici instrumentale), modele și viziuni asupra naturii și a relațiilor sociale. Modelul
cartografic este probabil unul din primele modele (dacă nu chiar primul) creat de către om.
 Dicționarul. Din păcate, nu există date exacte cu privire la apariția primului dicționar în lume, dar conform
datelor adunate până acum, se pare că primele dicționare datează încă din vremea vechilor greci, când schimbările apărute
în limbă au făcut unele cuvinte neinteligibile. Astfel, în Evul Mediu au apărut dicționarele de limbă latină, dat fiind faptul
că latina era limba în care se preda.
 Smartphone. Un smartphone (cuvânt englez cu traducerea „telefon inteligent”) este un telefon
mobil multimedia multifuncțional, conectat la o rețea GSM sau UMTS. Dispunând și de o tastatură reală sau virtuală,
el oferă funcționalitățile de PDA, agendă, calendar, navigare GPS, eventual și e-mail, minicalculator, aparat foto, aparat
de filmat și altele. De obicei el dispune și de un ecran senzitiv la atingere de tip touchscreen.
 Cartea de credit. Un card de credit (sau o carte de credit) este un card de plată, a cărei denumire provine de
la obiectul fizic utilizat, o cartelă dreptunghiulară de plastic. Este unul dintre cele mai la modă și mai utilizate produse
bancare. Un card de credit este diferit de un card de debit prin faptul că nu se transferă sume
de bani din contul utilizatorului la fiecare tranzacție efectuată. Prin folosirea cardului de credit, emitentul cardului îl
împrumută pe titular cu o sumă de bani. Folosind cardul de credit, titularul nu este obligat să achite datoria acumulată
imediat, el poate amâna plata acestei datorii pentru mai târziu, cu costul plății unei dobânzi pentru banii datorați.
Majoritatea cardurilor de credit au aceeași formă și dimensiune, conforme cu specificațiile standardului ISO 7810, adică
85,60 × 53,98 mm (33/8 × 21/8 țoli).
 Locomotiva cu abur. Descoperirea și apoi perfecționarea motorului cu abur au marcat un moment important
în istoria omenirii - începutul revoluției industriale, dar și al istoriei locomotivei cu abur. În locul vagoanelor trase de cai
apar trenurile propulsate de locomotive cu abur.
 Bancomat - este un aparat electronic ce permite clienților să efectueze diferite tranzacții bancare prin
autodeservire. Prin intermediul majorității bancomatelor moderne, clienții se identifică cu cardul bancar prin bandă
magnetică sau prin cardul inteligent cu cip electronic. Primul bancomat din lume, creat de scoțianul John ShepherdBarron, a fost instalat în anul 1967 în nordul Londrei. Acesta nu primea carduri bancare, ci primea cecuri imprimate cu
substanțe radioactive, eliberând doar o contravaloare de 10 lire sterline. Bancomatele au început să se modernizeze rapid
după 1990 odată cu răspândirea cardurilor bancare și cu apariția ecranelor touchscreen ale bancomatelor.
 Identificări biometrice. Tehnica de acces prin analiza trăsăturilor anatomice se numește biometrie. În
momentul de fata, tehnologiile biometrice au la baza identificatori fiziologici (amprenta digitala, geometria palmelor,
structura retinei, configurația ADN) si identificatori comportamentali (timbrul vocal, dinamica scrisului, dinamica
apăsării tastelor) ce permit recunoașterea absolută a unei persoane.
 Înregistrări on-line – check-in-ul. Check-in-ul este o o înregistrare a formalităților la aeroport, de care se
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poate scăpa ușor. daca o faci online. In plus. Cu alte cuvinte, checkin-ul online iți economisește timp, eficiența sa
făcând ca înregistrarea și îmbarcarea la aeroport sa devina mai plăcută.
 Automobilul. Istoria automobilului începe în 1769, odată cu crearea automobilului cu motor cu abur și care putea
transporta persoane la bord. În 1806, apar vehiculele dotate cu motoare cu ardere internă care funcționau cu combustibil lichid.
În jurul anului 1900, apar și vehiculele cu motor electric. Automobilul se impune cu rapiditate în țările dezvoltate ca principal
mijloc de transport. Industria constructoare de automobile ia un avânt puternic mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial.
Dacă la începutul secolului XX existau câteva sute de mii, la începutul perioadei postbelice existau pe plan mondial peste
500.000 de automobile, ca în 2007 producția mondială anuală să depășească 70 de milioane de unități.
Tururi de croazieră în ultimii ani, ocupă un loc important în domeniul turismului. Pe navele de croazieră moderne,
s-a format un mediu inovator unic, care oferă cazare, mâncare, divertisment, wellness, servicii bancare, financiare și
comerciale etc. Cu toate acestea, aceste orașe necesită investiții semnificative. Astfel, crearea celei mai mari din lume
(mai 2016), nave de croazieră «Harmony of the Seas» «Armonia mărilor», la un cost de aproximativ 1 miliard USD.
Aeronava dispune de 18 punți (16 pentru pasageri) fiind deservită de 2,1 mii personal de echipaj, deservesc cei 6360
pasageri, 23 de bazine, parcuri cu 12 mii plante și 50 copaci, cazinou, teatru pentru 1400 locuri, 24 ascensoare etc. Soluții
moderne inovatoare în această facilitate sunt cele mai dificile proiecte tehnice cu utilizarea pe scară largă a ideilor creative
pe baza tehnologiilor informaționale
Idei novatoare se remarcă și la mijloacele de transport terestre (roțile, vagoane de cale ferată), care se diferențiază
după preferințe culturale, religioase, gender, interese etc.
Printre cele mai importante mijloace de infrastructură de inovare sunt unitățile de cazare – servicii de alimentare,
centre de afaceri, precum și complexe de concert și de divertisment, piscine, săli de sport și centre de wellness, structuri
bancare și comerciale, parcare, sisteme de securitate etc., folosind tehnologii informaționale moderne și echipamente
inovatoare.
Concluzii
Trebuie remarcat faptul că majoritatea dintre cele mai vizitate orașe din lume și cele mai mari venituri obținute
din turism - acesta este capitala, care au toate elementele de infrastructură necesare turiștilor tradiționali, diverse elemente
novatorii. Potrivit datelor unui card Master Card, s-a realizat un clasament a celor mai populare și vizitate destinații
turistice (Global Destinations Cities), în 2016, cele mai populară destinație turistică din lume - Londra, urmata de
Bangkok, Paris, Dubai, Istanbul, New York, Singapore, Kuala Lumpur, Seul și Hong Kong cu cele mai inovatoare
elemente pentru turiști. Dintre orașele care au primit cele mai mari venituri din turism sunt Londra, New York, Paris,
Seul, Singapore, Barcelona, Hong Kong, Kuala Lumpur și Dubai.
Având în vedere experiența internațională și practica mondială turistică din ultimele decenii, se poate presupune
că în Moldova centrul clusterului turistic național ar trebui să fie capitala – Chișinău, dar și alte centre de interes turistic.
Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi de creat o politică modernă de promovare a proiectelor de investiții de inovare
și atractive pentru potențialii clienți.
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CONSIDERAŢII CONTABILE ŞI FISCALE PRIVIND
FORMAREA ŞI UTILIZAREA PROVIZIOANELOR
Viorica GUŢAN, lector univ.,
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
e-mail:viorica.gutan@mail.ru
Reserves are financial tools for connecting accounting records and business reality. In the process of producing
and using provisions it is necessary to take into consideration the civil, accounting and fiscal legislations.
In this article, the author examines particular situations of generating and consuming reserves, revealing all the
accounting aspects, including recognition, taxation and bookkeeping. As a result, recommendations are made for
improving the accounting and taxation of reserves.
Cuvinte-cheie: provizion, creanţe compromise, metode de formare, contabilitate, fiscalitate.
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În condiţiile economiei de piaţă entităţile economice au dreptul de a constitui diverse provizioane cu conţinut
economic de datorii curente.
Modul de constituire şi utilizare a provizioanelor este reglementat de prevederile:
 SNC „Capital propriu şi datorii”( p.81-89) [8];
 SNC „Creanţe şi investiţii financiare” (p. 36-49) [8];
 Codul civil (art. 259-283) [1];
 Codul fiscal (art. 3, 116) [2];
 Regulamentul privind inventarierea (art.71-75) [5].
În conformitate cu prevederile SNC „Capital propriu şi datorii” provizioanele sunt definite drept „datorii cu
exigibilitate sau valoare incertă” [8].
Provizioanele sunt rezerve constituite anticipat pe seama cheltuielilor în aşteptarea unor evenimente cu consecinţe
negative asupra rezultatului financiar. Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi
care la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea
sau data la care vor apărea. Mai sunt denumite provizioane pentru riscuri şi cheltuieli.
Corpul comunicării. Provizioanele se constituie pentru acoperirea cheltuielilor (pierderilor) eventuale privind:
1) litigiile, amenzile şi penalităţile, despăgubirile, daunele şi alte datorii incerte;
2) reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a activelor vândute;
3) pensiile şi obligaţiile similare;
4) ieşirea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
5) impozitele;
6) recompensele personalului pentru rezultatele activităţii anuale;
7) plata indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă;
8) alte scopuri stabilite de legislaţie şi/sau de conducerea entităţii.
Provizioanele enumerate mai sus au un caracter facultativ (neobligatoriu). Constituirea lor se stipulează în
politicile contabile a entităţii şi are scopul de a raporta uniform anumite sume pe parcursul anului la costuri sau cheltuieli.
Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate. Provizioanele se evaluează în suma
costurilor necesare stingerii obligaţiei aferente. Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii obligaţiilor aferente
provizioanelor este suma pe care o entitate ar plăti-o, în mod raţional, pentru stingerea datoriei la data raportării sau pentru
transferarea acestei sume unei terţe părţi la acel moment.
Provizioanele se recunosc în cazul respectării simultane a următoarelor condiţii [8]:
1. există o obligaţie generată de un eveniment anterior;
2. este probabil ca o ieşire de resurse purtătoare de beneficii economice să fie necesară pentru a onora obligaţia
respectivă; şi
3. poate fi realizată o estimare credibilă curentă a valorii obligaţiei.
Obligaţiile aferente provizioanelor includ:
1) obligaţiile legale care rezultă dintr-un contract (în mod explicit sau implicit) sau din prevederile legislaţiei;
2) obligaţiile implicite care rezultă din acţiunile entităţii în cazul în care în rezultatul unei practici anterioare,
prin politica sau declaraţia scrisă se confirmă că entitatea:
a) îşi asumă anumite responsabilităţi (de exemplu, obligaţia privind plata recompenselor pentru rezultatele
activităţii anuale);
b) oferă asigurări partenerilor că îşi va onora responsabilităţile stabilite.
Provizioanele sunt conturi de pasiv. Acestea se evidenţiază la conturile 426 „Provizioane pe termen lung” şi 538
„Provizioane curente” [6]. Totodată, potrivit SNC „Creanţe şi investiţii financiare” [8] în componenţa provizioanelor se includ
şi corecţiile privind creanţele compromise evidenţiate la contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”.
Deşi SNC nu prevăd astfel, în viziunea noastră la constituirea provizioanelor trebuie respectate următoarele două
principii contabile:
 principiul prudenţei, care presupune constituirea provizioanelor prin majorarea cheltuielilor în mod
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anticipat, preventiv şi prudent, în aşteptarea unui eveniment negativ care ne va produce o pierdere, o cheltuială, un flux
negativ de numerar, etc.;
 principiul contabilităţii de angajamente, care prevede că provizioanele se constituie de îndată ce se ia la
cunoştinţă despre faptul că evenimentul negativ (riscul potenţial) s-ar putea manifesta.
Provizioanele recunoscute se contabilizează ca majorare concomitentă a valorii costurilor/cheltuielilor curente
şi a datoriilor pe termen lung sau curente.
Exemplul 1. În anul 201X o entitate a vândut mărfuri cu termen de garanţie de 12 luni. Dacă la toate mărfurile
vândute s-ar găsi defecte minore, costurile de reparaţie ar constitui 100 000 lei, iar la depistarea defectelor majore
costurile de reparaţie s-ar ridica la 400 000 lei. Experienţa anterioară şi previziunile entităţii arată că în anul următor
80% din mărfurile vândute nu vor avea defecte, 15% vor avea defecte minore, iar 5% - defecte majore.
În baza datelor din exemplu, în anul 201X entitatea va constitui un provizion pentru acoperirea costurilor de reparaţie
pe perioada de garanţie în sumă de 35 000 lei [(80% x 0) + (15% x 100 000 lei) + (5% x 400 000 lei)] care va fi înregistrat:
Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”
– 35 000 lei
Credit contul 538 „Provizioane curente”
– 35 000 lei
Provizioanele se utilizează numai în scopurile pentru care au fost iniţial constituite.
Utilizarea provizioanelor se contabilizează:
Debit contul 538 „Provizioane curente”
Credit contul 521 „Datorii comerciale”, 544 „Alte datorii curente” – la suma datoriilor faţă de terţe persoane care
au reparat mărfurile cu defecte;
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 533 „Datorii privind asigurările sociale
şi medicale” – la suma salariului calculat personalului care a reparat mărfurile defectate;
Credit contul 211 „Materiale” – la suma materialelor şi pieselor de schimb utilizate pentru repararea mărfurilor defectate.
Provizioanele se revizuiesc la fiecare dată de raportare şi se ajustează pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.
Exemplul 2. Utilizând datele din exemplul 1 să presupunem, că în urma estimărilor suplimentare costurile de reparaţie
a mărfurilor vândute pentru defectele minore se vor majora cu 12 000 lei, iar cele pentru defecte majore – cu 40 000 lei.
În baza datelor din exemplu, la data raportării anului 201X entitatea va ajusta provizionul pentru acoperirea
costurilor de reparaţie pe perioada de garanţie cu suma de 3 800 lei [(75% x 0) + (15% x 12 000 lei) + (5% x 40 000 lei)]
care va fi înregistrată:
Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”
– 3 800 lei
Credit contul 538 „Provizioane curente”
– 3 800 lei
Totodată, trebuie de menţionat că conform articolului 31 alineatul (2) din Codul fiscal [2] defalcări în
provizioanele nu se acceptă ca deduceri la determinarea venitului impozabil al entităţii. In scopuri fiscale sunt recunoscute
doar cheltuielile efective suportate pe seama acestor provizioane. Prin urmare, în scopuri fiscale provizioanele formate şi
neutilizate trebuie ajustate prin Declaraţia VEN 12.
Să urmărim modul de ajustare a provizionului neutilizat în baza următorului exemplu.
Exemplul 3. Entitatea a format în anul de gestiune provizion pentru plata indemnizaţiilor pentru concediile de
odihnă în sumă de 38 800 lei. Presupunem, că a fost utilizat provizionul pentru plata indemnizaţiilor pentru concediile
de odihnă în suma de 32 000 lei.
În acest caz în Declaraţia privind impozitul pe venit se va completa:
Extras din Declaraţia privind impozitul pe venit -VEN 12
Anexa 2 D: „Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”
Constatat în
Indicatori
Cod
Diferenţa
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
Defalcări în fondul de rezervă
03014
38 800
0
(38 800)
(art. 31 alin. (2) din Codul fiscal)
Alte cheltuieli legate de activitatea de întreprinzător
deduse în evidenţa contribuabilului din fondurile de
03016
0
32 000
32 000
rezervă create pe parcursul anului fiscal (art. 31 alin.
(2) din Codul fiscal)
Prin urmare diferenţa dintre mărimea provizionului format şi utilizat în sumă de 6 800 lei (38 800 – 32 000) va
majora venitul impozabil şi prin urmare suma impozitului pe venit cu 816 lei (6 800 x 0,12).
În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse purtătoare de beneficii
economice, provizionul se anulează prin decontare la venituri curente.
Exemplul 4. Soldul provizionului privind plata recompenselor pentru rezultatele activităţii anuale la 31 decembrie
201X constituie 15 400 lei. În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă şi cu politicile contabile, începând
cu 1 ianuarie 201X+1 entitatea nu va mai constitui provizion privind plata recompenselor sus-menţionate.
În baza datelor din exemplu, entitatea va deconta soldul provizionului neutilizat la 31 decembrie 201X în sumă
de 15 400 lei prin înregistrarea formulei contabile:
Debit contul 538 „Provizioane curente”
– 15 400 lei
Credit contul 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”
– 15 400 lei
În conformitate cu prevederile pct. 90 ale SNC „Capital propriu şi datorii” [8], în situaţiile financiare ale entităţii
trebuie prezentate informații referitor la provizioane, cum ar fi:
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 tipurile provizioanelor constituite;
 valoarea contabilă a provizioanelor la începutul şi sfârșitul perioadei de gestiune;
 provizioanele suplimentare constituite în perioada de gestiune, inclusiv majorările provizioanelor existente;
 sumele provizioanelor utilizate în perioada de gestiune;
 sumele provizioanelor anulate în perioada de gestiune.
Modul de formare şi utilizare a provizioanelor privind creanţele compromise se contabilizează în conformitate
cu cerinţele SNC „Creanţe şi investiţii financiare” [8]. Creanţele se consideră compromise în cazuri în care termenul de
prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare a expirat sau cumpărătorul (clientul) se află în situaţiе financiară nefavorabilă
(creanţele nu au acoperire garantată şi nu pot fi încasate). Recunoaşterea creanţelor drept compromise are loc în baza
documentelor care confirmă apariţia circumstanţei respective.
În conformitate cu politicile contabile, creanţele compromise pot fi contabilizate prin:
1) metoda directă, sau
2) metoda provizioanelor (corecţiilor).
În cazul aplicării metodei directe, creanţele compromise se decontează la cheltuieli de distribuire în perioada de
gestiune în care au fost recunoscute drept compromise. Decontarea creanţelor compromise se contabilizează:
Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”
Credit contul 221 „Creanţele comerciale”
În acest caz nu se formează provizion privind creanţele compromise.
Metoda provizioanelor (corecţiilor) poate fi aplicată pentru ajustarea creanţelor comerciale. Corecţiile se
constituie pe măsura vânzării bunurilor sau prestării serviciilor în termenele prevăzute de politicile contabile (lunar,
trimestrial, anual) şi se contabilizează:
Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”
Credit contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”.
Mărimea corecţiilor privind creanţele compromise poate fi determinată:
 pe fiecare creanţă reieşind din mărimea absolută a creanţelor compromise;
 pe grupe de creanţe în funcţie de termenul de achitare expirat al acestora;
 pe creanţe în totalitate reieşind din volumul veniturilor din vânzări în perioada de gestiune şi cota pierderilor
aferente creanţelor compromise;
 în alt mod prevăzut în politicile contabile.
Mărimea corecţiilor privind creanţele compromise se ajustează la determinarea valorii contabile a creanţelor comerciale.
Pentru determinarea mărimii provizioanelor (corecţiilor) pe fiecare creanţă se analizează solvabilitatea fiecărui
debitor şi posibilitatea îndeplinirii integrale sau parţiale a obligaţiilor financiare de către acesta.
Pentru determinarea mărimii corecţiilor pe grupe de creanţe este necesară clasificarea acestora după termenul de
achitare expirat şi stabilirea cotei creanţelor compromise aferente fiecărei grupe. Cota creanţelor compromise se
calculează în baza datelor din conturile analitice ale perioadelor precedente (de exemplu, 3-5 ani). Mărimea corecţiilor se
determină prin aplicarea cotei creanţelor compromise la soldul creanţelor din fiecare grupă.
Mărimea corecţiilor pe creanţe în totalitate, se determină prin produsul dintre cota medie a creanţelor
compromise şi volumul vânzărilor nete. Volumul vânzărilor nete reprezintă veniturile din vânzările în credit (cu plată
ulterioară) ajustate cu valoarea bunurilor returnate şi/sau cu suma reducerii de preţuri aferente vânzării. Cota medie a
creanţelor compromise se calculează ca raportul dintre suma efectivă a pierderilor aferente creanţelor compromise în
perioadele de gestiune precedente (de exemplu, 3-5 ani) şi volumul vânzărilor nete în aceeaşi perioadă.
În cazul aplicării metodei corecţiilor, decontarea creanţelor compromise se contabilizează:
Debit contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”
Credit contul 221 „Creanţe comerciale”.
Dacă suma corecţiilor constituite este mai mică decât suma decontată, diferenţa se contabilizează:
Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”
Credit contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”.
Restabilirea creanţelor decontate anterior ca compromise pe seama corecţiilor se contabilizează:
Debit contul 221 „Creanţe comerciale”
Credit contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”.
Mărimea corecţiilor privind creanţele compromise se ajustează la determinarea valorii contabile a creanţelor comerciale.
Creanţa compromisă în conformitate cu art. 5 alin. (32) din Codul fiscal” [2] este recunoscută în cazurile în care:
a) agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi;
b) persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri;
c) persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi gospodăria ţărănească (de fermier) sau
întreprinzătorul individual nu are, în decurs de 2 ani din ziua apariţiei datoriei, bunuri sau este în insuficienţă de bunuri
ce ar putea fi percepute în vederea stingerii acestei datorii;
d) persoana fizică a decedat şi nu mai există persoane obligate prin lege să onoreze obligaţiile acesteia;
e) persoana fizică, inclusiv membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau întreprinzătorul individual, care şi-a
părăsit domiciliul nu poate fi găsită în decursul termenului de prescripţie stabilit de legislaţia civilă;
f) există actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc (decizie, încheiere sau alt
document prevăzut de legislaţia în vigoare) potrivit căruia perceperea datoriei nu este posibilă.
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În conformitate cu art. 31 alin (1) din Codul fiscal [2] se permite deducerea oricărei datorii compromise, conform
legislaţiei, dacă această datorie s-a format în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
Documentele ce servesc ca bază pentru anularea creanţelor compromise sunt:
1) ordinul conducătorului întreprinderii;
2) lista de inventariere a creanţelor;
3) hotărârea organului de drept referitoare la imposibilitatea achitării datoriei. Această hotărâre serveşte ca bază
pentru anularea creanţei în scopuri fiscale. În contabilitatea financiară ea nu este obligatorie.
Exemplul 5. În decursul anului de gestiune entitatea a format provizion privind creanţele compromise în sumă
de 57 000 lei şi a decontat creanţe compromise pe seama provizionului constituit anterior în sumă de 52 000 lei, TVA 20
%. Documente justificative ce permit deducerea creanţelor compromise la calcularea venitului impozabil există la suma
de 31 000 lei, TVA 20%.
În contabilitatea entităţii s-au înregistrat următoarele formule contabile:
1) Constituirea provizionului:
Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”
– 57 000 lei
Credit contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”
– 57 000 lei
2) Decontarea creanţelor compromise:
Debit contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”
– 52 000 lei
Credit contul 221 „Creanţe comerciale”
– 52 000 lei
3) Decontarea TVA aferentă creanţelor compromise decontate şi recunoscute în scopuri fiscale (31 000 x 0,2):
Debit contul 534 Datorii faţă de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind TVA”
– 6 200 lei
Credit contul 221 „Creanţe comerciale”
– 6 200 lei
4) Reflectarea creanţei compromise decontate în sumă de 58 200 lei (52 000 + 6 200) la contul extrabilanţier:
Debit contul 919 „Creanţe contingente”
– 58 200 lei
În Declaraţia privind impozitul pe venit – forma VEN 12 entitatea va înregistra:
Extras din Declaraţia privind impozitul pe venit - VEN 12
Anexa 2 D: „Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”
Constatat în
Indicatori
Cod contabilitatea scopuri Diferenţa
financiară
fiscale
52 000
0
(52 000)
Defalcări în fondul de rezervă (art. 31 alin. (2) din Codul fiscal) 03014
Alte cheltuieli legate de activitatea de întreprinzător deduse în
03016
0
31 000
31 000
evidenţa contribuabilului din fondurile de rezervă create pe
parcursul anului fiscal (art. 31 alin. (2) din Codul fiscal)
Modul concret de decontare a creanţelor se recomandă de indicat de entitate în politicile sale de contabilitate.
Concluzii
Considerăm că ar fi corect dacă contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise” ar fi tratat şi
examinat în SNC „Capital propriu şi datorii” [8] întrucât provizionul este considerat, conform paragrafului 10 al IAS 37
„Provizioane, datorii şi active contingente”, drept „un pasiv cu exigibilitate sau valoare incertă”.
Atât provizioanele constituite potrivit SNC „Capital propriu şi datorii” [8], cât şi provizioanele privind creanţele
compromise constituite potrivit SNC „Creanţe şi investiţii financiare” [8] sunt în contradicţie cu legislaţia fiscală din RM,
fiindcă în scopuri de impozitare soldul acestor provizioane nu este recunoscut ca deducere.
În practica entităţilor din Republica Moldova nu se creează provizioane în contabilitate pentru a respecta
principiile fundamentale ale contabilităţi, totuşi, datorită complexităţii şi dificultăţilor legate de calcularea diferenţelor la
sfârşitul anului de gestiune, entităţile refuză formarea acestora, respectând cerinţele Codului fiscal. Prin aceasta informaţia
furnizată în contabilitate nu este reală şi nu are valoare utilă. Pentru aplanarea acestor distorsiuni propunem a crea un
sistem de recunoaştere în scopuri fiscale a provizioanelor, desigur, limitate în funcţie de gradul de risc.
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REGIMUL FISCAL ȘI PRINCIPALELE CAUZE
ALE APARIȚIEI EVAZIUNII FISCALE
Mariana GROSU, drd.,
Academia de Studii Economice a Moldovei
Taxe vasionis a major problem for any state, with consequences on the social and economic situation in the
country. At the macroeconomic level this leads to the insufficient accumulation of financial resources in the state budget
and to the administrative-territorialunitsandtothefailuretomeetthefinancialneeds in the social sphere. This situation is
closely related to the concept of "tax regime", so it determine stheessence of one part, and elsewhere the tax regime
influences the decisions of taxpayers on the payment of taxes. However, studying taxe vasionnot only as a threat to the
financial and economic security of the state but also as an antisocial phenomenon, it is necessary to reflect the causes of
social province and to divide it into two groups: objective causes, which do not depend on the loyalty of the tax payer by
the existing and subjective tax system, which reflects the tax payer’s attitude towards the tax and tax liability.
Cuvinte-cheie: evaziune fiscală, regimul fiscal, cauzele subiective, cauzele obiective, politica fiscală.
JEL Classification: H26, E62.
Introducere
Evaziunea fiscală reprezintă o problemă majoră pentru orice stat, având consecințe asupra situației sociale și
economice din țară. La nivel macroeconomic aceasta conduce la insuficiența acumulării resurselor financiare în bugetul
de stat și a unităților administrativ-teritoriale și la neacoperirea necesităților financiare în sfera socială. Astfel, subfinanțate
rămân componentele vitale a vieții sociale, precum educația, medicina, cultura, protecția drepturilor omului, protecția
mediului ambiant, susținerea păturilor social-vulnerabile, persoanelor cu dezabilități, etc. Existența evaziunii fiscale și a
economiei tenebre ascunde în sine eventualele amenințări la adresa securității naționale și afectează negativ sistemul de
alocare a resurselor financiare.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
Subiectul evaziunii fiscale este cercetat de mai mulți specialiști la nivel național și internațional. Este o problemă
comunăa societății în întregime. Astfel, specialistul rus Danilov N. în teza de doctor descrie tipurile de evaziune fiscală
și responsabilitatea entităților. La fel și specialistul în drept din România Stati V. reflectă în lucrările sale posibilități de
combaterea evaziunii fiscale. Cei mai mulți specialiști și savanți din domeniul fiscalității consideră că impactul regimului
fiscal adoptat de stat este foarte important în combaterea fenomenului de evaziune fiscală.
Metode şi materiale aplicate
Din punct de vedere metodologic, în cadrul acestei cercetări a fost utilizată o serie de metode de analiză răspândite
în practica națională și internațională în studierea sistemului fiscal și a combaterii evaziunii fiscale. Pe parcursul cercetării și
a elaborării articolului au fost utilizate următoarele metode tradiționale: metoda sistemică, metoda logică și cea dialectică cu
instrumentarul corespunzător: abstracția științifică, analogia, inducția și deducția, analiza și sinteza.
Rezultate obținute şi discuţii
Impozitele reprezintă un instrument economic puternic menit să reglementeze economia țării în ansamblu și, în
special, întreprinderile. Ele influențează asupra procesului de luare a deciziilor curente și strategice a reprezentanților
businessului, precum specialiștii care calculează obligațiile fiscale, aleg opțiunile de planificare fiscală, ținând seama de
toate discrepanțele din legislație, pe baza unor alternative financiare.Sunt cunoscute cuvintele spuse de judecătorul englez
Lord Sumner, care a declarat în 1928: „Având în vedere diferențele pe care legiuitorul le stabilește în regulile fiscale, este
inadecvat să le supună sancțiunilor sau condamnării morale a celor care folosesc aceste diferențe în beneficiul lor” [5].
Ca și în alte țări, deficiențele legislației autohtone în sfera fiscală sunt folosite de business în scopuri proprii de
evaziune fiscală. Totodată nu putem afirma că este un proces necinstit. Scopul managerului și a proprietarului entității
este obținerea profitului maxim, ce reprezintă propriu zis fundamentul activității antreprenoriale. Astfel, dacă scopul
principal al entității este obținerea profitului, atunci toate operațiunile trebuie să urmărească acest scop. Reieșind din
aceasta planificarea fiscală în cadrul entității nu reprezintă o activitate de bază de minimizare a plăților fiscale în buget,
doar o etapă auxiliară în procesul obținerii profitului maxim.
Totuși și evitarea impozitelor și evaziunea fiscală provoacă consecințe similare pentru stat – reducerea finanțării
instituțiilor publice din sfera legislativă, executivă și judiciară, precum și diminuarea volumului plăților sociale. Evaziunea
fiscală la fel provoacă problemele economice: creșterea corupției, reflux de capital în străinătate, concurența neloială.
Reieșind din cele expuse sub evaziunea fiscală înțelegem acțiuni intenționate a contribuabilului, direcționate spre
reducerea sumelor obligațiunilor fiscale față de bugetul de stat prin utilizarea metodelor și instrumentelor ilegale de
minimizare a costurilor fiscale, în scopul obținerii mijloacelor financiare suplimentare neînregistrate pentru satisfacerea
nevoilor personale, ce afectează societatea. Evaziunea fiscală se caracterizează prin anumite aspecte specifice:
- metode și instrumente ilegale de minimizare a plăților fiscale;
- acțiuni intenționate, direcționate spre reducerea obligațiunilor fiscale, ce conduc la limitarea sumelor esențiale
de resurse financiare transferate în buget;
- acțiuni în scopul obținerii resurselor financiare neînregistrate pentru beneficii personale, ce afectează
dezvoltarea social-economică a țării.
Trebuie să menționăm faptul că intenția contribuabilului are premiseleși apare ca urmare a percepției impozitelor
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de către persoanele fizice și juridice ca parte a venitului (profitului), care poate fi schimbată pe anumite bunuri sau pe
dezvoltarea afacerii. În perioada declinului economiei naționale sau a crizei financiare mondiale societatea percepe
persoana ce evită plățile fiscale ca un antreprenor talentat, dar nu ca un criminal. Lipsa resurselor financiare necesare
provoacă evaziunea fiscală a entităților economice.
Această situație este strâns legată de conceptul „regim fiscal”, astfel dintr-o parte determină esența acesteia, iar
din altă parte anume regimul fiscal influențează asupra deciziilor antreprenorilor privind achitarea impozitelor. Esența
regimului fiscal constă în faptul ca fiind unansamblu al normelor și regulilor impozitării, acesta creează condiții pentru o
activitate economică legală sau pentru retragerea entităților din „umbra” fiscală. Termenul „regimul fiscal” se subînțelege
ca ordinea reglementării relațiilor fiscale, condiționată de obiectul și metoda dreptului fiscal, care se evidențiază prin o
anumită interdependență a mijloacelor și creează o atitudine concretă a contribuabililor față de sistemul fiscal existent,
mărimea și modalitatea plăților fiscale.
Printre caracteristicile generale a regimului fiscal putem menționa următoarele:
- reglementarea normativă;
- reglementarea juridică;
- reglementarea relațiilor fiscale;
- crearea unui nivel de satisfacție a intereselor subiecților impozitării în domeniul activității economice pe
oanumită arie geografică.
Fiecărui regim fiscal i se pot atribui următoarele caracteristici:
 tipuri de activități pentru care este destinat acest regim fiscal;
 condiții de aplicare obligatorie sau alternativă a regimului fiscal;
 criterii ce descriudestinația acestui regim fiscal și limitele de realizare;
 componența plăților obligatorii (impozite, taxe, prime de asigurare) ce trebuie să fie plătite în cadrul acestui
regim fiscal;
 compatibilitatea acestui regim fiscal cu alte regime fiscale, adică posibilitatea combinării a fiscale.
Dacă ne referim la totalitatea regimurilor fiscale, un astfel de regim poate fi :
- Regimul fiscal soft – mai puțin de 10% de povară fiscală asupra profitului brut. Există în off-shoruri și asigură
interesele producătorilor. Pentru acesta este specifică o povară fiscală minimă, ce acordă posibilitatea de dezvoltare
agresivă, permite obținerea profiturilor excesive, dar nu contribuie la acumularea plăților în buget.
- Regimul fiscal liberal – de la 10% până la 20% de povară fiscală asupra profitului brut. Acesta există în zone
economice specifice, asigură o balanță minimă a intereselor statului și a entităților economice. Acest regim fiscal se
caracterizează prin povara fiscală neînsemnată, acordarea posibilităților de obținere a profitului sporit, de dezvoltare a
businessului și în același timp asigură completarea bugetului.
- Regimul fiscal economic justificat – 20-40% de povară fiscală asupra profitului brut. Există în mediul de
piață stabil, asigură balanța dintre interesele producătorilor și a statului, se caracterizează prin povara fiscală destul de
înaltă dar permite dezvoltarea businessului prin desfășurarea activității în limitele cadrului legal, obținerea profitului și
asigură completarea bugetului.
- Regimul fiscal nebalansat – 40-80% de povară fiscală asupra profitului brut. Există în economiile autoritare,
nu asigură balanța între interesele antreprenorilor și a statului. Pentru acest regim este specifică o povara fiscală înaltă, ce
nu permite dezvoltarea businessului, și impune pe antreprenori să iasă din cadrul legal. Un astfel de regim nu contribuie
la completarea bugetului țării.
- Regimul fiscal critic – mai mult de 80% de povară fiscală asupra profitului brut. Este specific economiilor
în criză, contribuie la închiderea entităților economice, la reflux de capital în țările străine și nu asigură completarea
bugetului [4].
În baza clasificării menționate considerăm necesară implementarea noțiunii de „loialitate a regimului fiscal”,
care reflectă gradul de parteneriat în relațiile dintre agenții economici și stat, acceptarea sistemului fiscal existent și
atitudinea corectă și loială față de acest sistem. Trebuie să menționăm, că primele două tipuri de regim fiscal le putem
caracteriza ca „loiale”, iar ultimele două ca și „neloiale”, adică acele ce rețin dezvoltarea economică a entităților. Fără
îndoială, numai regimul fiscal economic justificat poate fi determinat ca regimul fiscal ce contribuie cel mai mult la
crearea balanței dintre interesele statului și a businessului, deoarece, pe de o parte, asigură completarea bugetului, iar pe
de altă parte oferă întreprinderilor oportunitatea de a se dezvolta.
Reieșind din cele menționate anterior, putem afirma că principalul criteriu al regimului fiscal poate fi considerată
povara fiscală și impactul acesteia asupra activității entității. Povara fiscală se determină ca o caracteristica generală
calitativă și cantitativă a impactului plăților fiscale obligatorii asupra situației financiare a acestuia. Totodată trebuie să
evidențiem principalii indicatori economico-financiari, care sunt supuși cel mai mult presiunii regimului fiscal: profitul,
ce se modifică nemijlocit sub influența impozitelor; investițiile financiare, legate de formarea imobilizărilor corporale;
capitalul propriu, format pe baza profitului obținut și a capitalului acționarilor; valoarea imobilizărilor corporale, care
dintr-o parte se impozitează în momentul procurării, iar din altă parte, povară fiscală influențează asupra posibilității de
renovare a acestora. Din acest motiv antreprenorii sunt cointeresați de minimizarea plăților fiscale.
Cu excepția influenței plăților fiscale asupra indicatorilor economico-financiari, există un șir de cauze ce
motivează contribuabilii în luarea deciziei privind evaziunea fiscală. Specialiști în domeniu evidențiază cauzele
economice, politice, tehnice, juridice și moral-psihologice, care dau naștere la acest fenomen. Totuși, studiind evaziunea
fiscală nu numai ca amenințare a securității financiare și economice a statului, dar și ca un fenomen antisocial, este necesar
să reflectăm cauzele de proveniență socială și să le divizăm în două grupe: cauzele obiective, ce nu depind de loialitatea
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contribuabilului față de sistemul fiscal existent, și subiective, ce reflectă atitudinea contribuabilului față de obligația de
plată a impozitelor și taxelor. Cauzele subiective la rândul său pot fi divizate în cele ideologice și materiale.
În cauzele obiective pot fi incluse:
- înrăutățirea situației financiare a businessului și a populației, care aduce la deminarea generală a nivelului de trai
a unor grupuri din societate sub nivelul de existență. Această situație de obicei este provocată de fenomene de criză: declinul
procesului de producere, schimbul valutei naționale pe valută străină în scopul de crearea economiilor, reflux de capital din
țară, adică factorul determinant de evaziune fiscală este situația financiară a contribuabilului. Și dacă beneficiile evaziunii
fiscale depășesc posibilele consecințe negative, probabilitatea de neplată a impozitelor crește. În plus, cu cât este mai mare
rata de impozitare, cu atât mai mare este dorința de a evita plata acesteia, deoarece beneficiile cresc.
- specificul sistemului fiscal și a politicii fiscale. Standardele de viață sunt în creștere, și totodată mijloacele
pentru realizarea anumitor planuri și programe sunt insuficiente. Ca rezultat apare creșterea presiunii fiscale asupra
businessului și a populației. Povară fiscală excesivă reprezintă un factor important în luarea deciziei privind evaziunea
fiscală. În plus, practica sporirii numărului de înlesniri fiscale pentru unele categorii de contribuabili duce la transferarea
poverii fiscale pe alții.
- neîndeplinirea de către impozite a funcției de reglementare, în situații când prin ignorarea legislației fiscale se
demonstrează o anumită confruntare cu autoritățile publice. Nivelul de disciplina fiscală depinde de situația politică generală,
de acea reducerea bruscă a colectării impozitelor se înregistrează în perioadele de criză a puterii de stat [3, p.89].
- nerespectarea principiului de dreptate în crearea sistemului fiscal, când contribuabilii având situația economicofinanciară similară plătesc sume egale de impozite.
- lobby al intereselor unor grupuri de contribuabili, când sunt evidente fapte de lobare fără motive economice și
sociale argumentate. În aceste cazuri apare dorința de investire a mijloacelor financiare apărute în urma evaziunii fiscale
în elobarea legilor și deciziilor necesare. Reprezentanții autorităților publice legiferează anumite scheme de evaziune
fiscală și creează lacune în lege, urmărindu-și obiectivele personale.
- protecția insuficientă a funcționarilor publici organelor de control în procesul executării obligațiunilor de
serviciu, când infractorii legislației fiscale ating scopurile personale prin executarea presiunii asupra lucrătorilor
serviciului fiscal în luarea deciziilor.
Cauzele subiectivecu caracter ideologic includ:
- atitudinea negativă față de sistemul fiscal existent. Sistemul fiscal neloial în mare parte nu stimulează
producătorii, ci ii favorizează spre ascunderea profiturilor. Contribuabilul nu are respect față de sistemul fiscal ce nu ține
cont de posibilitățile lui de plată a impozitelor. Antreprenorii nu au încredere în autoritățile publice, nu sunt satisfăcuți de
calitatea serviciilor, prestate de stat și nu sunt siguri în faptul că resurselor financiare, alocate de buget sunt folosite după
destinație;
- nivelul redus al culturii fiscale. Majoritatea contribuabililor percep impozitele ca venitul propriu reținut de stat
și nu conștientizează scopurile acestor plăți. Această problemă apare din cauza lipsei sau neajunsului informării populației,
educației economice insuficiente a populației;
- lipsa răspunderii morale pentru evaziunea fiscală. Această cauză este determinată de situația în care legislația
prevederăspunderea financiară, administrativă și penală pentru evaziunea fiscală. În același timp, pentru achitarea cu
întârziere a impozitelor sau desfășurarea activității antreprenoriale cu mici divergențe este preconizată doar răspunderea
financiară și administrativă, iar pentru evaziunea fiscală conform Codului penal este prevăzută pedeapsă, ce constă în
aplicarea sancțiunilor și confiscarea patrimoniului, precum și în interzicere de ocupare a unor fiuncții. Totodată legislația
nu prevede răspunderea morală pentru evaziunea fiscală în domeniul activității financiare[1, p. 68];
- non-percepția contribuabililor a legislației fiscale, iar autoritățile fiscale au imaginea inamicului, ce sustrage o
parte din profit. Rezolvarea acestei probleme poate fi realizată prin crearea imaginii pozitive a organelor fiscale.
Cauzele subiective cu caracter material includ:
- motivație egoistă, care joacă un rol important în încălcarea legislației fiscale. Totodată nu totdeauna aceste acțiuni
ilegale au motivarea personală. Resursele ascunse de fiscalitate deseori sunt redirecționate spre dezvoltarea afacerii, decizii
nestandarde a situațiilor problematice (mită), plata salariilor, premiilor, ajutorului material colaboratorilor etc.;
- urmărirea de către contribuabil a scopurilor egoiste legate de satisfacerea nevoilor personale. Personalitatea
contravenientului fiscal se deosebește prin unele caracteristici specifice: nivel ridicat de educație, pricepere, activitate și
inițiativă în rezolvarea unui șir de probleme, ingeniozitate, rezistență la stres.Pentru această personalitate este inerent un
comportament deviant , care se manifestă într-o abatere de la principiile juridice universale și este determinat de
incapacitatea sau refuzul de a exista în sistemul convențional de valori. Un astfel de contribuabil se concentrează doar pe
el însuși, demonstrează lipsa de respect față de standardele sociale, publice, juridice, morale, politice și etice [6].
De regulă, contribuabilii care iau o decizie de a evita achitarea impozitelor nu se gândesc la consecințele care le
pot afecta în mod direct pe aceștia și pe familiile lor. Neachitarea de către cetățeni și întreprinderi a impozitelor și taxelor
încalcă în mod substanțial stabilitatea politicii bugetare, limitează capacitatea de a finanța programe sociale. Din cauza
evaziunii fiscale apare fenomenul de contopire parțială sau deplină a structurilor economice cu criminalitatea. O parte
esențială a resurselor ascunse de impozitare se regăsește în sectorul tenebru și criminal al economiei naționale.
Rezolvarea problemei de combatere a evaziunii fiscale necesită o abordare integrată în cadrul creării unui
mecanism eficient al politicii fiscale. Politica fiscală a statului trebuie să fie direcționată spre rezolvarea următoarelor
probleme:
 Problema fiscală – mobilizarea veniturilor create în regiuni în sistemul bugetar pentru finanțarea eficientă a
programelor de dezvoltare social-economică la nivel național, regional și local.
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 Problema economică – repartizarea venitului național și a produsului intern brut în contextul teritorial,
ramural și social; reglementarea cererii și ofertei; stimularea activității antreprenoriale și investiționale.
 Problema socială – netezirea inegalității survenite în procesul relațiilor de piață în nivelul veniturilor
populației prin sistemul progresiv de impozitare și acordarea facilităților fiscale anumitor grupuri de populație.
 Problema ecologică – protecția mediului ambiant și utilizarea resurselor naturale prin creșterea rolului
impozitelor și sancțiunilor ecologice.
 Problema de control – asigurarea respectării disciplinei fiscale prin realizarea acțiunilor de control fiscal.
 Problema internațională – întărirea legăturilor economice cu alte state, depășirea situațiilor negative în
balanța de plăți externe, inclusiv apărute din cauza diferențelor în legislație fiscală [2].
Concluzii
Reieșind din cele relatate anterior considerăm că pentru reducerea fenomenului de evaziune fiscală este necesară
elaborarea unei politici fiscale eficiente în scopul creării sistemului fiscal perfect, care va corespunde maximal intereselor
statului și societății, precum și a contribuabililor.
După opinia noastră, este necesară limitarea poverii fiscale la 20-22% din venitul brut, asigurarea stabilității
sistemului fiscal, perfecționarea mecanismului de calculare a impozitelor, adoptarea unor stimulente fiscale în scopul
susținerii echității sociale, optimizarea costurilor administrării fiscale, etc.
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Negotiation is a concentrated form and interactive inter-human communication in which two or more parties to
disagree aim to reach an agreement that solves a common problem or achieve a common goal. When you negotiate
intelligently engage both sides in finding the real value of business. Young people must develop their entrepreneurial
skills and to recognize that for success in business is necessary to know how to address the type of negotiation partner in
the undertaking - distributive bargaining, integrative bargaining, rational negotiation. This will allow achieving a high
professional competence and the existing labor market flexibility, qualities needed in a modern and changing world. The
purpose of any negotiations should not be to "win" negotiating any price, but to "win" the deal negotiated. Negotiation
helps everyone, defines responsibilities, clarifying ambiguities and search value.
In everyday life, home, office, street, especially in diplomacy and in the contemporary business world,
negotiation and negotiators have become incredibly important, difficult to assess. For a modern company, a good
negotiator brings in three hours, what other performers bring in several months. In business, if you have mastered the art
of negotiation, you have an extra chance to win more and longer and keep a good relationship with your partner. When
you negotiate well, you can guide, influence and manipulate the partner to make him cooperate.
Understood as a process of interpersonal communication, business negotiation or commercial negotiation he
performs a number of issues and characteristics, that customizes it. First of all, it is an organized process. It is materialized
in a series of initiatives, exchanges of messages, contacts and confrontations that occur between business partners, witch
are respecting rules and usages, settled in a legal, cultural, political and economic environment. The negotiations are
conducted in a setting more or less formal, based on principles, procedures and rules more or less determined by the
negotiators with are more or less qualified, and which have the ability to engage the firms that they represent. The parties
are required to comply the procedural and ethics requirements witch are stipulated in the commercial code and business
average. Second, negotiation is a competitive process in which, starting from the basis of common interests, the parties
want to reach an agreement witch can provide and satisfy the interests and benefits.
However, the negotiations should lead to a consensus and not a victory of one party over the other. In negotiation,
despite the competitive aspect, there are partners rather than adversaries. Thirdly, the negotiation is a process of
interaction, adjustment and harmonization of interests of different parties so that beyond the competitive nature of the
relationship between the parties, the agreement will become mutually beneficial.
The commercial negotiation should not be approached as a zero sum game, where what one party wins, another
loses. All negotiating parties may have won and none lost. In the fourth place, the negotiation is a process driven by a
precise purpose, expressed by the conclusion of a concrete business. The evaluation of the success is made by reference
to its purpose, materialized in a contract more or less beneficial. What it's matters, finally, are the results of the negotiation.
Referring us at the concept of the negotiation in a broad sense, seeing both as a process of communication, as well as a
set of factors influence the conduct and general conditions, we distinguished four categories of items, together with
dependence relations between them. Thus, the overall framework of the negotiations can be structured and analyzed
through the following distinct categories of items:
 the general influence factors, which preexist in the negotiation process. They refer to the partner's culture,
the personality of the negotiators and the negotiating power of the parties.
 the negotiation's conditions, concerning the external environment and all the history preceding the negotiation
itself, and everything that happens and is decided during its deployment.Negotiation conditions are relating to: subject at the
negotiation, time available and the agenda, the negotiating mandate, space and venue, team and number of participants, number
of negotiating parties, the audience, microclimate, the psychic, etc. position at the negotiating table.
 the negotiation process itself, concerning the successive rounds of contacts, exchanges of messages,
arguments, persuasion, concessions and agreement, as well as the negotiation strategies and tactics used by the
negotiators.
 the results of the negotiations, materialized in mutual agreement between the negotiating parties. As long as
the negotiation is worn with deliberate and conscious participation of the parties, which seek together a solution to a
common problem, the approach involves a particular ethics and principledness.
Production function and design of industrial enterprises can follow a number of different competitive goals as
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priorities known competition or performance criteria of production and operations, which are incorporated into their
operational strategy. These objectives can be attributed to the strategic importance by how competitive priority that
contributes to winning orders. That way Linkert scale response was used in 5 steps, indicating the importance of each
factor in winning orders in the last three years the most important customers the company (1 = not important, 5 = very
important). Figure 1 illustrates the importance of competitive priorities in the strategy average operation of industrial
enterprises in the sample from Romania compared internationally.

Figure 1. Importance of competitive priorities of the negotiation strategy in wining
customer orders (Black line – Romania, grey line – International)
Following the calculation of the relative importance of different priorities competition for enterprise, as the ratio
of importance is an absolute factor, or the average value of all competitive factors:

where:
IRi - the relative importance of the competitive factor;
IAi - the absolute importance of the competitive factor;
n - number of competitive factors (n = 7 for priority competitive units).
Calculation of importance gives a relatively more accurate image of those competitive factors that, in most
businesses, represent – most likely – criteria for winning orders. These priorities are competitive relative importance over
the unit value and corresponding those factors which are above the dashed line on Figure 2 competitive priorities with a
close relative importance of unit represent – most likely – qualification criteria and those which fall well below the dashed
line are less important criteria.
According to average relative importance, competitive priorities that can become criteria for winning orders
from foreign companies, in their order of importance, are:
(1) Quality,
(2) Terms,
(3) Costs
(4) Services.
Same list for the Romanian enterprises sample is composed as following:
(1) Quality,
(2) Limits,
(3) Flexibility.
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Figure 2. The relative importance of the average aggregate criteria
of production performance
Thus, the most important differences are seen in the flexibility which is a criterion for winning orders, or in the
worst qualifying criteria Romanian companies in the sample, while foreign companies are less important criterion. A
similar difference exists in the services offered by the industry, which are outlined in more operational strategy foreign
enterprises. Corporate social responsibility has also a significant difference, as a qualification criterion for firms the
sample from Romania, and a less important criterion foreign companies.
The literature shows that in order to implement efficient industrial enterprise development projects must establish
an order of priority for many possible projects, taking into account two decision criteria of strategic importance:
 The requirements and consumer preferences;
 The current performance of the company against competitors in the relevant field key.
According to this theory, managers must give higher priority those projects that aim to improve business
performance in a competitive field which is a critical area for consumers and while the company's performance in this
area is inferior competitors. According to literature to improve priority criteria production performance should be
determined taking into account both performance (compared to competitors) and importance (for customers) each
competitive factor. This logic was adopted not only in the strategic management of production and operations, the first
tool such decision being introduced Martilla and James in 1977 in a marketing research. This theoretical framework was
Importance-Performance Analysis called (AIP) and was commonly used in scientific research after 80 years, especially
in management quality, design and negotiation management.
When you negotiate intelligently you engage both parties in finding the real value of that business. Most people
get stuck during the negotiation and are surprised when they leave the negotiating table unsatisfied. It may happen that a
particularly valuable for both sides may not be put in question or it can appear a problem that the people have forgotten
to address. Intelligent negotiation leave anything unsolved.
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В настоящее время постепенно формируется система новых постиндустриальных трудовых
отношений. Это проявляется прежде всего как распространение фриланса и подобных ему форм организации
труда. В современной экономике на основе быстрого развития инновационных технологий меняются формы
занятости, интеллектуальный труд становится преимущественно дистанционным и не ограничивается
географическим пространством и временем, а его эффективность зависит от гибкости коммуникаций в
виртуальном пространстве. Цель публикации – исследование фриланса как новой формы организации труда,
которая позволяет решить проблему повышения занятости населения различных стран мира. При подготовке
публикации соблюдены общие требования к обобщению и систематизации материала, обеспечена
комплексность исследования, использованы расчетно-аналитические методы и методы сравнительного
анализа, группировки, графические построения и табличное отражение данных. Результаты исследования и
основные выводы, которые из них следуют, таковы: современный рынок фриланс-услуг находится в состоянии
интенсивного формирования; ведущими игроками на этом рынке являются США, Великобритания, Индия;
новые формы труда (в их числе фриланс) позволяют реализовать самые значимые для человечества ценности –
интеллектуальный, творческий потенциал людей и потенциал социального времени общества; применение
новых форм организации труда способствует расширению практики постиндустриальных отношений в
обществе; для Украины фриланс является эффективным способом решения проблемы занятости и снижения
напряженности на рынке труда в условиях сложной экономической ситуации, которая существует в стране.
Ключевые слова: фриланс, новые формы организации труда, постиндустриальное общество, занятость.
Nowadays a system of new post-industrial labor relations is being gradually formed. This is manifested, first of
all, as the expansion of freelance and similar forms of labor organization. In the modern economy, based on the rapid
development of innovative technologies, the forms of employment are changed, the intellectual work becomes
predominantly remote and is not limited by geographical space and time, and its effectiveness depends on the flexibility
of communications in the virtual space. The purpose of the publication is to study the freelance as a new form of labor
organization, which allows to solve the problem of increasing the employment of the population in the different countries.
During the preparation of publication the general requirements for the generalization and systematization of the material
were met, the comprehensive research was provided, the calculation and analytical methods and methods of comparative
analysis, groupings, graphical constructions and tabular reflection of data were used. The results of the research and the
main conclusions are as follows: the modern market of freelance services is in the conditions of intensive formation; the
leading players in this market are the USA, Great Britain, India; new forms of work (including freelance) allow to realize
the most important values for humanity, namely: the intellectual, creative potential of people and the potential of the
social time of society; the usage of new forms of labor organization promotes the expansion of the practice of postindustrial relations in society; for Ukraine freelance is an effective method to solve the problem of employment and reduce
the tension in the labor market in terms of the difficult economic situation that exists in the country.
Keywords: freelance, new forms of labor organization, post-industrial society, employment.
JEL Classification: J22, J23, J40.
Введение
Особенность настоящего времени состоит в том, что в глобализированном обществе формируется
мировой рынок труда, где четко прослеживается тенденция новых постиндустриальных трудовых отношений.
Эти тенденции проявляются как распространение форм занятости, нетипичных для индустриального периода
развития экономики и общества. Определяющим признаком новых трудовых отношений является рост
численности интеллектуальных работников, ученых, людей творческих профессий.
В современной экономике на основе быстрого развития инновационных технологий меняются формы
занятости, интеллектуальный труд становится преимущественно дистанционным и не ограничивается
географическим пространством и временем, а его эффективность зависит от гибкости коммуникаций в
виртуальном пространстве. Поэтому в меру усиления названых тенденций возникает необходимость
исследования новых (постиндустриальных) трудовых отношений, их организационных форм и видов занятости.
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Этот аспект современной практики социально-экономических отношений важно также изучать с целью
использования накопленного опыта в интересах развития тех стран, в которых фриланс только зарождается и еще
не приобрел ключевого значения для экономики.
Степень исследования проблемы в настоящее время и цель исследования
Исследования новых форм труда составляют значимую часть научного анализа проблем становления
постиндустриальной экономики и формирования отношений, которые возникают в наше время в
глобализированном обществе. Широко известны работы таких ученых как Дж. К. Гэлбрейт, Д. Белл, Ё. Масуда
и др. Однако непосредственно фриланс как современное явление больше исследуется практиками, нежели
учеными. Это обуславливает необходимость объединения эмпирических исследований распространения новых
форм организации труда с концептуальными подходами науки к изучению системных трансформационных
изменений в обществе. Цель публикации – исследование фриланса как новой формы организации труда, которая
позволяет решить проблему повышения занятости населения различных стран мира.
Применяемые методы и материалы
При подготовке публикации соблюдены общие требования к обобщению и систематизации материала,
обеспечена комплексность исследования, использованы расчетно-аналитические методы и методы
сравнительного анализа, группировки, графические построения и табличное отражение данных.
Информационной базой исследования стали официальные материалы и публикации компаний «Payoneer
Inc.», «Upwork», заключения экспертов, научные публикации отечественных и зарубежных ученых, результаты
собственных исследований авторов.
Полученные результаты
Приступая к анализу процессов распространения фриланса в практике современных экономических
отношений, необходимо прежде всего определить термин «новые формы занятости», имея ввиду понимание
новизны этих форм в аспекте их соответствия постиндустриальным отношениям в обществе, которые
зарождаются в настоящее время. Новые формы занятости (одной из которых является фриланс) – это
организационно-правовые способы использования интеллектуального труда, которые характеризуются
модификацией или даже отсутствием одного или нескольких признаков классических трудовых отношений.
Формы занятости, которые по своему содержанию тяготеют к постиндустриальным трудовым отношениям,
связаны с применением особых трудовых договоров, в соответствии с которыми меняется способ найма
работников и осуществляется гибкое правовое регулирование отношений, возникающих в виртуализированной
сфере труда. В настоящее время трансформируется само представление о рабочем месте в обычном понимании
этого элемента организации труда. Новая сфера трудовых отношений, коммуникации в которой основаны на
сетевых технологиях, позволяет не просто гибко, а почти абсолютно эластичной гибкостью использовать труд
интеллектуальных работников.
Фрилансеры-владельцы малого бизнеса

5%

Временные фрилансеры

9%

Фрилансеры, совмещающие разные профессии

26%

Фрилансеры, совмещающие основную и
дополнительную работу в рамках одной…
Традиционные фрилансеры (работающие без
работодателя)

25%
36%
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Рисунок 1. Группировка фрилансеров по признаку организации труда (США, 2015 г.)
Источник: Составлено на основе [2].
Среди многих вариантов, в которых проявляется современная практика применения новых форм
занятости, фриланс, к настоящему времени, приобрел наибольшее распространение. Фрилансера наиболее часто
определяют, как субъекта трудовых отношений, который работает по найму и не обязательно стремится к
долгосрочному сотрудничеству с определенным работодателем. Однако, как мы полагаем, более существенным
критерием определения работы фрилансера является способ коммерциализации результатов его
интеллектуального труда. Период поздних индустриальных отношений характерен тем, что капитализм в
традиционном понимании его сущности перерождается в капитализм когнитивный. Транснациональные
корпорации активно используют в своих интересах когнитивный труд, нанимая когнитивную рабочую силу. По
мнению современных ученых для развития когнитивного капитализма важнейшее значение имеют профессии и
отрасли, в которых фриланс является преобладающим: музыка, литература, искусство, компьютерное
программирование, веб-дизайн, перевод и иллюстрирование и др. [1]. Наглядно описать современное явление
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фриланса позволяет классификация работников США, которые выбрали эту форму организации труда (рис. 1).
Наиболее многочисленную группу (36% от всего количества фрилансеров в США или 19,3 млн человек)
представляют фрилансеры, самостоятельно принимающие заказы на выполнение определенных работ, т.е. те, кто
организует свой труд без участия работодателя. Они разрабатывают фриланс-проекты, а также выполняют
временную или дополнительную работу. Следующую группу, по количеству занятых людей (25% или 13,2 млн
человек), представляют работники, совмещающие работу по основному месту занятости, где они числятся
штатными сотрудниками, с внештатной работой в рамках той же профессии (наиболее наглядный пример – вебдизайнеры). Фрилансеры также могут совмещать две разные профессии, занимаясь, например, по основному месту
работы образовательной деятельностью, а в рамках фриланса разрабатывая программное обеспечение. Таких людей
в США 26% или 14,1 млн человек. Временно занимаются фрилансом около 9% или 4,6 млн человек. К этой группе,
например, можно отнести консультантов по бизнес-стратегиям, которые работают с заказчиками проектов
примерно в течении месяца. Самая малочисленная группа – это владельцы малого фриланс-бизнеса с количеством
сотрудников от 1-го до 5-ти человек. Их в США около 5% или 2,5 млн человек. Такие фрилансеры широко
представлены в сфере Интернет-маркетинга, как владельцы небольших диджитал агентств.
Новые формы труда развиты не только в США. Наглядными также являются примеры их
распространения среди экономически активного населения Великобритании и Индии (табл. 2.1).
Таблица 1
Показатели распространения фриланса в США, Великобритании, Индии, 2015 г.
Показатели
США
Великобритания
Количество фрилансеров, млн чел.
53,7
2
Количество экономически активного населения, млн чел.
151
32
Доля фрилансеров в общей численности экономически
34
6
активного населения, %
Средняя оплата труда, долл. США в час
23
22
Средний возраст фрилансеров, лет
32
47
Источник: Составлено на основе [2, 3, 4, 5].

Индия
15
250
3
19
28

По мнению экспертов [2, 3, 4], вклад фрилансеров в экономическое развитие стран достаточно значимый.
В США 53,7 млн таких работников коллективно вносят в национальную экономику более 715 млрд долл. США;
в Великобритании – 149; в Индии – 400. Фрилансеры работают с клиентами по всему миру. Однако наибольшая
часть клиентов находится в странах Северной Америки (28%) и Европы (24%). Почти половина фрилансеров
находят проекты через онлайн-площадки. Именно их популярность помогла миллионам фрилансеров создать
клиентскую базу по всему миру. Самым предпочитаемым каналом продвижения профессиональных навыков
фрилансеров на рынке труда является «Facebook»; второй после него по популярности – «LinkedIn» (сеть
профессиональных контактов).
Примечательно, что подавляющее большинство фрилансеров (85%) – это молодые люди в возрасте от 20
до 30 лет. Особенностью современной практики фриланса является то, что тесная зависимость между уровнем
образования таких работников и их заработной платой не прослеживается. Выпускники университетов
составляют только 55%, остальные – не имеют высшего образования.
Оплата труда фрилансеров достаточно равномерная – нет сильного перекоса в пользу какой-либо из
страны. Это связано с информационной глобализацией, механизм которой в условиях виртуального рынка труда
обеспечивает унификацию ставки заработной платы. Работодателю совершенно безразлично, в какой именно
стране находится фрилансер – важны качество и срок выполняемых работ. По данным «Payoneer Inc.» средняя
почасовая ставка работы фрилансеров в обследованных 180 странах составляет 21 долл. США [6]. Заработная
плата варьирует так: 42% фрилансеров за свою работу получают до 10-ти долл. США в час; 40% – от 11-ти до 30ти и 18% – более 30-ти. Исследование доходов названой категории работником подтвердило существование
дифференцированного спроса на определенные виды предоставляемых ими услуг. Например, те фрилансеры,
которые оказывают юридические услуги, зарабатывают больше остальных (от 31 долл. США в час); т.е.
значительно выше, чем зарабатывают фрилансеры, работающие в сфере продаж и маркетинга (в среднем 21 долл.
США) или копирайтинга и перевода (в среднем 17 долл. США) (табл. 2).
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Таблица 2
Средняя ставка заработной платы фрилансеров, 2015 г., долл. США в час
Средняя оплата труда в
Сфера деятельности
Навыки
час, долл. США
IT и программирование
Разработка мобильных приложений
23
Веб-программирование
21
Создание баз данных
22
Разработка игр
24
Тестирование
20
Дизайн
Графический дизайн
21
Веб-дизайн
23
Иллюстрирование
22
Видеомонтаж
22
Создание мультимедийной продукции
25
Копирайтинг и
Написание текстов
17
переводы
Перевод
18
Наполнение сайтов
16
Написание рекламных текстов
18
Описание исследований
19
Продажи и маркетинг
Создание социальной медиапродукции
20
SEO оптимизация
20
Медиабаинг
21
Система управления взаимоотношениями с
20
клиентами (CRM)
Интернет-продажи
24
Инжиниринг и производство
Инжиниринг
23
Цифровой инжиниринг
24
Компьютерная инженерия
26
Проектирование продукта
25
Телекоммуникации
25
Финансы и менеджмент
Финансовый анализ
22
Бухгалтерия
21
Менеджмент
24
Подбор кадров
22
Менеджмент проектов
23
Юридические услуги
Консультирование
33
Составление контрактов
32
Другое
28
Источник: Составлено на основе [6].
Большинство фрилансеров (80%) работают над 1-3 заданиями одновременно. Продолжительность их
работы составляет в среднем 36 часов в неделю (7 часов в день при 5-дневной рабочей неделе). Однако, следует
заметить, что диапазон отработанных часов достаточно велик. Это связано с тем, что некоторые специалисты
используют фриланс как дополнительный (к основному) способ заработка, в то время как другие считаю фриланс
своим основным видом работы. Фрилансеры из Кении в среднем трудятся больше остальных – 42,6 часов в
неделю и, напротив, фрилансеры из Марокко и Туниса заняты меньше прочих (30,1 и 30,6 часов соответственно)
(рис. 2). Анализируя продолжительность рабочего времени фрилансеров по сферам их деятельности, необходимо
констатировать, что больше всех трудятся те из них, кто предоставляет юридические услуги и меньше всех – те,
кто занимается написанием текстов и делает переводы.
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Марокко
Тунис
Алжир
Россия
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Пакистан
Филиппины
Украина
Шри-Ланка
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Рисунок 2. Сравнение количества рабочих часов в неделю
фрилансеров в разных странах, 2016 г.
Источник: Составлено на основе [6].
Украина является активным участником глобального рынка фриланс-услуг, начиная с 2006 г. Однако
наиболее интенсивным процесс предоставления фриланс-услуг стал в последние годы. С одной стороны, этому
способствовал негативный фактор – экономическая нестабильность в стране, – заставивший людей искать
дополнительный заработок, а с другой – позитивный, а именно: принятие закона, разрешающего заключать
зарубежные договора по e-mail и инвойсу.
За последние 5 лет (2012-2016 гг.) фрилансеры Украины заработали 262 млн. долл. США. Количество
регистраций отечественных фрилансеров на фриланс-биржах составило 190 тыс. человек; из них активно
работающих было 54 тыс. человек (25%) [7]. Анализ динамики позволяет констатировать в 2012-2016 гг. прирост
доходов фрилансеров на 49%, а их регистрации на фриланс-биржах – на 27,4%. Украинские фрилансеры стали
зарабатывать больше благодаря высокому качеству предоставляемых услуг, улучшению технических навыков и
умению коммерциализации этих услуг.
Предложение фриланс-услуг, формируемое на украинском рынке труда, структурно представлено так:
83% предложение услуг в сфере информационных технологий (Web, Mobile & Software Development); 6% –
услуги по разработки дизайна и других креативных продуктов; 11% – перевод, SMM, продажи и маркетинг,
инженерия, архитектура и др. Эксперты утверждают, что Украина является лидирующей страной в Европе в
сфере IT. Соответственно эта сфера является также доминирующей на рынке фриланса [7].
Выводы
1. Процессы формирования глобального рынка фриланс-услуг происходят в настоящее время
чрезвычайно интенсивно. Ведущими игроками на этом рынке являются такие страны как США, Великобритания,
Индия. В целом, по данным «Payoneer Inc.», в систему таких рыночных отношений активно включены 180 стран
мира. Фриланс приобретает столь широкую популярность вследствие больших возможностей, которые
открываются перед человечеством. Его применение позволяет наиболее полно реализовать две самые значимые
для общества будущего ценности – интеллектуальный, творческий потенциал индивида и потенциал его
социального времени.
2. Для Украины, как и для современного мира в целом, распространение новых форм организации труда
имеет, прежде всего, значение в аспекте возможности расширения практики постиндустриальных отношений,
формируемых обществом в наше время. Однако кроме этой, существенно значимой для страны, будущей
перспективы развития, применение новых форм организации труда имеет не меньшую ценность непосредственно
в настоящем времени. Фриланс и другие новые формы труда является для Украины эффективным способом
разрешения проблемы занятости или, по крайней мере, снижения напряженности на внутреннем рынке труда в
условиях сложной экономической ситуации в стране.
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Pentru a controla gestionarea activităților astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor , responsabilii de la
toate nivelurile ierarhiei, trebuie să aibă o informații relevante cu privire la evenimente și activități ale organizației, întro formă și cu un grad de detaliere adecvate. Astfel, ei își pot asuma responsabilitățile lor. În acest context, am considerat
ca fiind de actualitate punerea în evidență a importanțșei organizării și implementării în cadryl entităților publice a unui
sistem de control intern managerial care să ofere o asigurare rezonabilă că obiectivele organizației vor fi realizate în
condiții de eficacitate, eficiență și economicitate. În acest scop am efectuat o cercetare documentară, atât a unor lucrări
de specialitate, cât și a reglementărilor aplicabile în vigoare în România în domeniul controlului intern managerial în
cadrul entităților publice.
Cuvinte-cheie: obiective, risc, eficiență, eficacitate, economicitate, control intern managerial.
In order to control the management of activities for achieve the objectives, the managers at all levels of the
hierarchy must have relevant information on the organization's events and activities, in an appropriate form and detail.
Thus, they can assume their responsibilities. In this context, we considered that important of organizing and implementing
in the public entities of the system of internal managerial control. This systems provides reasonable assurance that the
organization's objectives will be achieved in terms of efficiency, efficacy, economically. For this purpose, we have
carried out a documentary research of both specialized papers and the applicable regulations in force in Romania in the
field of managerial internal control within the public entities.
Keywords: objectives, risk, efficiency, efficacy, economically, internal managerial control.
JEL Classification: M42, M48.
Introducere
Unul dintre principalele obiective ale oricărei organizații este acela de a avea un management prin care să se
pună în aplicare politicile, programele și proiectele adoptate, având ca obiectiv îndeplinirea misiunii organizației prin
utilizarea rațională a resurselor (de cele mai multe ori limitate) și în același timp să satisfacă cerințele părților interesate.
Acest obiectiv capătă o dimensiune determinantă în cazul entităților publice a căror misiune reprezintă, practic,
un ansamblu complex de orientări cu privire la produsele și serviciile publice oferite pentru satisfacerea nevoilor generale
și specifice, mijloacele tehnice folosite pentru producerea și furnizarea lor, precum și viziunea generală a reprezentanților
managementului instituției publice în ceea ce privește sistemul de obiective, prin al căror conținut pun în evidență ceea
ce urmăresc să realizeze, raportându-se pentru aceasta la interesele sociale generale și specifice.
Realizarea misiunii entităților publice depinde de obiectivele stabilite, ca rezultat final al strategiilor dezvoltate
și al activităților planificate și, în același timp, de climatul creat în cadrul organizației care trebuie să fie unul favorabil
asigurării performanței și calității serviciilor oferite. Prin obiective se definește atât ceea ce trebuie realizat, cât și când
evaluarea și cuantificarea lor devin posibile.
Pentru atingerea obiectivelor este necesară punerea în practică, de către managemntul acesteia, a unor dispozitive
operaționale adecvate, cu respectarea legilor și reglementărilor aplicabile. Un astfel de dispozitiv este controlul intern
managerial, care prin proceduri specifice asigură măsurarea, gestionarea și supervizarea resurselor, cu scopul creării unor
premize favorabile atingerii obiectivelor organizației.
Conceptul de controlul intern managerial
Etimologia cuvântului control1 provine din expresia din limba latină “contra rolus” ceea ce înseamnă verificarea
unui act duplicat realizat după unul original. Controlul este o „analiză permanentă sau periodică a unei activități, a unei
situații, pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătățire” [4, p.10]
- În literatura de specialitate există însă mai multe accepțiuni pentru control:
- în cea francofonă, controlul reprezintă o verificare, o inspecție atentă a corectitudinii unui act;
- în accepțiunea anglosaxonă, controlul este acțiunea de supraveghere a cuiva, a ceva, o examinare minuțioasă
cu scopul de a cunoaște sau de a reglementa funcționalitatea unui mecanism.
Din practică rezultă faptul că operațiunea de control „este un atribut al managementului, un mijloc de analiză a
realității și de corectare a erorilor, sensul cel mai comun asociat controlului este acela de verificare, care frecvent se
asociază cu activitatea de cunoaștere ce va permite managementului să coordoneze activitățile din organizație într-un mod
cât mai economic și eficient posibil”2 [2, p.1].
1
2

Curtea de Conturi a României, Ghid de evaluare a sistemului de control intern în entităţile publice, 2011, p.10
Ghiţă, E., Audit Public Intern, Editura Sitech, Craiova 2007, p.1
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În ciuda faptului că definițiile date pe plan național şi internaţional controlului intern sunt numeroase, acestea nu
sunt contradictorii în esență, toate precizând că nu este vorba de o singură funcție, ci de un ansamblu de dispozitive
implementate de către responsabilii de la toate nivelurile organizației pentru a deține controlul asupra funcționării
activităților lor.
Definiția controlului intern managerial acceptată drept referință aparține Comitetul de sponsorizare a
organizațiilor Comisiei de treadway – Committee Of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO):
„Controlul intern este un proces pus în practică de organul de conducere, conducătorii și personalul unei organizații, cu
scopul de a furniza o asigurare rezonabilă în ceea ce privește realizarea următoarelor obiective:
- realizarea și optimizarea operațiilor
- fiabilitatea informațiilor financiare
- respectarea legilor și reglementărilor în vigoare” [9].
Controlul intern cuprinde ansamblul măsurilor întreprinse la nivelul unei instituții publice cu privire la structurile
organizatorice, metodele, procedurile și sistemele de control și de evaluare, instituite în scopul:
- realizării atribuțiilor la un înalt nivel calitativ și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient
a politicilor adoptate;
- respectarea legalității și a resurselor;
- protejarea activelor și a resurselor;
- furnizării la timp de informații corecte și complete pentru fundamentarea deciziilor conducerii.
Legislația aplicabilă în România în domeniul controlului intern managerial pentru administrarea fondurilor publice în
mod economic, eficient și eficace precizează faptul că entitățile publice trebuie să acționeze astfel încât să asigure:
- “minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea
calităţii corespunzătoare a acestor rezultate – economicitate;
- gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat
şi rezultatul efectiv al activităţii respective – eficacitate;
- maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate –eficienţa”1 [5].
Potrivit Standardelor Internaţionale de Audit, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi
Asigurare (IAASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor IFAC), controlul intern este definit ca fiind „procesul conceput,
implementat şi menţinut de către persoanele însărcinate cu guvernanţa, conducere şi alte categorii de personal cu scopul de
a furniza o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor unei entităţi cu privire la credibilitatea raportării financiare,
eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor şi conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile. Termenul de ‘controale’ face
referire la orice aspecte ale uneia sau mai multor componente ale controlului intern”2 [4, p.20].
Prin implementarea unui sistem de control intern managerial, managerii se asigură că resursele sunt obținute și
folosite cu economicitate, eficiență și eficacitate în vederea realizării obiectivelor. Obiectivul general al controlului intern
este același de a „asigura continuitatea entității în realizarea obiectivelor stabilite” [3, p.70].
Adoptarea sistemului de control intern managerial este responsabilitatea managementului fiecărei entităţi
publice. Nu există nici un model unic care ar putea servi drept referintă pentru toți, întrucât diversitatea modului de
organizare este la fel de mare pe cât poate fi diversitatea entităților publice: mărimea, natura activității, obiectivele, cadrul
legal aplicabil, modul de finanțare, mediul etc., sunt tot atâtea variabile care vor genera organizări diferite.
Identificare și stabilirea obiectivele este unul dintre factorii determinanți de care depinde proiectarea și
implementarea unui sistem de control intern managerial în cadrul unei entități publice astfel încât acesta să furnizeze
managementului o asigurare rezonabilă că obiectivele vor fi atinse, să confirme, practic, aşteptările managerului prin
utilizarea unor proceduri, tehnici şi instrumente specifice. Altfel spus, scopul organizării și aplicării controlului intern este
acela de a oferi o asigurare responsabilă împotriva riscurilor și nu o asigurare absolută, asigurare bazată pe evaluarea
riscurilor entității prin concentrarea pe cele trei principii ale performanței: economicitate, eficiență și eficacitate.
Potrivit Liniilor directoare INTOSAI privind standardele de control intern în sectorul public – NTOSAI GOV
91003, controlul intern este format din cinci componente interdependente:
- „Mediul de control adecvat presupune care presupune o definire clară a responsabilităţilor, resurse şi proceduri
adecvate, modalităţi şi sisteme de informare, instrumente şi practici corespunzătoare;
- Evaluarea riscului presupune crearea unui sistem care să analizeze, pe de o parte, principalele riscuri identificate
în ceea ce priveşte obiectivele entităţii, iar pe de altă parte, să asigure existenţa procedurilor de gestionare adecvate a
riscurilor identificate;
- Activitățile de control reprezintă activităţile corespunzătoare de control pentru fiecare proces, concepute astfel
încât să asigure reducerea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor entităţii;
- Informare și comunicare presupune difuzarea internă de informaţii pertinente, fiabile, a căror cunoaştere
permite fiecăruia să-şi exercite responsabilităţile;
- Monitorizare implică o supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum şi o examinare a

Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200 din 26 februarie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului
general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
2 Curtea de Conturi a României, Ghid de evaluare a sistemului de control intern în entitățile publice”, 2011, p.20
3 INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Intitutions (Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit),
http://www.intosai.org/about-us.html
1
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modului de funcţionare”1 [6, p.7].
Controlul intern este un atribut nedelegabil al managementului, o funcție a conducerii, un mijloc de cunoaștere
și de stăpânire a realității, precum și de corectare a disfuncționalităților, erorilor. Fiecare manager pe treapta sa ierarhică
este titularul unui ansamblu de responsabilități și competențe specifice prin care se realizează controlul intern.
Dezvoltarea sistemului de control intern managerial
Crearea și introducerea unui sistem de control intern/managerial (SCIM) în organizație se realizează, în mod
ideal, sub forma de proiect, managerul fiind responsabil de implementarea acestuia. Conducerea entităţii este responsabilă
de conceperea şi implementarea întregului sistem de control intern, asigurându-se că acesta acoperă riscurile principale,
este coerent şi eficient. Conducerea structurilor funcţionale ale entităţii trebuie să elaboreze politica de control intern la
nivelul compartimentelor funcţionale cărora le asigură funcţia de management şi care depind ierarhic şi funcţional de
acesta. Restul personalului implementează măsurile de control intern stabilite de management.
Metodologia propusă pentru implemntarea SCIM urmărește ciclul de viață PDCA care reprezintă un instrument
utilizat pentru a arata îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor din cadrul sistemului în timpul executării activităților,
Plan –Do- Check –Act. Conceptul a fost dezvoltat de Shewhart în anii ’20 ai secolului XX și a fost preluat și popularizat
ulterior de W. Edwards Deming, motiv pentru care este menționat de multe ori cu titulatura “Ciclul lui Deming” [10].
Aplicarea modelului PDCA tuturor proceselor din cadrul unui sistem de Control Intern/Managerial conduce la
îmbunătățirea rezultatelor.2 având ca date de intrare rezultatele unei analize SWOT și a unei evaluări inițiale. Analiza
SWOT reprezintă momentul cheie al procesului de proiectare și implementare a S.C.I.M. în organizații și are ca scop
identificarea:
- punctelor tari/oportunităților, astfel încât acestea să fie consolidate pe parcursul proiectului de implementare;
- punctelor slabe / amenințărilor pentru a le putea transforma în oportunități/puncte tari.
Mai jos vom realiza o descriere despre cum ar putea fi elementele principale ale unui sistem de control intern
legate de fazele PDCA, subliniind aspecte importante, care ar putea fi luate în considerare la fiecare stagiu.
Modelul Plan–Do-Check –Act de implementare a sistemului de control intern managerial
Plan/Planifică
Obiectivele sunt definite și transformate în obiective clare, măsurabile. Procese și proiecte sunt lansate pentru a
atinge aceste obiective. Resursele sunt definite și responsabilitățile sunt atribuite. În serviciile publice, sarcinile și
obiectivele strategice nu se schimba foarte mult în timp, dar obiectivele anuale se pot schimba pentru a satisface prioritățile
actuale sau pentru a face față noilor provocări și cerințele părților interesate (societatea civilă etc.). În această fază,
controlul intern presupune:
- Procesele noi sunt descrise și cele existente sunt actualizate, dacă este necesar.
- Măsuri noi sunt dezvoltate, pe baza unei analize de risc, precum și măsurile existente sunt îmbunătățite (dacă este cazul).
- Elaborarea de indicatori (cum ar fi indicatori-cheie de performanță) pentru a urmări evoluția proiectelor.
- Resursele alocate pentru proiecte și procese trebuie să fie luate în considerare și monitorizate la intervale definite.
Trebuie avut în vedere faptul că obiectivele trebuie să fie de tip SMART, adică să fie specifice, măsurabile,
realizabile, relevante și încadrate în timp. Toate aceste cerințe trebuie să fie îndeplinite pentru a atinge obiectivele.
Obiectivele ar trebui să fie în cascadă la toate nivelurile organizației. Obiectivele sunt efectele pozitive pe care conducerea
încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite.
Firma privată îşi poate defini obiectivele strategice, tactice şi operaţionale în funcție de propriile preferinţe.
Instituția publică are obiectivele şi misiunile stabilite de acte normative (legi, reglementări) care îi restrâng din start spaţiul
de acţiune şi flexibilitatea. Redactarea obiectivelor are rolul de a le face verificabile. Obiectivele trebuie scrise în aşa fel
încât la sfârşitul unei perioade stabilite de timp, atât managerul cât şi personalul de execuție să poată verifica în ce măsură
au fost atinse rezultatele dorite. Formularea obiectivelor trebuie făcută astfel încât să se asigure:
- definirea clară, pentru a se înțelege sensul acţiunii ce trebuie întreprinsă pentru obţinerea rezultatelor dorite;
- ierarhizarea, astfel încât realizarea obiectivelor generale să poată fi urmărită până la nivelul fiecărui post, prin
descompunerea lor într-un sistem de risc piramidal, de la general la particular; se asigură astfel sarcinile, responsabilităţile
și cerințele de calificare și limite de competenţă pentru fiecare membru al organizației;
- convergenţa (participarea obiectivelor subsecvente la realizarea obiectivelor de nivel superior până la nivelul misiunii);
- măsurabilitatea (asocierea unor indicatori de rezultat cuantificabili, ce pot fi monitorizaţi);
- monitorizarea (lipsa monitorizării face imposibilă coordonarea şi introducerea măsurilor corective);
- încadrarea în timp (planificarea pe orizonturi de timp determinate şi corelate).
Do/Implementează
Această fază include executarea activităților normale de lucru, executarea proceselor și finalizarea proiectelor. Modul în
care activitățile sunt efectuate în timpul acestei faze este critică pentru calitatea activităților. Pentru a obține un rezultat bun, o primă
condiție este să se urmeze procedurile și cerințele în timpul executării activităților. În acest sens, orientările clare și susținerea
superiorilor direcți și alte categorii de personal de management sunt necesare. Măsurile dezvoltate privind controlul în faza de
planificare vor fi executate împreună cu activitățile. În unele cazuri, organizația sau factorii culturali sunt susceptibile de a interveni,
controalele pot fi ignorate sau chiar în mod deliberat eludate de oameni.
Check/Verifică
Ministerul Finanțelor Pubice-Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, „Îndrumar-Evaluarea controlului intern în
scopul realizării misiunilor de audit public intern”, București 2014, p.7
2 http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html
1
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Organizația va examina în mod regulat:
- progresele înregistrate în procese și proiecte;
- dacă obiectivele sunt realizate;
- modul de utilizare al resurselor;
- ce alți factori pot afecta buna funcționare a organizației.
În timpul acestei faze, are loc examinarea atentă a obiectivelor parțial realizate, fiind una dintre sarcinile
executivului. În acest moment al implementării modelului P.D.C.A. are loc descrierea riscurilor preliminare prezentate în
faza de planificarea (Plan) comparate cu informațiile colectate în timpul fazei de implementare (Do), aceste informații
oferă o bază ciclică pentru o analiză aprofundată a rezultatelor și a riscurilor aferente acestora. Informații cu privire la
performanță arată dacă au fost evenimente care au făcut obținerea rezultatelor dorite sau dacă au existat factori care au
permis progrese. Noi riscuri pot apărea, circumstanțele se schimbă, de aceea este important să se revizuiască periodic
ciclul de risc.
Pentru a gestiona un risc este necesar să se abordeze cauzele sale profunde. Dacă factori care generează un anumit
risc au fost deja luați în considerare, atunci măsurile existente ar trebui corectate sau extinse. Dacă problema este nouă, o
nouă măsură de a abordare este necesară. Riscul este ”un eveniment incert, o situație, un eveniment care nu a apărut în
prezent, dar se poate manifesta în viitor, caz în care apare o amenințare în ceea ce privește obținerea rezultatelor fixate în
prealabil”1 [1,p.152] și poate fi privit atât în sens negativ, legat de incertitudine/ obstacol/amenințare, cât în sens pozitiv,
de oportunitate. Riscul este abordat prin prisma a doua elemente:
- probabilitatea de apariție, riscul crește odată cu creșterea probabilității;
- impactul asupra obiectivelor organizației, riscul capătă amploare pe măsură ce cresc efectele negative pe care le
generează.
Consecințele pe care o organizație le poate resimţi în raport cu obiectivele prestabilite, în ipoteza în care are loc
materializarea riscului sunt analizate cu ajutorul unui concept probabilistic, expunerea la risc, determinat a o combinație
între probabilitate și impact, stabilit înaintea concretizării riscului, într-o scală bidimensională, la intersecţia impactului
cu probabilitatea.
Informațiile elaborate trebuie să fie corecte, relevante și în timp util. Dacă descrierea rezultatelor obținute este
nerealistă sau neclară, aceasta reprezintă un risc pentru conducerea executivă, care este nevoită să ia decizii bazate pe o
situație neclară. Un decalaj de management nu este întotdeauna rezultatul unui incident operațional. Pot exista și cauze
structurale, cum ar fi:
- lipsa de obiective SMART;
- sisteme de măsurare incomplete;
- nerespectarea procedurilor etc.
În astfel de cazuri, poate fi necesar să se concentreze atenția pe îmbunătățirea formulării obiectivelor,
responsabilitatea personală etc. În următoarea faza de planificare ar fi oportun să reformuleze obiectivele sau realizarea
unui proiect pentru a informa personalul despre ceea ce se așteaptă de la ei.
Act/Acționează
Pe baza informațiilor colectate se iau deciziile pentru a depăși problemele sau exploata oportunitățile. Managerul
va lua măsuri pentru a minimiza impactul evenimentelor neașteptate și va lua în considerare costurile și beneficiile
măsurilor atunci când va lua deciziile. În această fază, activitățile de control adecvate vor fi definite pe baza informațiilor
colectate în timpul fazei de verificare, în care sunt aprofundate cauzele problemelor identificate.
Entitățile publice sunt sub o presiune considerabilă de a lucra mai eficient și a obține un nivel mai mare de
eficiență. Obiectivele sunt definite de opțiuni politice. În consecință, obiectivele vor trebui revizuite periodic, iar acest
lucru va duce la începutul unui nou ciclu de administrare.
Concluzii
Combinația dintre Plan- Do- Check - Act și sistemul de control intern poate contribui la reducerea "Lacunelor
de management" și permite unei organizații să se dezvolte pe baza feedback-ului primit ca urmare a activităților și
rezultatelor. O abordare structurată oferă perspectiva unei mai bune performanțe dacă atingerea obiectivelor este
monitorizată în permanență, în colaborare cu utilizarea resurselor.
Dezvoltarea unui sistem de control intern este un proces care implică îmbunătățirea performanțelor și a
guvernării, mai degrabă decât introducerea unui sistem nou, suplimentar.
Un sistem de control este conceput pentru a sprijini conducerea unei entități publice în gestionarea operațiunilor
efectuate pentru atingerea obiectivelor organizației, gestionarea activităților sale, prin metode mai eficiente de pe fiecare
nivel al entității.
Dezvoltarea unui sistem de control intern la nivelul entității nu trebuie să conducă la sarcini administrative
suplimentare, structurile existente ar trebui evaluate, iar acestea ar trebui să fie integrate în controlul mecanismelor în
funcție de nevoile funcționale identificate. Provocarea pentru șefii entități publice este de a găsi cea mai bună modalitate
de a îmbunătăți sistemele actuale.
Abordarea pe etape a proiectului este o metodologie care conduce la uniformitate în planificarea proiectului. Un
alt beneficiu al folosirii etapelor în derularea proiectelor este controlul pe fiecare etapă. În funcție de realizările fiecărei
etape se decide asupra modului în care se va continua.
Spre deosebire de celelalte proiecte, implementarea SCIM nu este un proiect care se încheie, ci este un proces
1
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permanent și complex , urmat de măsuri corective pentru înlăturarea abaterilor. Aceasta nu înseamnă doar a urmări pe
parcurs modul de înfăptuire al sarcinilor, ci mai ales posibilitățile de îmbunătățire a rezultatelor, deși ca orice proiect are
restricții privind aria de acoperire timpul si costurile.
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MANAGEMENTUL COSTURILOR PRIN METODA ANALIZEI VALORII
Maria TOMA, conf. univ., dr.,
Universitatea Valahia din Târgoviște
e-mail: tomamioara@yahoo.fr
Schimbările profunde care au avut loc în ultimele decenii în viaţa economică au generat modificări în
mecanismul de gestiune internă al întreprinderii, implicit în gestiunea costurilor. Metodele de calculaţie şi analiză a
costurilor care corespund noilor condiţii în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea sunt: metoda ABC (metoda de
calculaţie şi analiză a costurilor pe activităţi); metoda Target - Costing (metoda costului obiectiv sau metoda costului
ţintă) și metoda analizei valorii. Prezentul articol tratează metoda analizei valorii, din punct de vedere teoretic, iar
practic prin intermediul unui studiu de caz.
Cuvinte-cheie: cost, funcție,analiză, valoare.
The profound changes that have occured in recent decades have led changes in the economic life in the mecanism
of internal management of the company, involved in the management costs. The methods of calculation and cost analysis
that correspond to the new conditions in which the enterprise operates are: the ABC method (method of calculation and
analysis of costs by activity); the Target - Costing method (the objective cost method or the target cost method) and the
value analysis method. This article deals with the method of value analysis, from a theoretical point of view, and
practically through a case study..
Keywords: cost, function, analysis, value.
Analiza valorii: concepte, demers, etape, funcții
În actualul context concurenţial se impune un control permanent al produselor sub dublu aspect: al funcţiilor pe
care le îndeplinesc (respectiv al concordanţei cu cererea) şi al costurilor. Funcţia reprezintă acţiunea unui produs (sau a
unei componente a produsului) exprimată în termeni de finalitate. Un produs poate avea mai multe funcţii. Analiza valorii
este o tehnică utilă în acest sens.
Valoarea este o mărime ce creşte odată cu creşterea satisfacţiei clientului sau cu diminuarea costului produsului.
Metoda analizei valorii este o metodă de investigare a produselor care urmăreşte creşterea utilităţii produsului (printr-o
mai bună satisfacere a clienţilor, identificând funcţiile produsului care răspund nevoilor lor), concomitent cu diminuarea
costului (eliminând funcţiile inutile şi/sau reducând costul funcţiilor reţinute fără a afecta calitatea produsului).
Demersul analizei valorii presupune:
- identificarea funcţiilor produsului şi anume:
▪ funcţiile de bază (sau principale) care contribuie direct şi explicit la valoarea de utilizare a produsului şi sunt
direct percepute de către utilizator;
▪ funcţiile auxiliare (sau secundare) care nu contribuie direct la valoarea de utilizare şi nu sunt percepute direct,
dar sunt necesare pentru funcţionarea produsului, fiind impuse de concepţia constructivă a acestuia.
- măsurarea costului fiecărei funcţii;
- analiza utilităţii funcţiilor, altfel spus determinarea funcţiilor ce trebuie păstrate, ameliorate, suprimate, create;
- identificarea costului minim la care funcţiile pot fi asigurate în bune condiţii;
- stabilirea măsurilor de conservare a calităţii şi securităţii produsului.
Etapele aplicării metodei analizei valorii sunt:
1. delimitarea obiectului analizei;
2. cercetare documentară;
3. analiza situaţiei existente (a funcţiilor actuale ale produsului şi a costului lor);
4. căutarea de noi soluţii de ameliorare a produselor şi clasarea lor pe funcţii ale acestora;
5. analiza critică a ideilor, adică verificarea concretă a posibilităţilor de realizare a noilor idei, respectiv a
costului acestor soluţii alternative;
6. alegerea soluţiei (soluţiilor) posibile dintre ideile prezentate;
7. realizarea noului produs, a funcţiilor şi a costului acestuia.
Analiza valorii îndeplineşte în practica economică următoarele funcţii:
- funcţia de ameliorare a produselor;
- funcţia de realizare a unor economi, prin reducerea costului pe funcţii, respectiv a costului total de producţie;
- funcţia de inovaţie, prin perfecţionările aduse produsului, analiza valorii poate conduce la inovaţii care n-au
fost prevăzute în momentul demarării ei.
Analiza valorii ca tehnică de investigare este costisitoare şi dificil de realizat. Dar aplicarea ei reprezintă o
modalitate de ameliorare a produselor şi performanţelor întreprinderii, de obţinere a unui avantaj concurenţial.
Analiza valorii: studiu de caz
O societate comercială fabrică flacoane pentru parfum. Produsul se compune din două elemente:
- flaconul (sticla) însuşi fabricat de societate;
- dopul (buşonul) realizat de un terţ (subcontractant).
Producţia de flacoane şi dopuri este realizată după un caiet de sarcini întocmit de client (forma) şi de societate
însăşi (caracteristicile tehnice).
Confruntată cu o aspră concurenţă din partea celorlalţi „flaconieri”, societatea face o analiză a valorii, care
i-au permis identificarea şi clasarea funcţiilor asociate acestui model de flacon (tabelul 1) şi analizarea structurii costului
fiecărei componente (flacon şi dop) pe funcţii (tabelul 2).
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1. Determinăm costul fiecărei funcţii a flaconului, a dopului şi pe total produs.
Gradul de importanţă al funcţiilor:
Locul
1
2
3
4

Tabelul 1
Funcţia
De a conţine parfumul pentru a individualiza cantităţile (de lichid) şi pentru a le transporta (flaconul).
De a conserva parfumul protejându-l de lumină (flaconul) şi de aer (dopul).
De a fi estetic cu scopul de a relansa imaginea parfumului şi de a seduce clientela (flaconul + dopul).
De a asigura securitatea parfumului evitând ca acesta să nu se verse: stabilitate (flaconul), etanşeitate (dopul).
Structura costului fiecărei componente pe funcţii:
Tabelul 2
Funcţii

Componente
Flacon: 400 lei
Dop: 100 lei

F1

F2

F3

F4

Total

5
0

35
5

50
90

10
5

100%
100%

Costul fiecărei funcţii pe componente şi pe total:
Tabelul 3
Funcţii
Componente
Flacon:
Dop:
Cost total

F1

F2

F3

F4

Total

20
0
20

140
5
145

200
90
290

40
5
45

400
100
500

2. Reprezentarea grafică a costului funcţiilor după clasarea lor folosind histograma:

Histograma arată o puternică discrepanţă între ierarhia funcţiilor şi cea a costurilor, astfel:
- funcţia principală (F1) nu este costisitoare, dimpotrivă are un cost foarte redus;
- în schimb F3 (funcţie secundară) are un cost foarte mare atât la nivelul flaconului, cât şi la nivelul dopului.
3. Propuneri:
- se recomandă clientului simplificarea formei flaconului şi a dopului cu scopul de a reduce costul de producţie;
- căutarea unei compoziţii a flaconului mai puţin costisitoare;
- renegocierea preţului dopului cu subcontractantul.
Concluzii
Direct sau indirect, contabilitatea şi analiza costurilor joacă un rol important în fundamentarea deciziilor
strategice, constituind instrumente de bază ale pilotajului strategic al întreprinderii.
În definitiv, metodele moderne de calculaţie şi analiză a costurilor, fac parte dintr-un ansamblu mai vast ce
vizează strategia pieţei, gestiunea producţiei, managementul resurselor umane, relaţiile întreprinderii cu mediul său,
înscriindu-se într-o nouă orientare denumită “inginerie simultană”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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«ПОЛЮСА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» –
ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ ФРАНЦИИ
Татьяна ОНИПКО, аспирант,
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Целью статьи является определение особенностей функционирования инновационных кластеров
Франции («полюсов конкурентоспобности») как фактора повышения конкурентоспособности экономики.
В процессе исследования автором использован комплекс научных методов: обобщения, анализа и синтеза,
индукции и дедукции, сравнения, статистический, графический. Выявлено, что во Франции государство уделяет
огромное внимание развитию так называемых «полюсов конкурентоспособности», которые можно
квалифицировать как инновационные кластеры. Отмечено, что в «полюсах конкурентоспособности»
происходит тесное взаимовыгодное сотрудничество предприятий, научных центров и органов власти. При
этом активными участниками полюсов являются малые и средние предприятия. Сделан акцент на том, что
налаженое государственно-частное партнерство в рамках полюсов способствует успешной реализации
совместных проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Установлено,
что «полюса конкурентоспособности» действуют как в традиционных отраслях французской экономики
(авиационная промышленность, энергетика, пищевая промышленность, производство косметики, так и новых
направлениях (нанотехнологии, экотехнологии, биотехнологии, информационные технологии). Освещена
деятельность кластера микро- и нанотехнологий «Minalogic» и парфюмерно-косметического кластера
«Cosmetic Valley». Сделан вывод о том, что «полюса конкурентоспособности» являются составляющей
современной региональной, инновационной и промышленной политики Франции. В целом авторское видение
проблемы состоит в том, что французские
«полюса конкурентоспособности» при активной и
целенаправленной финансовой поддержке правительства способствуют не только росту занятости, но также
развитию высокотехнологических производств и продвижению инновационной продукции французских
предприятий на мировой рынок.
Ключевые слова: «полюс конкурентоспособности», инновационный кластер, инновации, НИОКР,
государственно-частное партнерство.
The purpose of the article is to determine the features of the functioning of France's innovative clusters («poles
of competitiveness») as a factor of increasing the competitiveness of the economy. In the process of research, the author
used a set of scientific methods: generalization, analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, statistical,
graphical. It is revealed that in France the government pays a great attention to the development of the so-called «poles
of competitiveness», which can be qualified as innovation clusters. It is noted that there is a close mutually beneficial
collaboration of enterprises, scientific centers and authorities in «poles of competitiveness». At the same time, small and
medium-sized enterprises are the poles’ active participants. It is emphasized that established public-private partnership
in the poles’ frameworks contributes to successful implementation of joint research and development (R&D) projects. It
is found that «poles of competitiveness» function both in the traditional sectors of the French economy (aerospace
industry, energy, food processing, cosmetics) and new directions (nanotechnology, environmental technology,
biotechnology, information technology). The article deals with the activities of the cluster of micro- and nanotechnologies
«Minalogic» and perfumery-cosmetic cluster «Cosmetic Valley». It is concluded that «poles of competitiveness» are the
part of modern regional, innovation and industrial policy of France. In general, the author's vision of the problem is that
the French «poles of competitiveness» with the active and targeted financial support of the government not only contribute
to the employment growth, but also the development of high-tech industries and the promotion of innovative products of
French companies on the world market.
Keywords: «competitiveness pole», innovation cluster, innovation, R&D, public-private partnership.
JEL Classification: D20, O31.
Введение
В условиях глобализационных вызовов, в частности обострения конкуренции на мировом рынке, многие
страны сталкиваются с необходимостью повышения уровня конкурентоспособности своих национальных
экономик. Как свидетельствует мировая практика, на протяжении последних лет важным фактором
инновационного развития экономики и повышения ее конкурентоспособности являются инновационные
кластеры. В связи с этим процессы создания и перспективного развития инновационных кластеров в европейских
странах, в частности во Франции, вызывают особый интерес.
Степень разработки проблемы и цель исследования
Проблемой кластеризации экономик европейских стран, в том числе французской, занимаются эксперты
Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Европейской Кластерной Обсерватории,
Европейской Комиссии и т.д. Большой вклад в разработку проблемы кластерного развития экономики Франции в
1950-е гг. внес известный французский ученый Франсуа Перру, сформулировав теорию так называемых «полюсов
роста» («pôles de croissance»). «Группа Европейских Исследований Инновационных Сред» (GREMI) (возникла в
середине 1980-х гг. и действует доныне), обьединив исследователей из Франции, Италии, Швейцарии и некоторых
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других стран, предложила концепцию «инновационных сред» («milieux innovateurs»). Проблема развития «местных
производственных систем» и «полюсов конкурентоспособности» во Франции в современных условиях оказалась в
центре внимания научных исследований ученого из Гренобля Бернара Пекера. Теоретико-методологические основы
природы инновационных кластеров ныне активно изучает ученый из Лилля Абделила Амдуш.
Целью статьи является определение особенностей функционирования инновационных кластеров во
Франции («полюсов конкурентоспобности») как фактора повышения конкурентоспособности ее экономики.
Применяемые методы и используемые материалы
В ходе исследования автором были применены следующие научные методы: обобщения, анализа и
синтеза, индукции и дедукции, сравнения, статистический, графический. В статье использованы материалы
отчетов ОЭСР, информация сайта французского правительства, а также информация сайтов французских
кластеров и т.д.
Полученные результаты и обсуждение
Обратим внимание на то что, кластеры во Франции эволюционировали от «полюсов роста» и
«производственных фильеров» до «местных производственных систем», «инновационных сред» и «полюсов
конкурентоспособности». Франция относится к тем странам, для которых характерной и четко выраженной
является дирижистская модель проведения кластерной политики. Следовательно, французское правительство
активно и целенаправленно поддерживает процессы создания и развития кластеров в экономике страны. По
данным ОЭСР, во Франции на государственном уровне действуют две кластерные программы: программа
поддержки местных производственных систем «Systèmes productifs locaux (SPL)» – с конца 1990-х годов и
программа развития полюсов конкурентоспособности «Pôles de compétitivité» – с 2005 г. Первая направлена на
усиление сотрудничества между небольшими предприятиями, функционирующими в низкотехнологичном
производстве и расположенными на периферийных территориях во французских промышленных районах.
Соответственно вторая – на усиление роста конкурентных преимуществ Франции, поддержку развития
конкурентоспособных кластеров и их инновационной деятельности [1, с.183-184]. Следовательно, так
называемые «полюса конкурентоспособности» – это и есть инновационные кластеры.
«Полюс конкурентоспособности» являет собой объединение предприятий любых размеров,
исследовательских организаций, учебных заведений, работающих в определенном регионе и по определенной
тематике с целью развития синергии и отношений сотрудничества. При этом в деятельности подобного
обьединения активное участие принимают органы государственной власти как национального, так и
регионального, и местного уровня [2].
Французский ученый Б. Пекер в статье «От полюсов роста к полюсам конкурентоспособности: новое
распределение когнитивных ресурсов» выделил четыре отличительные характеристики «полюсов
конкурентоспособности»:
– полюс конкурентоспособности по своей природе является одной из форм повышения эффективности;
– акцент делается скорее на коллективной, а не индивидуальной производительности, так как она
основывается на мобилизации коллективного когнитивного наследия;
– инновации являются эндогенными, то есть они берут истоки в способности добывать информацию
мирового уровня и интегрировать ее в локальную экономическую систему;
– территория является центральным пространством координации деятельности игроков, пытающихся
решать новые производственные проблемы [3, с. 43].
По
мнению
российской
исследовательницы
Е.М.
Черноуцан,
французские
«полюса
конкурентоспособности» обладают такими особенностями: они являются ключевым инструментом современной
государственной промышленной и инновационной политики в контексте достижения высокого уровня
конкурентоспособности Франции на мировом рынке; в развитии «полюсов конкурентоспособности» ведущая
роль принадлежит государству, которое определяет ключевые направления деятельности кластеров и
осуществляет финансирование; концентрация усилий с целью развития новых технологий, ориентация на
освоение перспективных рынков высокотехнологической продукции; открытость полюсов для вхождения в их
состав всех желающих игроков; нацеленность на сотрудничество предприятий, научно-исследовательских
центров, университетов; стержнем сотрудничества в рамках полюсов являются научно-технологические и
инновационные проекты; полюса являются главной движущей силой, которая определяет инновационную
стратегию различных регионов страны [4].
По данным правительственного сайта Франции, в стране ныне действует 71 «полюс
конкурентоспособности», которые рассматриваются как полюса экономического роста предприятий и занятости
[2]. «Полюса конкурентоспособности» способствуют созданию рабочих мест, усилению инновационной
деятельности предприятий, развитию высокотехнологических производств и соответственно повышению
конкурентоспособности французской экономики и росту имиджа страны на мировом рынке.
По данным ОЭСР, французская национальная кластерная программа «Pôles de compétitivité» является
многоцелевой, поскольку охватывает цели региональной, научно-технологической (инновационной) и промышленной
(предпринимательской) политики [1, с. 61]. Таким образом, важную особенность «полюсов конкурентоспособности»
видим в том, что они являются неотьемлемым элементом современной политики Франции относительно развития
регионов, науки и инноваций, промышленности и предпринимательства.
Развитие «местных производственных систем» и «полюсов конкурентоспособности» во Франции
координирует Межминистерский комитет по вопросам обустройства и конкурентоспособности территорий
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(CIACT), подотчетный непосредственно премьер-министру страны. Важная роль в процессе кластеризации
экономики отведена ряду министерств: Министерству экономики и финансов Франции, Министерству высшего
образования и научных исследований Франции, Министерству сельского хозяйства Франции, Министерству
обороны Франции и т.д.
«Полюса конкурентоспособности» действуют в различных регионах Франции и в различных отраслях
экономики. Одной из главных особенностей «полюсов конкурентоспособности» является то, что они
функционируют как в новых, быстро растущих отраслях экономики (нанотехнологии, информационнокоммуникационные технологии, биотехнологии, экотехнологии), так и более зрелых (автомобильная,
аэрокосмическая, аграрная отрасли и т.д.) [2]. В настоящее время можно выделить 14 отраслей, в которых
действуют полюса (рис.1). При этом один «полюс конкурентоспособности» может связывать несколько отраслей
экономики. Среди отраслей лидирующие позиции занимают энергетика, агропищевое производство,
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и производство новых материалов.
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Рисунок 1. «Полюса конкурентоспособности» Франции по отраслям экономики [2]
Важной особенностью «полюсов конкурентоспособности» можно считать активное участие в их
функцинировании малого и среднего бизнеса. Среди всех предприятий-участников полюсов около 86% приходится
на малые и средние предприятия (МСП), соответственно 2% – на крупные и 12% – на предприятия, промежуточные
между МСП и крупными (рис. 2) [2, с. 2]. Малые и средние предприятия получают поддержку в форме субвенций из
Единого Межведомственного Фонда (FUI), предназначенного для финансирования совместных проектов НИОКР.
предприятия,
промежуточные
между МСП и
крупными; 12%

крупные
предприятия; 2%

малые и средние
предприятия
(МСП); 86%

Рисунок 2. Удельный вес предприятий в деятельности
«полюсов конкурентоспособности» Франции [2, с. 2]
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Одним из наиболее активных и продвинутых в плане кластеризации экономики является регион ОверньРон-Альп (полюс микро- и нанотехнологий «Minalogic»; полюс в области биофармацевтики «Lyonbiopole»;
полюс в области возобновляемых источников энергии «Tennerdis»; полюс в области машиностроения «ViaMéca»;
полюс, который специализируется на мобильных транспортных системах «LUTB Transport & Mobility Systems»;
полюс в области злаковых культур «Céréales Vallée» и т.п.).
В рамках регионов Центр-Долина Луары, Иль-де-Франс и Верхняя Нормандия расположен всемирно
известный кластер парфюмерно-косметической отрасли «Cosmetic Valley». В центральном регионе Иль-де-Франс
также находится инновационный финансовый кластер «Finance Innovation». В регионах Юг-Пиренеи и Аквитания
действует кластер в аэрокосмический отрасли «Aerospace Valley». В Эльзасе активно функционирует
биотехнологический кластер «Alsace Biovalley», являющийся составной частью всемирно известного трансграничного
инновационного кластера «Биодолина» («Biovalley»). В регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег находится полюс
информационных и коммуникационных технологий «Solutions communicantes Sécurisées» [2].
Полюс микро- и нанотехнологий «Minalogic» (центр – г. Гренобль, регион Овернь-Рон-Альп,
юго-восточная Франция) – один из наиболее современных и крупных кластеров Европы в отрасли
микроэлектроники. Сферами деятельности кластера являются микро- и наноэлектроника, фотоника и
программное обеспечение. Кластер был создан по инициативе французского правительства на базе промышленных
компаний ST Microelectronics, Soitec и Schneider Electric, государственного исследовательского центра CEA Leti и
университета Ж. Фурье. Кластер объединяет более 300 участников: 250 компаний (72% малых и средних
предприятий и стартапов), 13 исследовательских центров и университетов, 10 локальных правительств, 22
организации экономического развития и иного направления. В целом в кластере занято около 30 тыс. работников.
С момента создания кластера (2005 г.) и доныне было утверждено 442 проекта НИОКР, общий бюджет которых
составил более 2 млрд. евро. При этом государство выделило субсидий на сумму 794 млн. евро. В результате уже
выполненных 68 проектов удалось коммерциализировать 37 инновационных продуктов и тем самым получить
1,25 млрд. евро выручки. Основными рынками применения продукции кластера являются ИКТ, здравоохранение,
энергетика, «завод будущего» (автоматизация производственных процессов), строительство, транспортные
средства, горный спорт [5].
В настоящее время в кластере работают такие инновационные компании как Schneider Electric (энергетика),
Biomérieux (микробиология), Soitec (полупроводниковые материалы), ST Microelectronics (микроэлектроника),
исследовательские центры Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии CEA Leti и
CEA Grenoble, всемирно известный Гренобльский университет Ж. Фурье, Гренобльский политехнический институт
и другие участники. Кластер стимулирует инновационную деятельность путем совместных проектов НИОКР, в
которых принимают участие малый и средний бизнес, крупные компании и исследовательские лаборатории.
Кластер способствует росту инновационных предприятий и стартапов. Деятельность кластера на 90% является
инновационной, что свидетельствует о его высокой конкурентоспособности [5]. На поддержку инновационных
проектов кластера направлены значительные ресурсы государственных фондов и частных компаний.
«Minalogic» – это «полюс конкурентоспособности» цифровых технологий мирового уровня в регионе
Овернь-Рон-Альп. В свою очередь, Овернь-Рон-Альп – это инновационный регион с динамичной и
диверсифицированной экономикой. Он является одним из наиболее мощных промышленных регионов Франции
и занимает восьмое место среди европейских регионов по уровню экономического развития [6].
По объемам экспорта парфюмерно-косметическая отрасль Франции занимает второе место после
аэрокосмической. Удельный вес Франции на мировом косметическом рынке составляет около 25%. Франция
поддерживает имидж косметического лидера с помощью постоянных инноваций. Подтверждением этого является
«полюс конкурентоспособности» «Косметическая Долина» («Cosmetic Valley») – мировой лидер в производстве
качественной парфюмерно-косметической продукции, ведущий ресурсный центр в области косметики и парфюмерии.
Каждый десятый косметический продукт, который реализуется в мире, произведен в «Cosmetic Valley». Удельный вес
кластера «Косметическая Долина» в парфюмерно-косметической отрасли страны составляет 18% от общего
количества предприятий, 28% от общей численности работников и 53% национального оборота всей отрасли [7]. Цель
кластера состоит в развитии конкурентоспособности парфюмерно-косметической индустрии Франции, повышении
имиджа отрасли и страны в целом, усилении значимости исследовательских лабораторий и росте занятости,
облегчении доступа участников кластера к экспортным рынкам.
Кластер расположен на территориях трех регионов страны с центром в городе Шартр. «Косметическая
Долина», созданая еще в 1994 г. по образцу Кремниевой Долины США, была выделена DATAR (Делегация по
обустройству территорий и региональному развитию) в качестве «местной производственной системы». В 2005 г.
«Косметическая Долина» была определена CIACT как «полюс конкурентоспособности». Инновации являются
решающим фактором достижения кластером конкурентных преимуществ и соблюдения стратегии устойчивого
развития. Ныне в кластере представлено 458 предприятий, из которых 78% – малые и средние. В нем работают 77
тыс. 332 специалистов-профессионалов, 8 университетов, 226 новейших исследовательских лабораторий, 8 тыс. 200
ученых-исследователей. Ежегодная выручка кластера в среднем составляет 21 млрд. евро. К 2030 г. руководством
кластера планируется создать 50 тыс. новых рабочих мест с учетом того, что мировой рынок косметики должен
вырасти на 40% [7].
Партнерские взаимоотношения в кластере способствуют активизации инновационной деятельности не
только крупных компаний, но и малых и средних предприятий. Начиная с 2005 г. и по состоянию на 2015 г. кластер
утвердил 175 совместных проектов НИОКР общим бюджетом 280 млн. евро, большая часть которых финансируется
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государством. Активно действуют исследовательские лаборатории, созданные на базе государственных
университетов – Орлеанского, Руанского, университета имени Ф. Рабле в г. Тур и др. В кластере работают такие
известные компании как L'Oreal, Yves Rocher SA, Channel, LVMN, CEAD Herbier de Provence, France Cosmetics
S.A.S, Johnson & Johnson Consumer France, Shiseido International Group, Cosmetic Research Group [7]. Значительное
внимание работники кластера уделяют тестированию и анализу продуктов, отбору сырьевых материалов,
разработке дизайна упаковок. В кластере происходит процесс непрерывного обучения, действуют институты и
тренинговые программы подготовки специалистов.
«Косметическая Долина» получила успех как во Франции, так и на международном уровне. «Cosmetic Valley»
является не только активным участником различных международных выставок, но и основателем и главным
организатором «Cosmetic 360» – международной выставки, посвященной инновациям в парфюмерно-косметической
промышленности. С целью стимулирования инновационной деятельности кластер придерживается принципа
открытых инноваций. Здесь созданы всемирно известные бренды Azzaro, Channel, Clarins, Gemey Maybelline, Guerlain,
Lierac, Decleor, Dior, Nina Ricci, Pacco Rabanne, Shiseido, Yves Rocher и т.п. [7].
Несмотря на острую конкуренцию Франция уверенно продолжает удерживать лидирующие позиции на
мировом рынке косметической продукции благодаря системному инновационному подходу, который состоит в
удовлетворении французскими производителями как массовых, так и премиум-сегментов, разработке новых формул,
ароматов и новых ингредиентов, умении работать с каналами дистрибуции продукции.
В целом французские инновационные кластеры «полюса конкурентоспособности» являются фактором
повышения конкурентоспособности страны. Развитие кластеров во Франции происходит при активной
поддержке государства. Правительство страны способствует созданию условий для деятельности предприятий и
генерирования инноваций. Большое внимание со стороны государства уделяется финансированию
государственно-частных
проектов
НИОКР
посредством
Единого
Межведомственного
Фонда,
правительственной программы «Инвестиции в будущее». Французские «полюса конкурентоспособности»
функционируют в различных отраслях экономики, привлекая и стимулируя малый и средний бизнес. В
современных условиях «полюса конкурентоспособности» Франции являются мощным стимулом к
сотрудничеству между предприятиями, научно-исследовательскими центрами и органами власти.
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Non-commercial organizations in the Republic of Moldova have acquired by the law the possibility of benefiting
from a now financing source – percentage designations in an amount of 2% of the income taxes intended to be paid by
the physical persons previous year. This is an instrument of a participatory democracy. This is a new in the Republic of
Moldova, being a possibility of the citizens to participate in the public budgeting process allocation. Studying the order
of the rollout of the percentage designation mechanism and identifying the benefits of this designation is the purpose of
the investigation.
Cuvinte-cheie: organizaţie necomercială, contabilitate, desemnare procentuală, mijloace cu destinaţie specială,
finanţări şi încasări cu destinaţie specială.
Desemnarea procentuală în Republica Moldova a apărut ca noţiune odată cu votarea în Parlament a Legii nr. 158
privind modificarea şi completarea unor acte legislative din 18 iulie 2014 [2], care a modificat Codul Fiscal nr. 1163 din
24 aprilie 1997 [1]. Mecanismul desemnării procentuale apare ca o posibilitate de democraţie participativă a cetăţenilor
în procesul de repartizare a bugetului public către organizaţiile necomerciale.
Desemnare procentuală – proces în care contribuabilii direcţionează un cuantum procentual de 2% din suma
impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale.
Desemnarea procentuală nu este o donaţie, deoarece contribuabilul care efectuează această desemnare nu achită
din propriile mijloace, ci doar direcţionează o parte din mijloacele bugetului public. Cel care achită în final este statul, iar
beneficiarii finali sunt beneficiarii serviciilor organizaţiilor necomerciale. Prin acest mecanism se educă cetăţenilor o
cultură de filantropie.
Codului Fiscal prevede că contribuabilul persoană fizică rezidentă, care nu are datorii la impozitul pe venit pentru
perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit
calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale.
Beneficiarii desemnării procentuale sunt:
a) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi
de utilitate publică în conformitate cu art.30 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti [4];
b) cultele religioase şi părţile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară
activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate.
Pentru a fi funcţionale prevederile Codului Fiscal, Guvernul a elaborat un instrument de aplicare a prevederilor
şi anume Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale [6].
În acest context, sunt eligibili de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală:
1) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 837-XIII cu privire la
asociaţiile obşteşti din17 mai1996[4];
b) activează cel puţin un an pînă la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare;
2) cultele religioase şi părţile componente ale acestora care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI
din 11 mai 2007 [5];
b) activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.
Pentru a avea posibilitatea de a beneficia de desemnări procentuale, organizaţia necomercială trebuie să fie înregistrată
în Lista beneficiarilor desemnării procentuale de către Ministerul Justiţiei. În acest scop organizaţia solicitantă trebuie:
 să depună la Ministerul Justiţiei o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
 să întrunească condiţiile pentru a fi eligibili.
Cererea trebuie prezentată de către solicitant de forma stabilită de Ministerul Finanţelor între 1 septembrie şi 30
septembrie a fiecărui an şi trebuie să conţină următoarele elmente:
 denumirea asociaţiei obşteşti, a fundaţiei, a instituţiei private, a cultului religios şi a părţilor componente ale acestuia;
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 data înregistrării;
 numărul de identificare de stat;
 datele de contact (număr de telefon, e-mail şi adresa juridică);
 activităţile implementate:
 de utilitate publică pentru asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private în conformitate cu art. 30 din
Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996;
 sociale, morale, culturale sau de caritate pentru cultele religioase şi părţile componente ale acestora în
conformitate cu art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007;
 datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală;
 declaraţia pe proprie răspundere că nu a susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma
desemnării procentuale, nu va susţine activitatea unui partid politic, a unei organizaţii social-politice sau a unui candidat
la alegeri, în sensul Codului electoral.
După prezentarea declaraţiilor de către persoanele fizice, participante la desemnarea procentuală, Serviciul Fiscal
de Stat va întocmi şi va prezenta Ministerului Finanţelor borderoul beneficiarilor desemnării procentuale până la data de 31
iulie a anului în care a avut loc desemnarea. În acest borderou vor fi indicate sumele de desemnare procentuală pentru fiecare
beneficiar în parte şi rechizitele bancare ale acestora. Acest borderou serveşte drept bază Direcţiei generale Trezoreria de
Stat din cadrul Ministerului Finanţelor pentru transferarea sumelor aferente fiecărui beneficiar de desemnări procentuale.
Pentru organizaţiile necomerciale, beneficiare a desemnărilor procentuale apare necesitatea stabilirii ordinii
reflectării în evidenţă a finanţărilor din desemnările procentuale aferente fiecăreia în parte. Organizaţiile necomerciale
operează cu următoarele tipuri de finanţări:
mijloacele cu destinaţie specială sub formă de:
 mijloacele cu destinaţie specială sub formă de:
granturi,
donaţii condiţionate,
asistenţă financiară,
alte finanţări cu destinaţie specială;
 mijloacele nepredestinate sub formă de:
donaţii necondiţionate,
ajutoare financiare;
 cotizaţii şi alte contribuţii ale membrilor asociaţiei;
 alte mijloace (credite, împrumuturi).
Studiind definiţiile acestor tipuri de finanţări, autorul e de părerea că finanţările sub formă de desemnări
procentuale se înscriu în componenţa mijloacelor cu destinaţie specială.
Mijloace cu destinaţie specială – active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi,
donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări,
mijloace şi fonduri proprii a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale. În această ordine de
idei, considerăm că mijloacele din desemnări procentuale au o destinaţie specială în contextul prevederilor art. 27 al
Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale [6]. Mijloacele obţinute din dsemnări procentuale pot
fi îndreptate doar în următoarele scopuri:
1. susţinerii:
a) activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996, desfăşurate de
asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private [4];
b) activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11
mai 2007 [5], desfăşurate de cultele religioase şi părţile lor componente;
2. acoperirii cheltuielilor administrative în următoarea mărime din suma totală a desemnărilor procentuale primite:
a) 50% – dacă suma obţinută este de până la 50000 lei inclusiv;
b) 40% – dacă suma obţinută este mai mare 50000 şi nu depăşeşte 100000 lei;
c) 30% – dacă suma obţinută este mai mare de 100000 şi nu depăşeşte 500000 lei;
d) 25% – dacă suma obţinută este mai mare de 500000 lei.
Organizaţiile necomerciale, care au beneficiat de desemnări procentuale pot folosi mijloacele primite timp de
două perioade fiscale consecutive [9,art.29]. În acest context se propune reflectarea mijloacelor din desemnări procentuale
în evidenţa organizaţiilor necomerciale la conturile:
 425 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung” –dacă durata de utilizare a mijloacelor din
desemnări procentuale depăşeşte 2 ani;
 537 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente”- dacă durata de utilizare a mijloacelor din desemnări
procentuale nu depăşeşte 1 an.
În conformitate cu Planul general de conturi contabile organizaţiile necomerciale sunt în drept să elaboreze
nomenclatorul subconturilor şi conturilor analitice pentru fiecare cont sintetic, ce permite evidenţa mijloacelor cu
destinaţie specială pe surse de finanţare, categorii de finanţări, direcţii de utilizare şi articole concrete de cheltuieli aferente
proiectelor sau altor scopuri speciale.
La conturile 425 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung” şi 537 “Finanţări şi încasări cu
destinaţie specială curente” pot fi prevăzute conturi de gradul II cu denumirea de “Finanţări din desemnări procentuale”,
cu evidenţa acestora după data apariţiei, în cazul în care organizaţia beneficiază în fiecare an de astfel de desemnări.
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Mijloacele din desemnări procentuale pot fi primite doar sub formă de numerar destinate susţinerii activităţilor
de utilitate publică, activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate, precum şi acoperirii cheltuielilor aferente. Aceste
mijloace se evaluează la valoarea nominală a numerarului primit sau de primit, conform contabilităţii de angajamente.
Mijloacele cu destinaţie specială ce urmează să fie primite se înregistrează în evidenţa organizaţiilor
beneficiare de desemnări procentuale astfel:
 pentru mijloacele ce urmează a fi utilizate în termen mai mare de un an:
Debit contul 161 “Creanţe pe termen lung”
Credit contul 425 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung”.
 pentru mijloacele ce urmează a fi utilizate în termen mai mic de un an:
Debit contul 234 “Alte creanţe curente”
Credit contul 537 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente”.
Mijloacele cu destinaţie specială intrate efectiv se înregistrează în evidenţa organizaţiilor beneficiare de
desemnări procentuale astfel:
Debit contul 242 “Conturi curente în monedă naţională”
Credit conturile 161 “Creanţe pe termen lung” sau 234 “Alte creanţe curente” – dacă anterior au fost înregistrate creanţe;
Credit conturile 425 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung”sau 537 “Finanţări şi încasări cu
destinaţie specială curente”- în funcţie de termenul preconizat de utilizare.
Dacă termenul de utilizare a mijloacelor din desemnări procentuale devine mai mic de un an, atunci organizaţia
beneficiară trebuie să întocmească formula:
Debit contul 425 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung”
Credit contul 537 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente”.
În scopul susţinerii activităţilor de utilitate publică, activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate
mijloacele cu destinaţie specială pot fi utilizate pentru:
- acoperirea cheltuielilor curente,
- achiziţionarea sau fabricarea activelor curente, acordarea avansurilor,
- procurarea sau crearea imobilizărilor necorporale şi corporale.
Înregistrările contabile depind de calea de utilizare a mijloacelor respective. În cazul suportării de organizaţia
necomercială a cheltuielilor aferente mijloacelor din desemnări procentuale se reflectă:
Debit contul 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială”
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, 544 “Alte datorii curente”, 531 “Datorii faţă de personal
privind retribuirea muncii”, 533 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale” etc.
Concomitent se înregistrează diminuarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială:
Debit contul 537 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente”
Credit contul 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială”.
Utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială pentru procurarea stocurilor şi a altor active circulante, precum şi
pentru acordarea avansurilor se înregistrează:
1) în cazul valorii activelor utilizate:
Debit contul 537 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente”
Credit contul 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială”;
2) în cazul valorii activelor neutilizate şi avansurilor acordate:
Debit contul 537 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente”
Credit contul 535 “Venituri anticipate curente”.
Pe măsura utilizării stocurilor şi decontării avansurilor acordate, veniturile anticipate se vor deconta la venituri curente:
Debit contul 535 “Venituri anticipate curente”
Credit contul 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială”.
Organizaţiile-beneficiare a desemnărilor procentuale au obligaţia de a depune rapoarte privind modul de utilizare
a acestor sume. Rapoartele se depun Serviciului Fiscal de Stat în termenul stabilit de legislaţia fiscală pentru depunerea
declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de
desemnare procentuală.
Dacă beneficiarul nu a folosit sumele desemnărilor procentuale în perioada respectivă, atunci apare obligaţia
restituirii acestor mijloace la buget până la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor de
desemnare procentuală, ceea ce se va înregistra în evidenţa organizaţiei astfel:
Debit conturile 425 “Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung”sau 537 “Finanţări şi încasări cu
destinaţie specială curente”
Credit contul 242 “Conturi curente în monedă naţională”.
La fel, beneficiarii desemnărilor procentuale sunt responsabilizaţi pentru încălcarea prevederilor Codului Fiscal
şi Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale [6], cât şi pentru neraportarea privind utilizarea
mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale.
Răspundere pentru încălcarea prevederilor legale o poartă organizaţiile necomerciale şi persoanele cu funcţii de
răspundere, cărora le pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
 amendă contravențională potrivit art. 298 alin. (41) al Codului contravențional;
 restituirea sumelor desemnării procentuale folosite cu încălcarea prevederilor legii și/sau neraportate;
 excluderea beneficiarului de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de doi ani,
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cu publicarea listei pe pagina web a Ministerului Justiției, alături de Lista beneficiarilor.
Autorii consideră un beneficiu absolut pentru societate a apariţiei posibilităţii desemnării procentuale, care se
concretizează în următoarele:
 susţinerea sectorului neguvernamental;
 crearea şi promovarea unei culturi şi tradiţii de filantropie cetăţenilor şi de cunoaştere a mediului de activitate
a sectorului neguvernamental;
 crearea unui motiv de concurenţă în plus între organizaţiile necomerciale şi de comunicare mai eficientă a
acestora cu cetăţenii;
 posibilitatea participării cetăţenilor la repartizarea bugetului public.
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Государственное регулирование внутренней торговли – это процесс применения механизмов, методов и
средств с преобладанием экономического подхода с целью укрепить конкурентоспособность и развитие
отечественного производителя и посредника, развития внутреннего рынка и активизации внутриторговой
посреднической и иной экономической деятельности. Его реализация и соответствующий уровень
эффективности определяется действенностью таких методов как административного, экономического и
механизмов – экономического, организационного, институционально-правового, институционально-проектного,
социально-психологического, информационного. При этом выделяются отдельные направления регуляторной
деятельности государства на внутреннем рынке – экономического (модернизация и развитие производственнодистрибьюторского комплекса, повышение покупательной способности и изменения покупательских
приоритетов населения) и административного (регуляторная, фискальное, антимонопольное, ценовой и иное
регулирование) направления. Здесь важное значение для обеспечения эффективности государственного
регулирования внутренней торговли имеет избрания соответствующих средств, согласно которым будет
сформирована необходимая стратегическая тактика [2, с. 40-44].
Мировой опыт указывает на высокую зависимость внутреннего рынка и поведения его субъектов от
глобализационных тенденций и необходимость постоянного приспособления к экономическим вызовам образующиеся
в таких условиях развития экономики. Поэтому уже сформировано достаточно широкую вариативность стратегических
подходов, которые могут применяться в этих целях, и их разную эффективность [1, с. 105-110].
Считаем, что применение методов и форм государственного регулирования имеют как прямое, так и
косвенное (опосредованный) влияние на внутреннюю торговлю. Согласно этому формируется комплекс средств
программирования государственной регуляторной политики. Так, административный характер государственного
прямого регулирования внутренней торговли предполагает применение следующих средств: индикативное
ценообразование; лицензирования прав реализации отдельных групп товаров; квотирования импорта и экспорта;
ограничения рекламы и сбыта товаров; обязательная государственная стандартизация и сертификация товаров;
прямое административное регулирование деятельности государственных и коммунальных торговых
предприятий; прямой государственный контроль деятельности предприятий; определение условий и сроков
прохождения разрешительных процедур; осуществление прямых государственных закупок и дифференциация
их объемов по секторам предприятий торговли.
Стиль прямого государственного вмешательства во внутреннюю торговлю воплощается также в налоговой
и регуляторной политике. В налоговой форме эффективность государственного регулирования внутреннего рынка
определяется действенностью установления и изменения размеров фиксированного и единого налогов, платы за
торговый патент, а также введением эффективного контроля уплаты налогов (с соблюдением принципов равенства
и ликвидации механизмов уклонения (минимизации) налогообложения или получения преференций). В то же
время, регуляторными средствами прямого государственного регулирования будут: административная
ответственность и подотчетность органов власти при принятии решений в системе регулирования торговой
деятельности; функционирования органа по обеспечению демонополизации экономики.
Усиление глобализационных экономических вызовов требует интенсивно применять косвенные методы
и им соответствующие средства в государственном регулировании внутреннего торговли. Первоначально
должны проходить нормативно-правовые изменения на рынке, которые будут предусматривать
институциализацию торговой деятельности, ее экономическое регулирование, а также обеспечения гарантий
защиты права интеллектуальной собственности. На основе них будет определяться действенность применения
средств программирования и планирования развитиявнутреннего торговли, к которым следует отнести: принятие
и реализация на всех уровнях системной иерархии управления программ развития торговли, ее форм и видов,
малого сельского торгового предпринимательства; согласование стратегий социально-экономического развития
и привлечения инвестиций с мерами программ.
Наряду с правовыми и информационными средствами косвенные государственные регуляторные
отношения должны базироваться на средствах налоговой политики, которые будут определять финансовые
аспекты развития внутреннего рынка. В частности, к таким средствам целесообразно отнести: регулирование
условий и объемов реализации товаров через таможенную и акцизную политику, налогообложения НДС,
другими сборами и отчислениями; закрепление преференций, направленных на экономическое стимулирование
развития современных объектов торговли и ее инфраструктуры; создание налоговых стимулов к детенизации
бизнес-среды, разрушение базы серого и теневого секторов, инвестирования средств в развитие объектов
торговли; обеспечение льготного налогообложения, учета и отчетности субъектов малого торгового
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предпринимательства. Также финансовый характер государственной регулярной политики должен проявляться
в реализации кредитно-денежных средств как финансово-кредитное регулирование хозяйственных торговых
процессов; финансирование мероприятий улучшения финансового обеспечения предприятий торговли;
закрепление механизмов кредитования на льготных условиях инвестиционных проектов, имеющих социальноэкономическое значение.
Органы государственной власти в регулировании рыночных отношений выполняют организационную
функцию, согласно которой учитываются потребности различных субъектов рынка, проводится поиск путей их
удовлетворения, определяются общие решения для обеспечения экономического развития. Глобализация
экономики и необходимость в ее приспособления требует от государственной регуляторной системы применять
кроме организационных средств и институциональные, а в большинстве случаев и сочетать. В частности к таким
средствам отнесем: регулирование условий получения лицензий, патентов, прохождения разрешительных и
согласительных процедур для субъектов торгового предпринимательства; совершенствование системы
регистрации предприятий; реализация мероприятий (как организационных, так и нормативно-правовых)
формирование условий хозяйственной деятельности торговых предприятий, развития ее институциональной
инфраструктуры, укрепление экономической безопасности; создание условий для участия в процессах
регулирования торговли ассоциативных предпринимательских и общественных организаций производителей,
посредников, потребителей; развитие негосударственных организаций стандартизации и сертификации качества
товаров и процессов управления на предприятиях торговли; содействие развитию сферы консалтинга и
повышения качества систем управления в торговле.
Несомненно, что средства государственного регулирования внутренней торговли должны иметь
социально-психологический и информационно-разъяснительный характеры. Возможно не стоит ожидать
быстрых результатов от их применения, но такая форма косвенного вмешательства в рыночные тенденции
сформирует правильную потребительскоє мнение о приоритетах и задачах внутренней торговли, базовую основу
для реализации пилотных проектов, что особенно важно в условиях глобализационных экономических вызовов,
ориентированный для экономических агентов современный покупательских тип общества. Реализация таких
мероприятий с учетом сегодняшних тенденций развития внутренней торговли в национальном хозяйстве должна
направляться на стимулирование деловой активности населения, ведения законной и цивилизованной торговой
деятельности в сельских поселениях, районных центрах и прилегающих к ним территориях, использование для
этого средств социально-психологического и информационно-разъяснительного характера.
Несмотря на то, что подходы государственной политики, ориентированной на формирование
цивилизованного конкурентной среды во внутренней торговле, обеспечение ее гармоничного и структурносбалансированного развития, увеличение роли в процессах развития государства как социально-экономической
системы, все больше имеют смещаться к экономическим средств регулирования, а административные
использоваться в кризисные периоды и иметь корректирующий краткосрочный характер [3, с. 56-71].
В итоге отметим, что необходимость регулирования внутренней торговли является объективной, однако
его средства, а также формы, методы зависят от уровня развития государства как социально-экономической
системы, характеристик внутреннего рынка и предпринимательской среды, структуры видов и форм торговли,
сформированных подходов и принципов государственного управления.
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DIFICULTĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN FINANŢAREA ÎNTREPRINDERILOR
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Fie că e vorba de economia unei ţări sau a întregii lumi – evident că este necesară o schimbare a opticii în
sectorul businessului mic şi mijlociu, dar şi în politicile guvernamentale. Criza economică şi financiară a fost generată
de modelul actual de piaţă, un model care trebuie regândit din temelii. Soluţia ar putea veni de la un nou sistem, sustenabil
şi orientat spre progresul pe termen lung al societăţii umane, iar pe termen scurt – al întreprinderilor mici şi mijlocii.
Relansarea economică este condiţionată de accesul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare. Lipsa
finanţării, birocraţia şi nearmonizarea legislaţiilor naţionale reprezintă cele mai frecvente dificultăţi cu care se lovesc
întreprinderile mici şi mijlocii din Uniunea Europeană, în general, cât şi din Republica Moldova, în particular. Ieşirea
din criză şi repornirea motoarelor economice ale Europei nu pot avea loc fără implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
De aceea, este vital ca ele să beneficieze de sprijin, mai ales într-o perioadă atât de dificilă din punct de vedere economic
şi financiar. Totodată, întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să folosească instrumente financiare, care pot avea „efectul
unui cocktail de supervitamine” asupra unui organism slăbit cum este economia autohtonă.
Cuvinte-cheie: finanţare, întreprinderi mici şi mijlocii, structuri antreprenoriale, Acord de Asociere, Zona de
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).
Whether it's the economy of a country or the whole world - obviously a change in optics is needed in the small
and medium business sector, but also in government policies. The economic and financial crisis has been generated by
the current market model, a model that has to be rethought from the ground. The solution could come from a new system,
sustainable and oriented towards the long-term progress of human society, and in the short term - of small and medium
enterprises. The economic recovery is conditioned by the access of small and medium enterprises to finance. Lack of
funding, bureaucracy and non-harmonization of national legislation are the most common difficulties affecting small and
medium enterprises in the European Union, in general, and in the Republic of Moldova in particular. Exiting the crisis
and restarting Europe's economic engines cannot take place without the involvement of small and medium enterprises. It
is therefore vital that they receive support, especially in such a difficult economic and financial period. At the same time,
small and medium businesses must use financial instruments that may have the "effect of a supervitamine cocktail" on a
weakened body such as the autochthonous economy.
Keywords: financing, small and medium enterprises, entrepreneurial structures, Association Agreement, Deep
and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA).
JEL Classification: L26, G32.
Introducere
Mediul de afaceri este un mediu care, prin excelență, evoluează foarte repede. După o îndelungată perioadă de
tranziţie, întreprinderile mici și mijlocii deţin cca 97% din total agenţi economici, astăzi ele fiind considerate “coloana
vertebrală a economiei naţionale” (pentru comparaţie 8 slujbe noi din 10 sunt create în întreprinderi mici şi mijlocii, 99%
din întreprinderile europene sunt întreprinderi mici şi mijlocii). Concomitent, dată fiind importanta contribuţie la crearea
noilor locuri de muncă şi stimularea concurenţei, ele sunt considerate “veritabile pepiniere ale inovaţiilor și spiritului
antreprenorial”, devenind, în final, promotorul dezvoltării economice al unei ţării şi actorii principali în procesul de
creare a locurilor de muncă.
Totodată, întreprinderile mici şi mijlocii necesită a fi privite prin prisma bunei funcţionări a întreprinderilor mari.
În acest moment, entităţile nu sunt interesate de dezvoltarea durabilă tocmai pentru că se află într-o situaţie financiară
dificilă şi nu văd în aceasta drumul de ieşire din blocaj. Soluţionarea dificultăţilor în finanţarea întreprinderilor mici şi
mijlocii poate fi efectuată prin implementarea instrumentelor financiare, care stimulează punerea în comun a resurselor
publice cu cele private, ceea ce înseamnă şi mai multe resurse la dispoziţia antreprenorilor.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii este un subiect de preocupare înaltă pentru cercetători și o problemă
de importanță semnificativă pentru factorii de decizie din economiile statelor ce „ţin” vectorul alinierii la tendinţele
europene. Astfel, oamenii de știință din străinătate au demonstrat că accesul simplificat la finanțare al structurilor
antreprenoriale poate eradica sărăcia, contribui la creșterea economică și facilita crearea locurilor de muncă.
În Republica Moldova, finanțarea mediului de afaceri este o prioritate prevăzută în Strategia națională de dezvoltare
“Moldova 2020”. În acest context, cercetarea evidențiază că dificultățile întâmpinate de întreprinderile mici şi mijlocii în
accesarea surselor de finanțare stagnează dezvoltarea acestora, care reprezintă pilonul creșterii economice durabile.
Evidenţiem că tema de cercetare este de o actualitate și importanță semnificativă atât în Republica Moldova, cât
și în alte state care au ca scop aderarea la Uniunea Europeană.
Metode şi materiale aplicate
Baza metodologică a studiului o constituie lucrările elaborate în cadrul Centrelor de cercetare, Universități,
Instituții internaționale și naționale. Totodată, radiografia domeniului este efectuată de către instituţiile de resort în
136

procesul de monitorizare și evaluare a Strategiei naționale de dezvoltare “Moldova 2020” și Strategiei de dezvoltare a
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012–2020, unde sunt prezentate rezultatele obținute, însoțite de
indicatori cantitativi și calitativi, precum și gradul de realizare a acțiunilor planificate. În cadrul cercetării au fost utilizate
următoarele metode și instrumente de cercetare: metoda documentară, bazată pe accesarea și studierea bibliografiei
generale și de specialitate; metoda sintezei, comparației, analogiei și grupării datelor cantitative și calitative; metoda
analizei comparative aplicată pentru instrumentele de finanțare.
Rezultate obţinute şi discuţii
Apariţia antreprenoriatului autohton a datat cu desfiinţarea Uniunii Sovietice și iniţierea liberalizării pieţei.
Antreprenoriatul poate fi cheia pentru creștere și dezvoltare a societății, în acest context de declin economic și social în
care ne aflăm. Astfel, necesităţile populaţiei, care anterior au fost limitate de orice posibilitate de a obţine liber bunuri și
servicii au început să fie asigurate de către primii „comercianţi”, aceştia formând baza antreprenoriatului. Productivitatea
scăzută, infrastructura distrusă și sărăcia populaţiei au creat obstacole în calea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
care necesită suport din partea factorilor de decizie.
Suntem de părerea că fiecare idee, înainte de a fi implementată, necesită a fi analizată din punct de vedere al
unicităţii acesteia, necesităţilor pe care le va soluţiona, segmentului de piaţă pe care îl va viza și, nu în ultimul rând,
indicatorilor-cheie ce reflectă rezultatele implementării. Dar, pentru a realiza o idee de afacere întreprinderile au nevoie
de capital fix, uman, financiar. Activitatea exclusiv din resurse proprii pentru întreprinderile mici şi mijlocii este
complicată, căci, de obicei, acestea sunt insuficiente și nu răspund necesităţilor de creştere. A te dezvolta durabil înseamnă
mai multă competitivitate, eficienţă şi profit. Asta denotă faptul că întreprinderile mici şi mijlocii autohtone pierd din
competitivitate în raport cu structurile antreprenoriale din Uniunea Europeană şi din lume.
Probabil ca cel mai important element din activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii sunt dificultăţile financiare
zilnice şi dezamăgirile frecvente. Din documentarea practică deducem că se înregistrează entităţi care aplică principiile
dezvoltării durabile la nivel economic: îşi eficientizează costurile, îşi eficientizează acţiunile etc., dar în moment ce se
lovesc de birocraţia imensă impusă de stat şi de taxele şi impozitele actuale – eforturile sunt zădarnice
Numărul de bărbați în mediul de afaceri este în medie de 2,6 ori mai mare decât cel al femeilor. Deci, procentajul
femeilor implicate în afaceri este mult mai mic decât numărul de femei active economic (49,4%). Pentru informație:
numărul total de femei în Republica Moldova constituie 51,9%; 68 din 100 de oameni de afaceri din Republica Moldova
au studii superioare complete sau incomplete, iar 20% au studii medii, iar 12% nu au studii; vârsta medie a unui
antreprenor din Moldova este de 45 de ani; doar 23% din tinerii cu vârsta de până la 35 de ani dețin afaceri în businessul
mic și mijlociu; 63 din 100 de antreprenori au activat inițial ca angajați; circa 8% au intrat în afaceri fără o experiență
prealabilă, inclusiv foști studenți (4,4%) sau șomeri (2,4%).
Reiterăm că relansarea economică este condiţionată de accesul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la
finanţare. Criza economică a afectat ponderea relativă a instrumentelor de finanţare cerute de întreprinderile mici şi
mijlocii: cererea de credite de investiţii şi de leasing a scăzut simţitor, în timp ce a crescut semnificativ cererea de credit
pentru capital de lucru şi de garanţii.
Pe fondalul crizei financiare, accesul la finanţare a fost restricţionat de către băncile comerciale, afectând
afacerile întreprinzătorilor mici şi mijlocii prin diminuarea profitului net şi a fluxurilor de numerar.
Uniunea Europeană întreprinde acţiuni pentru a permite statelor membre să adopte măsuri suplimentare de ajutor
de stat limitate în timp, aplicabile tuturor sectoarelor, atât întreprinderilor mici şi mijlocii, cât şi entităţilor mari, prin care
pot fi obţinute ajutoare de până la 500.000 de euro prin scheme care trebuie notificate Comisiei Europene. Principale
măsuri avute în vedere de Comisia Europeană se referă la:
 valoarea limitată compatibilă a ajutorului, ajutor sub formă de garanţii;
 ajutor sub formă de subvenţionare a dobânzii, ajutor pentru fabricarea de produse ecologice;
 alte măsuri: măsuri de capital de risc.
La nivel naţional, a fost modificată şi completată Norma privind instituirea unei scheme de ajutor de stat,
destinată facilitării accesului la finanţare în actuala perioadă de criză economică şi financiară, constând în garanţii acordate
întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mari. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se face cu
respectarea criteriilor privind ajutorul de stat.
Pentru identificarea şi definirea problemelor legate de accesul la finanţare, factorii de decizie au luat în calcul
concluziile studiilor realizate anterior pregătirii Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii,
precum şi ale consultărilor organizate cu reprezentanţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii pe de o parte, şi reprezentanţi ai
instituţiilor şi organismelor publice cu responsabilităţi în sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, pe de altă parte.
Constatăm că există bariere legislative cu impact asupra ritmului de absorbţie a fondurilor europene de către
întreprinderile mici şi mijlocii autohtone. Totodată, barierele legislative intervin în toate etapele de implementare a
programelor operaţionale.
Cele mai importante deficienţe legislative cu caracter orizontal derivă din legislaţia bugetară, care conţine o serie
de prevederi restrictive de natură să afecteze implementarea eficientă şi rapidă a proiectelor finanţate din fondurile
structurale şi de coeziune. Capacitatea administrativă pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene este redusă, aspect
cauzat, în principal, de pregătirea insuficientă a personalului.
În acelaşi timp, procedurile administrative îndelungate de la nivelul autorităţilor de management şi organismelor
intermediare contribuie la întârzieri în semnarea contractelor de finanţare.
În sarcina autorităţilor stă suplimentarea măsurilor cu un pachet de reglementări, care să vină în întâmpinarea
nevoilor mediului de afaceri. Aspecte precum normele care reglementează: insolvabilitatea, permisele de construcţie,
137

registrele de proprietate sau furnizarea de electricitate etc. sunt de o importanţa extraordinară, pentru că pot uşura
activitatea antreprenorilor, ceea ce este bine atât pentru administraţie, cât şi pentru cetăţeni.
În lipsa instrumentelor financiare care ar permite gestionarea eficientă a riscurilor de finanţare apar dificultăți în
colaborarea cu întreprinderile mici şi mijlocii. Băncile sunt şi ele expuse unor costuri ridicate sau nu sunt în măsură să
colecteze informaţii credibile, chiar şi atunci când întreprinderile mici şi mijlocii sunt solvabile. Aceşti factori induc o
majorare a dobânzilor şi o reducere a volumelor de credite, creând obstacole de preţ şi de cantitate pentru creşterea
întreprinderilor mici şi mijlocii. Astfel, întreprinderile mici şi mijlocii se văd constrânse mai degrabă să recurgă la finanţări
din partea reţelelor de familie sau de prieteni, la beneficii non-distribuite sau la credite pe termen scurt oferite de alţi mici
cumpărători sau furnizori decât să se adreseze instituţiilor ce oferă instrumente de finanţare pe termen lung, adaptate unor
scopuri specifice. Atunci când sunt dispuse să crediteze întreprinderile mici şi mijlocii, instituţiile financiare nu au deseori
competenţele necesare pentru aceasta.
Băncile sunt obişnuite, în relaţia lor cu marii clienţi, cu evaluări ale riscurilor exhaustive care sunt prea
costisitoare pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Practica internațională plasează instituţiile de microfinanţare la cealaltă
extremitate, ele acordând împrumuturi pe baza exerciţiului responsabilităţii. Lipsa de informaţie credibilă privind
solvabilitatea întreprinderilor mici şi mijlocii creează bariere pentru finanţarea acestora, cauza constituind, de obicei,
absenţa birourilor de credite, aplicarea defectuoasă a regulamentelor cu privire la divulgarea informaţiei financiare etc.
În multe ţări sărace, pieţele de capital sunt inexistente sau nelichide, ceea ce exclude emisiile publice. Pe de altă
parte, antreprenorii dispun de competenţe şi capacităţi insuficiente pentru a gestiona capitaluri de risc. Principala sursă de
finanțare a întreprinderilor mici şi mijlocii continuă să reprezintă veniturile reținute, profiturile acumulate de-a lungul
timpului, care nu au fost returnate fondatorilor. Structurile antreprenoriale preferă să utilizeze finanțarea internă, mai
degrabă decât finanțarea externă, deoarece acesta poate fi foarte costisitoare. Sursele externe de finanțare includ datorii
și capital propriu (precum și unele forme hibride), care pot fi furnizate de către investitorii individuali (cum ar fi business
angels), fondurile cu capital de risc, băncile și piețele de capital (printre altele). Chiar dacă investiţiile străine directe joacă
un rol esenţial în procesele de dezvoltare, este imposibil ca ţările să progreseze fără investiţii bazate pe economii interne.
Este necesar ca statele să dispună de instituţii financiare capabile să gestioneze riscurile și să aloce capitaluri pentru a
finanţa investiţiile productive.
În special, în procesul căutării şi acumulării capitalului necesar, capacitatea întreprinzătorului de a găsi cele mai
reuşite scheme de finanţare, sporind avantajele fiecărui tip de finanţare şi diminuând efectele negative ale acestora, are o
importanţă majoră. Este foarte puţin dacă ne gândim că întreprinderile mici şi mijlocii au, în general, nevoie de credit şi
de investiţii. Procentajul creditelor oferite trebuie privite ca un semnal de alarmă. Desigur, creditele oferite de băncile
private sunt mult mai uşor accesibile marilor companii decât structurilor antreprenoriale mici şi mijlocii.
E o chestiune de risc şi este imposibil de a solicita sectorului bancar să-şi asume mai mult risc decât consideră
că poate să suporte. Astfel, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii nu poate rămâne fără sprijin, odată ce s-a convenit că
dezvoltarea lui este vitală pentru relansarea economiei. Este rolul autorităţilor publice să creeze o punte de sprijin pentru
a acoperi distanţa dintre antreprenori, pe de o parte, şi investitori sau creditori, pe de altă parte.
În opinia noastră principalele domenii de investiţie sunt: promovarea antreprenoriatului, inovaţia şi exploatarea
economică a ideilor noi, crearea de noi întreprinderi, sprijinirea capacității de dezvoltare a produselor și serviciilor,
încurajarea capacităţii de creştere pe pieţele locale naţionale şi internaţionale. Ajutoarele şi subvenţiile sunt acordate de
stat sau de colectivităţile locale interesate în susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii după anumite criterii
prestabilite. De obicei, la nivel naţional sau local există consilii speciale şi mecanisme de selectare a proiectelor după
apartenenţa lor la cerinţele înaintate. Acest sistem are drept scop stimularea creării de întreprinderi în domenii de activitate
de interes general. Scheme inovative de finanţare pot fi regăsite atât în programele naţionale, cât şi în cele regionale. Prin
intermediul acestor programe este posibilă obţinerea unor credite sau granturi din partea statului pentru crearea de noi
întreprinderi, precum şi subvenţionarea anumitor genuri de activitate, considerate de o importanţă majoră pentru economia
ţării. Obţinerea unor astfel de finanţări presupune informarea permanentă asupra programelor existente; studierea
criteriilor de eligibilitate, a documentaţiei necesare, a termenelor de depunere a cererilor de finanţare, a condiţiilor de
derulare a finanţării şi de evaluare a proiectului; selectarea variantelor potrivite cu profilul de activitate al structurii
antreprenoriale; perfectarea documentaţiei necesare şi depunerea proiectului.
Din experienţa ultimilor 40 de ani deducem următoarele concluzii: în primul rând, este important să punem
accentul pe întreprinderi cu mare potenţial de creştere, acelea care sporesc productivitatea, dezvoltarea şi implicit
bunăstarea şi locurile de muncă ale indivizilor. Apoi, în al doilea rând, sunt recomandate serviciile de dezvoltare care
ţintesc cu predilecţie întreprinderile mici şi mijlocii: incubatoarele şi centrele de inovaţie şi de transfer tehnologic. În fine,
este foarte important să ne concentrăm pe asimilarea de tehnologii informatice şi de comunicare moderne şi pe dezvoltarea
internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Pentru orice structură antreprenorială, este important să se intereseze de structura financiară cu care ea poate
derula o activitate rentabilă, dar şi de a cunoaşte nivelul îndatorării la care poate face apel, fără a exista efecte negative
asupra rentabilităţii sale financiare. Nerespectarea acestei restricţii ar putea duce la un dezechilibru financiar, în ciuda
unei rentabilităţi economice semnificative, care va fi consumată la nivelul cheltuielilor financiare generate de către un
grad de îndatorare mai ridicat.
Activitatea unei entităţi este supusă riscului economic (operaţional), întrucât aceasta nu poate să prevadă cu
certitudine diferitele componente ale rezultatului său (cost, cantitate, preţ) şi ale ciclului de exploatare (cumpărări, prelucrări,
vânzări). Riscul economic evaluează posibilitatea înregistrării unui rezultat insuficient sau chiar a unor pierderi. Deci, riscul
activităţii economice evidenţiază „incapacitatea întreprinderii de a se adapta în timp şi cu cele mai mici costuri, eforturi,
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variaţiei mediului economic; mai exact, el exprimă volatilitatea rezultatului economic la condiţiile de exploatare”.
Este ştiut faptul că riscul afacerilor variază de la o ramură de activitate la alta şi de la o structură antreprenorială
la alta, în cadrul aceleiaşi ramuri de activitate. În plus, riscul afacerilor poate fi schimbător în timp. În general,
întreprinderile mici şi mijlocii şi cu un singur produs, au un grad ridicat al riscului afacerilor.
În literatura de specialitate se apreciază că riscul economic depinde de următorii factori:
- elasticitatea cererii; cu cât cererea pentru produsele întreprinderii este mai dinamică, cu atât riscul economic
este mai mare;
- caracterul dinamic al preţului de vânzare; structurile antreprenoriale ale căror produse sunt vândute pe pieţe
caracterizate de fluctuaţii însemnate, sunt expuse unui risc economic mai ridicat, comparativ cu entităţile ale căror produse
sunt vândute pe pieţe stabile;
- caracterul variabil al costului aprovizionărilor, în sensul că structurile antreprenoriale care se aprovizionează
la costuri incerte, sunt expuse unui risc economic ridicat;
- capacitatea de a ajusta preţurile produselor la costurile intrărilor. Astfel, cu cât capacitatea structurii
antreprenoriale de a ajusta preţul produselor la modificarea costului de producţie este mai mare, cu atât nivelul riscului
economic este mai scăzut;
- ponderea cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor entităţii - dacă cheltuielile fixe deţin o pondere însemnată în
valoarea cheltuielilor totale şi nu se pot diminua pe măsură ce scade cererea pentru produsele structurii antreprenoriale,
riscul economic este mai ridicat.
Riscul de exploatare depinde, în special, de nivelul cheltuielilor fixe, acelaşi nivel al cheltuielilor fixe fiind mai
bine absorbit de un venit din vânzări mai mare. Structura cheltuielilor, în special, repartiţia între cheltuielile fixe şi
cheltuielile variabile în raport cu venitul din vânzări, exercită o influenţă semnificativă asupra rentabilităţii, ceea ce
justifică determinarea unui “efect de levier operaţional/al exploatării” 1 , care reflectă impactul cheltuielilor fixe de
exploatare asupra profitului din exploatare (profit înainte de plata impozitelor şi dobânzi – “earnings before interests and
taxes” - EBIT). Studiul său este asociat cu analiza Cost – Profit – Volum şi cu cea a punctului neutru sau “mort”. În mod
concret, pentru un produs dat, problema este aceea de a şti care trebuie să fie cantitatea produsă şi, respectiv, vândută,
astfel încât volumul vânzărilor să acopere cheltuielile totale (fixe şi variabile). Altfel spus, punctul “mort”, denumit şi
prag de rentabilitate, evidenţiază nivelul minim de activitate la care trebuie să se situeze întreprinderea pentru a nu lucra
în pierdere. Depăşind acest nivel, activitatea întreprinderii devine rentabilă. Riscul economic va fi cu atât mai mic, cu cât
nivelul punctului mort va fi mai redus.
În cadrul procesului de internaţionalizare, întreprinderile mici şi mijlocii se confruntă cu probleme specifice,
cum ar fi lipsa de experienţă pe plan internaţional, dificultatea în obţinerea accesului la finanţare, lipsa resurselor umane
cu experienţă şi un cadru normativ internaţional foarte complex, iar aceste probleme le descurajează să facă schimbările
structurale necesare pentru a putea beneficia de pe urma internaţionalizării. Soluția pe care structurile antreprenoriale o au
la îndemână este educarea în acest sens și dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale, mai întâi din experiențele de afaceri ale
altora și apoi din propriile experiențe.
Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova facilitează procesul de reformă economică şi are drept
scop promovarea unor politici economice pertinente pentru economiile de piaţă funcţionale, precum şi elaborarea şi
punerea în aplicare a acestora. Suntem de părerea că este interesul Republicii Moldova să promoveze reformele de
modernizare a ţării, inclusiv prin armonizarea legislaţiei cu cea europeană, adică prin asimilarea rapidă şi adecvată a
acquis-ului comunitar.
În acest scop, ca parte a procesului de armonizare, Republica Moldova trebuie să retragă prevederile din legislaţia
naţională sau să abroge practicile naţionale care sunt incompatibile cu legislaţia Uniunii Europene.
Totodată, este prevăzută cooperarea în diverse domenii, printre care: perspectivele macroeconomice și strategiile
de dezvoltare economică; finanțele publice; evoluția și reglementările aferente sectorului financiar și politicii bugetare;
dezvoltarea comerțului și stimularea concurenței; combaterea comerțului ilicit; fiscal, în vederea îmbunătățirii în
continuare a relațiilor economice, a comerțului, a investițiilor și a concurenței loiale.
Evidenţiem că cercetările economice independente sugerează că participarea Republicii Moldova la DCFTA
stimulează exporturile țării către UE cu 16%, iar importurile din UE cu 8%. Se preconizează ca DCFTA, în ansamblu, să
stimuleze PIB-ul cu 5,4% anual, dacă reformele vor fi realizate. Uniunea Europeană încurajează Republica Moldova și
structurile antreprenoriale în elaborarea reformelor și aplicarea acestora în perioada de tranziție specificată în Acordul de
Asociere. Cifrele menționate anterior cu privire la creșterea scontată a PIB-ului nu includ creșterea de investiții, care, cel
mai probabil vor spori, datorită deschiderii piețelor prin DCFTA, ceea ce va face Republica Moldova mai atractivă pentru
investitori. Experiența a demonstrat că producătorii autohtoni sunt capabili să vândă din ce în ce mai mult pe piața Uniunii
Europene. Acest lucru odată cu alinierea la standardele Uniunii Europene privind siguranța și sănătatea produselor, pentru
a comercializa mai ușor și mai eficient produsele pe cea mai mare piață unică din lume.
Standardele Uniunii Europene nu au fost niciodată un obstacol pentru exporturile către Rusia sau alte state, așa
cum a demonstrat în mare măsură experiența companiilor Uniunii Europene și a altor producători care aplică normele și
standardele Uniunii Europene. Astfel, nu există nici un motiv obiectiv pentru care standardele Uniunii Europene ar trebui
în fizică, efectul de levier implică utilizarea unei pârghii pentru a ridica un obiect greu, folosind o forţă minimă. În politică, oamenii
care beneficiază de “efect de levier” pot să realizeze foarte multe, numai printr-un simplu cuvânt. În terminologia de afaceri, un efect
de levier operaţional ridicat înseamnă – dacă se consideră toate celelalte elemente constante – că o modificare relativ mică a cifrei de
afaceri, va duce la o modificare importantă a profitului din exploatare
1
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să cauzeze probleme structurilor antreprenoriale autohtone. Acele companii care exportă pe piața rusească pot continua
să facă acest lucru chiar și după implementarea Acordului de Asociere – în cazul în care nu sunt impuse restricții și
interdicții cu caracter politic.
DCFTA este compatibil cu toate celelalte acorduri de liber schimb la care Republica Moldova este parte,
deoarece acestea nu solicită ca Moldova să devină membru al unei uniuni vamale care va priva ţara de suveranitatea de
a-și realiza propria politică comercială. Acest lucru este valabil, în special, în cazul Acordului de Liber Schimb cu țările
CSI. Prin urmare, după semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Moldova are posibilitatea exportării fără
taxe vamale atât în Uniunea Europeană, cât și în CSI. Mai mult ca atât, intrarea în vigoare a Acordului de comerţ liber
dintre Republica Moldova şi Turcia, care în prezent este a treia cea mai importantă piață pentru exporturile moldovenești,
promovează comerţul reciproc, dezvoltă relaţiile economice dintre ţări, precum şi creează condiţii pentru continuarea
atragerii investiţiilor, în special pentru dezvoltarea investiţiilor mixte în cele două state. Astfel, Acordul oferă acces
nelimitat, fără restricţii tarifare la import pe piaţa Turciei a produselor agricole şi industriale, eliminarea taxelor vamale,
perspective clare de dezvoltare şi stimulare a afacerilor comune, precum şi cumularea pe diagonală (pentru bunurile
industriale) în cadrul sistemului PanEuroMed. Republica Moldova şi Turcia vor elimina 99,5% şi respectiv 100% din
taxele cu valoare comercială. Acordul presupune o liberalizare graduală pentru cele mai sensibile sectoare ale economiei,
totodată punând la dispoziţie şi un şir de instrumente de protecţie comercială în conformitate cu practicile internaţionale.
În fine, deoarece standardele Uniunii Europene sunt recunoscute la nivel global, în mod automat se vor deschide și
alte piețe importante din lume pentru bunurile și serviciile autohtone. Pe termen mediu și lung, Acordul sporeşte investițiile și
contribuie la înființarea noilor companii și modernizarea anumitor sectoare ale economiei, datorită reformelor pentru care
Moldova beneficiază de asistență din partea Uniunii Europene. De asemenea, standardele de siguranță a alimentelor și bunurile
de consum sunt mai sigure pentru cetățenii moldoveni. Sunt create noi locuri de muncă datorită unei creșteri estimate de investiții
în Moldova, ceea ce are un impact pozitiv și asupra salariilor. Astfel, atât cetățenii, cât și agenții economici beneficiază de un
grad mai mare de transparență în procesul decizional și au posibilitatea de a solicita informații din partea autorităților autohtone
despre orice subiect ce ține de implementarea Acordului.
Uniunea Europeană acordă o atenție sporită nevoilor întreprinderilor mici şi mijlocii și agenților economici, în
general, în procesul de formare a DCFTA, pentru a asigura asumarea acestor reforme și diminuarea impactului asupra
întreprinderilor mici. Întreprinderile mici şi mijlocii din Moldova sunt, de asemenea, sprijinite prin Facilitatea de
Finanțare a întreprinderilor mici şi mijlocii care oferă împrumuturi structurilor antreprenoriale ce întâmpină dificultăți în
accesarea fondurilor necesare pentru desfășurarea operațiunilor cu băncile comerciale.
Deducem astfel că Acordul de Asociere “lasă calea deschisă pentru evoluții pozitive în relațiile dintre Uniunea
Europeană și Moldova”.
Concluzii
În ultimii ani, cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a crescut substanțial, atât din punct
de vedere financiar, cât și în ceea ce privește modul cooperării. Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și
Republica Moldova reprezintă, mai ales, un factor important în creșterea economică a țării, așa cum Uniunea Europeană
a devenit treptat principalul partener comercial al Republicii Moldova, atât pentru importuri, cât și pentru exporturi.
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din punct de vedere financiar, în opinia noastră, este cea mai sigură cale de a
prospera într-o lume nesigură, în continuă schimbare. Suntem de părerea că refacerea potenţialului economic al ţării, în
paralel cu dezvoltarea serviciilor şi cu orientarea spre ramurile producătoare de valoare adăugată înaltă, spre crearea de
locuri de muncă stabile şi bine remunerate, şi spre conservarea şi ameliorarea mediului natural prin introducerea de
tehnologii nepoluante este posibilă doar prin implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii. În cele mai multe cazuri, aportul
statului s-ar reduce la o legislaţie favorabilă atingerii obiectivelor respective, la anumite facilităţi compatibile cu operarea
unei economii de piaţă concurenţiale, la coordonarea şi utilizarea responsabilă a fondurilor europene care sunt dirijate cu
prioritate spre asemenea scopuri.
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The process of formation and development of agricultural cooperation in Ukraine took place in different
historical epochs under difficult and contradictory conditions.
Since Ukraine gained independence, more than 150 laws have been adopted on the development of agricultural
activities and rural areas. Although these laws were aimed at the improvement of the standard of living of the rural
population, they did not have a sufficient positive impact and did not improve the wellness and wellfare of the rural
residents across the country. All this is explained by the fact that the situation in this sector of the economy remains rather
complicated and does not have a proper role in the state as a whole. Moreover, with the transition of the economy to a
market basis, agricultural sector with its seasonal production and slowed-down capital turnover turned out to be in worse
conditions than in other sectors of the economy [1].
At the same time, the international practice of the cooperative movement shows a significant impact on the
wellness and welfare of the rural residents [2, 3]. Ensuring stable development, increasing efficiency and state support
for agricultural cooperation in the context of the systemic crisis of the agro-industrial complex and the emergence of a
market economy are the main aspects of the economic growth of the country’s agricultural sector and the further
sustainable development of the rural areas in Ukraine.
Nowadays the country is going through a period of the agrarian reform and entry into global integration, which
has accumulated civilized experience in agricultural production.
The organizational and economic mechanism of agricultural cooperation is a multifaceted category, which
includes a wide range of relations, forms and methods of regulation and management of the national economy. This
mechanism reflects the internal processes of functioning of agribusiness and cooperation, the interaction between
productive forces and production relations. With the help of interrelated economic levers and methods, it has an effective
impact on the processes of production, distribution, exchange and consumption of products. The organizational and
economic mechanism of agricultural cooperation can successfully perform a regulatory role at all stages of the
reproduction of the social product only if its basic links are improved.
One of the most promising ways of the development of Ukraine is the improvement of the system of agricultural
cooperation, which will allow to organize on cooperative principles the joint activity of small forms of management and
the population in such a way that the participants of this system can jointly solve the existing problems of business and
rural areas, help meet the urgent social and economic needs, as well as to be a link between the main measures of the state
impact on social development of the rural areas and directly by the local residents of these territories.
Functions inherent in all agricultural cooperatives, assume responsibilities, activities, purpose and role. They are
fundamental in establishing interrelations between the objects that can join them into one system. The assignment of a
group of cooperatives to a particular subsystem is carried out on the basis of the greatest specific gravity in the volume
of work performed or the services of a particular function.
The key to the viability of the agricultural cooperation system is the interaction of infrastructure organizations
that support the operation of this system, but are not cooperatives, and cooperatives of service subsystems.
The essence of cooperation allows its participants to overcome the problems of the lack of financial and human
resources, as well as the lack or unsatisfactory condition of the material and technical base and the development of the
infrastructure of rural areas through joint efforts to attract resources, interact with authorities of different levels and solve
not only the problems of organizing business activities, but also social problems of the rural areas. Agricultural
cooperation is a mechanism for uniting the interests of the rural residents and implementing social responsibility within
the framework of public-private partnership.
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The cooperatives governance structure has always been the research priorities in the field of cooperative
economics, but so far the issue is still considered as “gray box” or even as “black box”. Most of the recent researches
focused on the internal governance structure of cooperatives, or take the governance structure of cooperatives as a
generalized property rights. Overall, the existing researches lack of the integrated perspective, especially the targeted
analytical framework. Therefore, how to fill the missing is the main purpose of this research. The authors assume that
the particularity of cooperatives, in a certain sense, reflected in its membership identity, i.e. members not only the patrons
who are also the investors and the actual controllers. On this basis, the paper constructed a theoretical analytical
framework of cooperatives governance structure which could effectively explain the positioning of existing cooperative
types and its evolution trends.
JEL Classification: D23; L22; Q13.
Introduction
The firm no longer as a production function which aims to maximize profit, but instead as a governance structure
(Williamson, 2002). Accordingly, in a certain sense, we can also put cooperatives as a governance structure 1. Differs from
the classical theory of the firm and based on the Classification of governance structure by Williamson (1991)2, there
are many scholars agree.
It can be confirmed that under the new international environment, the profound changes of cooperatives
(especially agricultural cooperatives) have been have taken place both at the strategic and organizational level not only
in developed countries, but also in developing countries. For instance, cooperatives in these countries the development
strategies gradually from members- oriented turn to market-oriented, or terminal-oriented. In recent years, the governance
structure of cooperatives has always been the research priorities in the field of cooperative economics, but so far the issue
is still considered as “gray box” or even as “black box”. Most of the recent researches focused on the internal governance
structure of cooperatives, or take the governance structure of cooperatives as a generalized property rights. Overall, the
existing researches lack of the integrated perspective, especially the targeted analytical framework. Therefore, how to fill
the missing is the main purpose of this research.
The existing analytical framework of cooperatives governance structure
Throughout the literature can be found, Western scholars’ direct contemplation regarding the issue of
cooperatives governance structure is relatively rare. The possible explanation is that Western scholars in a certain sense
take the cooperatives governance structure of equivalent to the generalized cooperatives’ property relations. In other
words, they treated the governance structure of cooperatives as part of the structure of property rights, in particular referent
the cooperatives’ control rights. However, the ownership and patronage rights (or use rights) is integrated is the basic
definition of cooperatives. Therefore, Western scholars is natural to think that the control rights or the governance rights
is part of the cooperatives’ ownership.
In the related studies, the most representative analytical framework based on cooperatives’ property types was
undoubtedly presented by Chaddad and Cook (2004) (see Figure 1). In this category, two extreme forms are Traditional
Cooperatives and Investor-oriented Firm (IOF). As shown in Figure 1, according to the ownership whether or limited to
the member-patrons, the Proportional Investment Cooperatives, the Member-Investor Cooperatives, and the New
Generation Cooperatives although more or less deviated from the traditional principles of cooperatives, but still in the
sequence spectrum of Traditional Cooperatives. However, the Cooperatives with Capital Seeking Entities and the
Investor-Share Cooperatives are completely break through the traditional principles of cooperatives. Although they are
not completely change the nature of cooperatives, but in essence, is already quite close to IOF.
Indeed, being deeply affected by the ownership theory of enterprise of Hansmann (1996), Chaddad and Cook
proposed the recognized binary analytical framework based on cooperatives’ property types, or rather, is the property
relations’ evolution path of cooperatives. However, the proposed analytical framework is mainly based on the
development of cooperatives in the context of the United States, which has a certain typical significance but underrepresentation. In particular, it’s apparently lack of the explanation applicability to cooperatives in China.
There are actually two meanings of “cooperatives governance structure”, the first refers to “cooperatives as a governance structure”,
and the second refers to “the internal governance structure of cooperatives actually refers to governance mechanisms)”. In other words,
respectively referred to as "big governance structure" and "small governance structure". This paper discusses the first meaning, that is
trying to answer how possible cooperatives as a special governance structure.
2 Williamson thought there are three basic alternately governance structure, namely market, hierarchy and hybrid.
1
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Figure 1. Analytical framework based on cooperatives’ property types
Source: Chaddad, F.R. & Cook, M.L. (2004) Understanding new cooperative models: an ownership-control
rights typology. Applied Economic Perspectives and Policy, 26(3), p. 352. Redrawn.
The practice of cooperatives in Europe, especially the Nordic which as the birthplace of cooperatives, is unique,
has a certain benchmark significance. In principle, members have two roles in a cooperatives, as patron and as investor.
They can attach varying weight to these two roles. So, Nilsson (2001) presented an analytical framework based on in
terms of members’ perceived roles (see Figure 2), also has considerable representation. This analytical framework shows
that, as a collective exist, the traditional cooperatives much emphasis on the members’ role as patrons. The trading needs
of members was stronger than their investment needs. However, with the development of traditional cooperatives, there
are increasingly concerned about the members’ roles as investors and gradually emerged the Entrepreneurial Cooperatives
or Ex-cooperatives.

Figure 2. Analytical framework based on in terms of members’ perceived roles
Source: Nilsson, J. (2001). Organisational principles for co-operative firms. Scandinavian journal of
management, 17(3), p. 348. Slightly modified.
In fact, Nilsson established a generalized cooperative governance structure classification, which from the
perspective of property rights, and according to the perceptional differences for member’s role as patrons or investors.
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However, outside the dual roles, the members’ controller role is the key role reflects the real ownership of cooperatives.
Hansmann (1996, p.12) Pointed out that the governance structure is mainly indicated the attribution of the formal
decision-making rights in an organization. For this reason, Xu (2005, p.262) presented an analytical framework of
cooperatives control rights based on the “capacity and relationship (i.e. guanxi) (see Figure 3). The specific content of
this analytical framework are as follows: under the specific organizational environment and ownership structure, on the
one hand, the tangible economic capacities of members determines the construction and operation of cooperatives’
internal agency and rules; on the other hand, the invisible social relations determines the formation of sense of trust and
sense of recognition between members and the cooperatives; finally, the agency, rules, trust, and recognition determine
the actual operational control of cooperatives by specific decision participatory approach (i.e. vote, voice, or exit).

Figure 3. Analytical framework of cooperatives control rights based on the “capacity and relationship (guanxi)”
Source: Xu, X.C. (2005). Institutional analysis on farmer specialized cooperative economic organizations in
china (in Chinese). Beijing: Economic Science Press, p. 263. Slightly modified.
It should be said, combined with China's special context, Xu groundbreaking proposed a general analytical
framework for cooperatives governance structure which take the control rights as the kernel and based on the explanation
of member’s “capacity and relationship (i.e. guanxi)”. But regrettably, he did not propose appropriate classification
according to cooperatives’ governance structure or property types at that time.
A new analytical framework of cooperatives governance structure
Through a combination of the existing analytical frameworks by Cook and Chaddad (2004), Nilsson (2001), and
Xu (2005), this paper attempts to build a new analytical framework of cooperatives governance structure based on the
matching degree of members’ roles as investor, patron, and controller (see Figure 4).

Figure 4. Analytical framework of cooperatives governance structure
based on the matching degree of members’ roles
Note: The Figure 4 was inspired by Summary Figure in Van Bekkum, O.F. (2001). Cooperative models and farm policy reform:
exploring patterns in structure-strategy matches of dairy cooperatives in protected versus liberalized markets. Assen: Koninklijke
Van Gorcum.
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Patron refers to “a person who buys the goods or uses the services of a business, library, etc.”1 Thus, in a broad
sense, patrons who is the stationary users or customers. And in the narrow sense, patrons who is the users in order to
obtain a part of cooperatives’ net income by the way of patronage refunds based on personal business usage. Cooperatives
has been able to distinguish it from other business organizations, a key sign is cooperatives requires its members not only
nominally members, but also those who are actually patrons. So, “net income is distributed to patrons as patronage
refunds” always be one of the hard-core principles of traditional cooperatives.2 This “member-patrons” role arrangements
is through emphasis on non-market correlations between the members and the cooperatives aimed at cumulative the
cohesion of organizations.
In the Figure, X-axis characterized the matching degree of members’ patron roles. Starting from the origin point
(point A)3, the arrow direction indicates the gradually increasing of roles’ matching degree. Because unlikely to exist
idealized role of matching one hundred percent both in theory and reality, the intersection point with X-axis (i.e. point D)
is intended to represent a considerable high matching degree of roles (similar to point F and point B).
Y-axis: the matching degree of members’ investor roles (from low to high)
Investor refers to a person who “to commit (money) in order to earn a financial return” 4. Typically, generalized
investors include shareholders, creditors and other stakeholders, and the narrowly investors means shareholders. In
cooperative case, whether it is the original Rochdale principles or the modern cooperative principles which accepted by
International Cooperative Alliance in 1995, throughout all contain the demands for member to commit economic
participation by become a shareholder. But at the same time, due to the judgment of the nature of capital, dividend on
equity capital is limited. Therefore, this “member-investors” role arrangements is an important technical operating
conditions ensure the viability of the cooperatives under the competitive market environment, is a derivative role of
“member-patrons”.
In the Figure, Y-axis characterized the matching degree of members’ investor roles. Starting from the origin
point (point A), the arrow direction indicates the gradually increasing of roles’ matching degree.
Z-axis: the matching degree of members’ controller roles (from low to high)
Controller refers to “one that controls or has power or authority to control”5. For cooperatives, controller who is
the users entitled to vote on important actions of cooperatives, also refers to the actual owner of cooperatives. That is,
cooperatives’ controller is the owner of formal decision- making rights. However, it must be admitted that, due to
differences in personal resource endowments or the condition of “capacity and relationship (guanxi)”, “one member, one
vote” is difficult to achieve in reality.
“In practice some members would still command more votes than just their own, not because of particularly high
capital contributions, but because of the personal trust that other members placed in them; and this implied that many
members would regularly tend to go along with a few highly respected individuals.” (Draheim, 1952, p. 38) (Original text
in German, translated by Bonus (1986))
Thus, as an incomplete contract sets in an uncertain environment, this “member-controllers” role arrangements
is an important institutional operating conditions ensure the cooperatives’ purpose (i.e. to meet the demands of the
interests of members).
In the Figure, Z-axis characterized the matching degree of members’ controller roles. Starting from the origin
point (point A), the arrow direction indicates the gradually increasing of roles’ matching degree.
In the figure 4, the matching degree of the three members’ roles (i.e. X-axis, Y-axis, and Z-axis) constitutes a
cubic structure. The actual representation of the eight vertices of the cube (i.e. point A to H) as follows:
Point A: Farmer Association
On this point, the matching degree of members’ patron, investor, and controller roles were the lowest. This paper
argues that this origin point should be indicates the “Farmer Association”. Farmer Association is a quasi-cooperative,
focused on coordinate members’ actions and supply basic production services. In China, we used to call it “Farmer
Specialized Association”. But in the North America, it’s similar to the “Bargaining Cooperatives” in the early years.
Point B: Insider Control Firms
On this point, members do not have the investor roles and patron roles, but only matching controller roles. This
paper argues that this point should be indicates the “Insider Control Firms”. The concept of “insider control” was first
proposed by Aoki (1994). The original meaning of insider control is the majority stake was held by the enterprise insider
(especially the manager, director and other management staff) in the process of privatization of state-owned enterprises.
Point C: Classical Cooperatives
On this point, members do not have the investor roles, but highly matching the patron roles and controller roles.
This paper argues that this point should be indicates the “Classical Cooperatives” in which members completely
homogeneous and equal shareholding, voluntary access, one person one vote, and fully in accordance with patronage

1

See: http://www.merriam-webster.com/dictionary/patron
The hard-core principles of traditional cooperatives includes “voting by members on democratic (one member, one vote) basis”,
“equally of the sexes in membership”, “net income is distributed to patrons as patronage refunds on a cost basis”, and “dividend on
equity capital is limited” (Barton, 1989, p.27).
3 It should be noted, point A although the origin point, not means a zero point but represents the relative minimum of each metric
values.
4 See: http://www.merriam-webster.com/dictionary/invest
5 See: http://www.merriam-webster.com/dictionary/controller
2
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refunds to distributed the net income.
Patrons to return the surplus amount.
Point D: Political Cooperatives
On this point, members do not have the investor roles and controller roles, but only matching patron roles. This
paper argues that this point should be indicates the “Political Cooperatives”. “Political Cooperatives” is a new concept
proposed by this paper, which means the (nominal) cooperatives initiated in the form of political movements and the mass
movement use of government ordinance, in the process of socialist transformation in socialist countries based on Leninist.
Those cooperatives inevitably end to inefficient and even ineffective collective economic forms.
Point E: Financial Mutual Organization
On this point, members do not have the controller roles, but highly matching patron roles and investor roles. This
paper argues that this point should be indicates the “Financial Mutual Organization” or “Mutual Financial Organization”.
Strictly speaking, Financial Mutual Organization should be consumer cooperatives, its members are policyholders, or
depositors.
Point F: Non-Profit Organization
On this point, members do not have the patron roles and controller roles, but only matching investor roles. This
paper argues that this point should be indicates the “Non-Profit Organization (NPO)”. NPO not can’t engage in profitmaking activities, but even if there is a surplus, nor shall be allocated to members. Therefore, by definition, NPO do not
have any owner or controller.
Point G: Investor-Oriented Firms (IOF)
On this point, members do not have the patron roles, but highly matching investor roles and controller roles. This
paper argues that this point should be indicates the “Investor-Oriented Firms (IOF)”. Klein et al. (1978) indicates that the
owner of the firms (i.e. the remaining controller) is generally the main investor. However, by Hansmann (1996, p.12),
these traditional enterprises controlled by the investor, just a kind of special form of producer cooperatives, more
precisely, enterprise is actually Lenders' Cooperatives or Capital Cooperatives.
Point H: Modern Cooperatives
On this point, the matching degree of members’ patron, investor, and controller roles were the highest. This paper
argues that this origin point should be indicates the “Modern Cooperatives”. Modern Cooperatives often sought to challenge
the basic principles, such as open membership and decentralized decision-making rights of traditional cooperatives. They
position themselves as the core enterprises of supply chain, and whom to change some of the traditional cooperatives’
philosophy and operational mechanism. At present, the common Modern Cooperatives are New Generation Cooperatives
(NGC) and Limited Cooperative Association (LCA). In this new analytical framework (Figure 4), this paper gives a realistic
cooperative governance structure oblique surface (AIHJ). There are a total of five marked point in the oblique surface, except
point A (Farmer Association) and point H (Modern Cooperatives) already mentioned above, the remaining marked point
includes:
Point I: Traditional Cooperatives
On this point, members basically do not have the investor roles, but highly matching the patron roles and
matching a certain degree of controller roles. This paper argues that this point should be indicates the “Traditional
Cooperatives”. Different from the Classical Cooperatives (point C), Traditional Cooperatives’ members can only
substantially homogeneous. Though they have an equal right to nominal control based on the principle of one person one
vote, generally, their acatual control rights subject to a certain extent weakening.
Point J: Investor-Share Cooperatives
On this point, members basically do not have the patron roles, but highly matching the investor roles and
matching a certain degree of controller roles. This paper argues that this point should be indicates the “Investor-Share
Cooperatives”. According to Chaddad and Cook (2004), Investor- Share Cooperatives acquires nonmember equity capital
without converting to an IOF. Contrasting to the Cooperatives with Capital Seeking Cooperatives, this cooperative model
issues separate classes of equity shares in addition to the traditional cooperative ownership rights held by memberpatrons.
Point K: Shareholding Cooperatives
On this point, the matching degree of members’ patron, investor, and controller roles were the moderate status.
This paper argues that this point should be indicates the “Shareholding Cooperatives”. Shareholding Cooperatives mainly
refers to a new cooperative form which combined shareholding system and cooperative system. It should be recognized,
Shareholding Cooperatives is more common in China (especially in the eastern coastal areas). Its organizational
characteristics have considerable Chinese context features. Those Cooperatives often initiated by a number of nonagricultural production subject, not deliberately restrict members heterogeneity and “several dominant shareholder”, and
presence significant demutualization trend.
Based on the new analytical framework (Figure 4) and the investigation of international and domestic
dynamic development of cooperatives, this paper also gives possible evolutionary path of cooperatives governance structure
(see Figure 5).
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Figure 5. Possible evolutionary path of cooperatives governance structure
based on the matching degree of members’ roles 1
Note: “P” express the matching degree of patron role, “I” express the matching degree of investor role, C express the
matching degree of cotroller role, and symbol “+” and “-”are for the intensity of matching degrees.
As shown in the Figure 5, Farmer Association and Traditional Cooperatives can be seen as the starting point,
because they are located in the initial or primary stage of evolution. Shareholding Cooperatives is rather special, generally
believed that it is a transitional form before standardized stock enterprises or cooperatives, therefore can be considered as
an intermediate state. Modern Cooperatives as the latest stage of development of cooperatives adapt to the new era, and
Investor- Share Cooperatives as the final leap of a cooperative demutualization (or capitalization), both can be seen as the
target point of evolution. Certainly, Investor-Share Cooperatives and behind the IOF and can be regarded as (possibly but
not necessarily) the ultimate goal. Thus, evolutionary path of cooperatives governance structure exist fourteen kinds of
possibilities, as follows:
The possible evolutionary path of Farmer Association
①Farmer Association→Traditional Cooperatives→Modern Cooperatives
②Farmer Association→Shareholding Cooperatives→Modern Cooperatives
③Farmer Association→Traditional Cooperatives→Shareholding Cooperatives→Modern Cooperatives
④Farmer Association→Investor-Share Cooperatives (→IOF)
⑤Farmer Association→Shareholding Cooperatives→Investor-Share Cooperatives (→IOF)
⑥Farmer Association→Traditional Cooperatives→Shareholding Cooperatives→Investor- Share Cooperatives (→IOF)
⑦Farmer Association→Shareholding Cooperatives→Modern Cooperatives→Investor-Share Cooperatives (→IOF)
⑧Farmer Association→Traditional Cooperatives→Modern Cooperatives→Investor-Share Cooperatives (→IOF)
⑨Farmer Association→Traditional Cooperatives→Shareholding Cooperatives→Modern
Cooperatives→Investor-Share Cooperatives (→IOF)
The possible evolutionary path of Traditional Cooperatives
①Traditional Cooperatives→Modern Cooperatives
②Traditional Cooperatives→Shareholding Cooperatives→Modern Cooperatives
③Traditional Cooperatives→Shareholding Cooperatives→Investor-Share Cooperatives (→IOF)
④Traditional Cooperatives→Modern Cooperatives→Investor-Share Cooperatives (→IOF)
⑤Traditional Cooperatives→Shareholding Cooperatives→Modern Cooperatives→Investor- Share Cooperatives (→IOF)
Conclusions and Implications
Fundamentally speaking, the particularity of cooperative governance structure is the identity of membership, that
is, a member not only as the patron, but also the investor, and still the owner (controller). Therefore, this paper take
cooperatives as a benchmark and proving the eleven kinds of appropriate forms of economic organization based on the
1

1It should be noted, we did not marked on the back arrow of evolutionary path in the Figure, but cannot exclude the possibility of
reentry of the evolution.
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analysis of three member roles’ matching degree. Then focuses on the five common types of cooperatives governance
structure, and proposed fourteen kinds of possible evolutionary path of cooperatives governance structure.
As Bonus (1986) puts it, cooperatives “characterized by a precarious equilibrium between ‘centripetal’ forces (benefits of
collective organization), and ‘centrifugal’ forces (benefits of inde- pendent operation).” That is, this particular governance structure
of cooperatives whose non-steady- state is the norm. This is not only because cooperatives belonging to the intermediate state of
“market – hierarchy” sequence spectrum of governance structure, and with the cooperative itself is inherently dual nature (both a
community and a business enterprise) are inseparable. Among them, cooperatives’ ideals and purport more inclined to its
community attribute, however, cooperatives’ ways and means more inclined to its enterprise attribute. In fact, there is always an
overt or covert mainline, namely, cooperatives almost inevitably towards one-dimensional development and become more
demutualization in the 170 years cooperative movement in the world. However, although the cooperatives governance structure
increasingly showing entrepreneurial trend, its community attribute may fade, but will not disappear.
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УКРЕПЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ
Богдан СЕМАК, проф., д.э.н., проректор по научной работе,
Львовский торгово-экономический университет, Украина
e-mail: bbsemak@ukr.net
В условиях усиливающейся конкурентной борьбы на потребительском рынке Украины проблемам
развития конкурентного потенциала отечественных субъектов торговли уделяется особое внимание.
Конкурентный потенциал является основой сохранения и наращивания конкурентоспособности торговых
предприятий в долгосрочной перспективе, поэтому важность исследований связанных с ним проблем трудно
переоценить. Особое значение и остроту в Украине эти проблемы приобретают для торговых предприятий
системы потребительской кооперации. Доказано, что сформировать конкурентный потенциал торгового
предприятия невозможно без наличия конкурентных преимуществ. Однако, не стоит отождествлять понятия
«конкурентное преимущество», «конкурентный потенциал» и «конкурентоспособность», поскольку речь идет
о различных составляющих конкурентной борьбы. Установлено, что укрепление конкурентного потенциала
предполагает наличие у торгового предприятия ресурсов для их преобразования в факторы
конкурентоспособности. Большинство исследователей разделяют точку зрения о необходимости
сопоставления конкурентных потенциалов конкурирующих между собой на рынке торговых предприятий.
Доказано, что постоянное исследование влияния внешней среды и рыночных изменений является необходимым
условием формирования конкурентного потенциала торгового предприятия. Полученные результаты
исследования указывают на то, что конкурентный потенциал торгового предприятия неразрывно связан с его
конкурентоспособностью.
Kлючевые слова: конкурентный потенциал, торговое предприятие, потребительская кооперация.
In the conditions of growing competition in the consumer market of Ukraine, special attention is paid to the
problems of development of the competitive potential of domestic traders. Competitive potential is the basis for
maintaining and increasing the competitiveness of trade enterprises in the long run, so the importance of research of
related problems can not be overestimated. The particular importance and acuteness in Ukraine these problems are
acquired for the trade enterprises of the consumer cooperation system. It is proved that forming a competitive potential
of a trade enterprise is impossible without the availability of competitive advantages. However, it is not necessary to
identify the concepts of "competitive advantage", "competitive potential" and "competitiveness" as identical, since these
concepts represent different components of the competitive struggle. It is revealed that strengthening of competitive
potential involves the availability of resources of the trade enterprise that can be converted into the factors of
competitiveness. Most researchers agree on the necessity to compare the competitive potentials of competing trade
enterprises. It is proved that taking into account the influence of the external environment and market changes is a
necessary condition for the formation of the competitive potential of a trade enterprise. The obtained results of the
research indicate that the competitive potential of the trade enterprise is inextricably linked with its competitiveness.
Keywords: competitive potential, trade enterprise, consumer cooperation.
JEL Classification: L81, M21.
Торговым предприятиям потребительской кооперации Украины, которые в основном работают в сфере
внутренней торговли, ежедневно приходится решать множество проблем, связанных не только с достижением
эффективных результатов работы, но и способов достижения преимуществ над конкурентами. Этими
конкурентами в большинстве случаев являются частные торговые структуры различных форматов и масштабов
деятельности. Конкуренция в сфере торговли по сути представляет собой механизм вытеснения с рынка тех
продавцов, которые не в состоянии выполнять его условия и требования. Одним из главных и, пожалуй, наиболее
действенных инструментов достижения успеха торговыми предприятиями потребительской кооперации в
конкурентной борьбе является построение ими эффективной системы формирования и развития конкурентных
преимуществ, поэтому успешное решение данной проблемы приобретает первостепенное значение.
На практике завоевание конкурентных преимуществ торговыми предприятиями потребительской
кооперации во многом является результатом правильного выбора целевого рынка, формирование адекватного
требованиям этого рынка ассортимента товаров высокого качества, установления соответствующих
покупательной способности большинства покупателей цен на товары, построения разветвленной сети каналов
распределения товаров на рынке и осуществления эффективной коммуникации, как с покупателями, так и с
другими участниками рыночного процесса. Однако эффективное проведение вышеуказанных мероприятий,
которые осуществляются на уровне внутренней деятельности кооперативного торгового предприятия, далеко не
всегда гарантирует формирование весомых конкурентных преимуществ и укрепления позиций этого
предприятия и его товаров на рынке. Важную роль играет также наличие благоприятных внешних факторов,
связанных с состоянием экономики, наличием развитых рыночных институтов, благоприятными условиями
ведения предпринимательской деятельности и уровнем налогообложения, стабильным курсом национальной
валюты и тому подобное.
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На современном этапе развития экономики все большее значение приобретает изучение вопросов
формирования, оценки и управления потенциалом торговых предприятий с целью приобретения ими устойчивых
и длительных во времени конкурентных преимуществ на целевых рынках. В условиях усиливающейся
конкурентной борьбы на потребительском рынке Украины проблемам развития конкурентного потенциала
отечественных субъектов торговли уделяется особое внимание. Конкурентный потенциал является основой
сохранения и наращивания конкурентоспособности торговых предприятий в долгосрочной перспективе, поэтому
важность исследований связанных с ним проблем трудно переоценить. Особое значение и остроту в Украине эти
проблемы приобретают для торговых предприятий системы потребительской кооперации, которые вынуждены
конкурировать с крупными частными торговыми компаниями, которые инвестируют миллионы гривен в
маркетинг и рекламу.
В настоящее время существует достаточно много трактовок понятия «потенциал предприятия». Большой
экономический словарь определяет понятие «потенциал» как экономическую категорию, которая представляет
имеющиеся возможности, которые могут быть использованы для достижения, осуществления чего либо. Л.
Балабанова, которая одна из первых в Украине системно исследовала понятие «конкурентный потенциал»,
считает, что его необходимо рассматривать как «совокупность имеющихся конкурентных преимуществ и
маркетинговых возможностей предприятия, обладающих способностью при благоприятном маркетинговом
климате трансформироваться в конкурентные преимущества предприятия, обеспечивая ему устойчивое
конкурентное положение на рынке». По мнению Р. Толпежникова и А. Ткачевой, исследовавших понятийный
аппарат экономической категории «конкурентный потенциал предприятия», его необходимо трактовать как
«оценку возможности реализации способности обобщать ресурсы в пределах лага времени для формирования
устойчивых конкурентных преимуществ в конкретный момент времени функционирования предприятия»
[ТОЛПЕЖНИКОВ Р., ТКАЧЕВА А., 1, 2014, сс. 144-146].
Сформировать конкурентный потенциал торгового предприятия невозможно без наличия конкурентных
преимуществ. Однако не стоит отождествлять понятия «конкурентное преимущество», «конкурентный
потенциал» и «конкурентоспособность», поскольку речь идет о различных составляющих конкурентной борьбы.
Мы попытались адаптировать проведенный А. Иващенко и С. Даниленко сравнительный анализ этих понятий к
условиям деятельности торговых предприятий потребительской кооперации Украины. Результаты этого анализа
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ понятий «конкурентное преимущество», «конкурентный потенциал» и
«конкурентоспособность» торгового предприятия потребительской кооперации
№
п/п

Характер понятия

Конкурентное
преимущество

Конкурентоспособность

1

Количество факторов на
основе которых
построено понятие

Единственный значимый
ключевой фактор успеха

Большое количество
факторов внешнего и
внутреннего влияния

Характер понятия

Проявляет свойство
объекта

Проявляет способность
объекта

Ограничение значения
оценок
Аналогичное понятие по
отношению к товару

Только положительное
значение
Привлекательность
товара

Любое значение

Любое значение

Конкурентоспособность
товара

5

Отношение к
конкурентной стратегии

Основа

Цель

Улучшение качества и
имиджа товара
Показатель будущих
изменений, связанных с
реализацией стратегии

6

Способ определения в
концепции управления

Определяется в процессе
стратегического
планирования при
анализе альтернатив

Создается и обеспечивается
в процессе оперативного
управления

2
3
4

Конкурентный
потенциал
Скрытые факторы,
последствия влияния
которых проявятся в
будущем
Проявляет
потенциальную
способность объекта

Определяется в процессе
стратегического
планирования

Источник: адаптировано автором на основе [ИВАЩЕНКО А., ДАНИЛЕНКО С., 2, 2011, с. 83].
Рассматривая особенности формирования и развития конкурентных преимуществ торговых предприятий
потребительской кооперации, необходимо проанализировать природу факторов, которые положены в основу
формирования этих преимуществ. Такой анализ, по нашему убеждению, необходимо осуществлять на основе
двух методов: рыночного и ресурсного. Учредителями рыночного метода является школа планирования
И.Ансоффа (1960-1970-е гг. XX века) и школа позиционирования М. Портера (1970-1980-е гг. XX века), а
развитие ресурсного метода было заложено представителями школы ресурсов, способностей и компетенций,
среди которых Д. Тиса, Р. Грант, К. Прахалад, Г. Хемел, Х. Итами (1990-е гг. XX века - 2000-е гг. XXI век). В
рамках рыночного метода в поиске источников конкурентных преимуществ приоритет отдается внешним
факторам. При применении ресурсного метода, наоборот, внимание акцентируется на внутренних показателях
деятельности торгового предприятия, поскольку для оперативного реагирования на рыночные изменения и
катаклизмы, по мнению представителей школы ресурсов, предприятию нужно накапливать экономические
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ресурсы, а для эффективного их использования - формировать и развивать способности и компетенции
персонала.
Исследование проблем формирования конкурентного потенциала предприятий внутренней торговли
приобретает все большую актуальность, учитывая приоритетные направления реформирования экономики
Украины, которые прописаны в программных документах правительства и Верховной Рады Украины в течение
последних лет. Формирование конкурентной среды на отечественном рынке и развитие конкурентного
потенциала предприятий внутренней торговли Украины, в том числе торговых предприятий потребительской
кооперации, определены как стратегические приоритеты и базовые условия послекризисного возрождения
украинской экономики и восстановление динамики ее развития.
Формирование конкурентного потенциала торгового предприятия должно учитывать все основные
процессы, происходящие в пределах его внутренней среды. Необходимо понимать, что каждый из этих процессов
в частности влияет на определенные составляющие элементы конкурентного потенциала. И. Аренков, Я.
Селихова и М. Гаврилова предложили модель конкурентного потенциала предприятия (рис. 1). Структура
конкурентного потенциала торгового предприятия формируется следующим образом [АРЕНКОВ, И.,
СЕЛИХОВ, Я., ГАВРИЛОВА, М., 3, с. 121]:
 рыночный потенциал;
 маркетинговый потенциал;
 ресурсный потенциал;
 инновационный потенциал;
 творческий потенциал.
Внешние возможности
предприятия

Рыночный
потенциал

Маркетинговый
потенциал

Ресурсный
потенциал

Конкурентный
потенциал

Инновационны
й потенциал

Творческий
потенциал

Внутренние
возможности
предприятия

Рисунок 1. Модель конкурентного потенциала торгового предприятия
Источник: Адаптировано автором на основе [АРЕНКОВ, И., СЕЛИХОВ, Я., ГАВРИЛОВА, М., 3, с. 121].
На наш взгляд, для развития конкурентного потенциала торгового предприятия потребительской
кооперации необходимо комплексно подходить к управлению всеми его составляющими (потенциалами). Всех
их необходимо учитывать при формировании стратегии развития конкурентного потенциала, учитывая при этом
фактическое и потенциальное влияние факторов внутренней и внешней среды предприятия и, соответственно,
внутренних и внешних его возможностей. Конкурентный потенциал предприятия определяется его внутренними
возможностями усиления конкурентной позиции и внешними факторами, которые способны как способствовать,
так и препятствовать реализации избранной стратегии хозяйственной деятельности. Согласование внутренних и
внешних возможностей торгового предприятия потребительской кооперации определяет потребность в новых
подходах к формированию стратегий развития его конкурентного потенциала.
Одной из наиболее актуальных проблем на этапе формирования конкурентных стратегий торговых
предприятий потребительской кооперации является исследование трех групп параметров, а именно:
 их ресурсов;
 их рыночных позиций;
 их целей и задач деятельности.
Совокупность этих исследуемых параметров в итоге влияет на формирование конкурентного потенциала
кооперативных торговых предприятий. В настоящее время разработано достаточно много методик, которые
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позволяют оценить конкурентный потенциал торговых предприятий, в том числе и в системе потребительской
кооперации. Для получения более точных показателей и проведения анализа этого явления, на наш взгляд,
необходимо комплексно сочетать результаты оценки нескольких групп параметров, которые в совокупности
формируют конкурентный потенциал предприятия.
К первой группе относятся показатели, характеризующие ресурсы торгового предприятия, а именно:
совокупность основных средств, оборотных средств и трудовых ресурсов, которые формируют его
экономический потенциал. В качестве основного критерия оценки ресурсов в сфере кооперативной торговли
целесообразно рассматривать эффективность использования ресурсов, а обобщающим показателем
эффективности является ресурсоотдача экономического потенциала, которая определяется по формуле 1
РО = ТО/ЕП
(1)
где РВ – ресурсоотдача экономического потенциала; ТО – товарооборот; ЭП – экономический
потенциал.
Ко второй группе показателей оценки конкурентного потенциала торговых предприятий
потребительской кооперации относятся те, которые характеризуют их рыночные позиции. Одним из главных
показателей, который является традиционным для оценки рыночной позиции торгового предприятия, является
его доля рынка, которая определяется в форме коэффициента с помощью формулы 2
ДРі = ТО/ОТО,
(2)
где ДРі – доля рынка торгового предприятия в определенном периоде; ОТО – общий товарооборот на
исследуемом рынке в определенный период.
Третья группа показателей в системе оценки конкурентного потенциала торговых предприятий
потребительской кооперации должна учитывать цели и задачи этих предприятий. Совершенно очевидно, что
каждое из торговых предприятий в процессе рыночной деятельности руководствуется индивидуальными целями
и задачами, которые будут определяться спецификой рынка и особенностями ведения бизнеса. Однако можно
выделить несколько «универсальных» целей и задач, которые в большей или меньшей степени актуальны для
всех субъектов торговли в системе потребительской кооперации. Одним из важнейших показателей, котрый
относится к этой группе, является коэффициент текущей ликвидности предприятия, который можно рассчитать
с помощью формулы 3
КТЛ = ОА/КО – РПР,
(3)
где КТЛ – коэффициент текущей ликвидности; ОА – оборотные активы; КО – краткосрочные
обязательства; РПР – резервы предстоящих расходов.
Используя вышеуказанные формулы и в зависимости от имеющихся данных можно применять
следующие сравнительные методы оценки потенциала торговых предприятий потребительской кооперации:
 сравнения конкурентного потенциала предприятия с аналогичными показателями конкурентов,
например частных торговых компаний;
 сравнения конкурентного потенциала предприятия с максимальными, эталонными или целевыми
показателями;
 сравнения конкурентного потенциала предприятия в динамике;
 сочетание перечисленных подходов (комбинированный метод).
Выводы. Подытоживая наши исследования основных направлений укрепления конкурентного
потенциала торговых предприятий системы потребительской кооперации Украины и результаты исследований
целого ряда других авторов, можно сделать следующие выводы:
 результаты большинства исследований указывают на важность наличия ресурсной базы и ее
доступности для торгового предприятия, поскольку без этого оптимальный уровень конкурентного потенциала
вряд ли будет достигнут;
 укрепление конкурентного потенциала предполагает наличие у торгового предприятия необходимых
ресурсов для их преобразования в факторы конкурентоспособности;
 большинство авторов разделяют точку зрения о необходимости сопоставления конкурентных
потенциалов конкурирующих между собой на рынке торговых предприятий;
 постоянное исследование влияния внешней среды и рыночных изменений является необходимым
условием формирования конкурентного потенциала торгового предприятия;
 практически все исследователи единодушны в том, что конкурентный потенциал торгового
предприятия неразрывно связан с его конкурентоспособностью.
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PIAȚA SERVICIILOR DE ACCES LA INTERNET ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
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Lucrarea prezintă o scurtă trecere în revistă a dezvoltării pieței serviciilor de acces la Internet în Republica
Moldova în ultimii 25 de ani. Este studiată evoluția pieței pe parcursul anilor 2012-2016 și analizată situația actuală a
pieței. Este realizată analiza principalilor indicatori statistici ce caracterizează situația actuală pe piața serviciilor de
acces la Internet. Tendințele cheie și problemele cu care se confruntă această piață sunt evidențiate și discutate.
Schimbările care au avut loc în preferințele consumatorilor sunt evidențiate și analizate, și sunt discutate aspectele
legate cu perspectiva dezvoltării pieței serviciilor de acces la Internet în Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: internet, servicii, piața, starea actuală, evoluția.
The paper presents a brief over view of the development of the Internet access market in the Republic of Moldova
in the last 25 years. Market evolution is being studied during the years 2012-2016 and the current market situation is
analyzed. An analysis of them a in statistical indicators characterizing the current situation on the market for Internet
access services is carried out. The key trends and issues facing this market are highlighted and discussed. Changes that
have taken place in consumer preferences are highlighted and analyzed, and aspects relate to the prospects for the
development of the Internet access services market in the Republic of Moldova are examined.
Keywords: internet, services, market, current state, evolution.
JEL Classification: L860.
Introducere
Dezvoltarea Internetului în Republica Moldova a demarat la începutul anilor 90 din secolul trecut. Domeniul
“Moldova.su” a fost înregistrat în anul 1991. Domeniul “.md” a fost înregistrat în anul 1994. Primele companii ISP
(Internet Service Provider), care au inițiat în anul 1992 oferirea serviciilorde acces la rețeaua Internet persoanelor juridice
din Republica Moldova, au fost firmele ”Relsoft Communications” și ”Arax”. Serviciile de acces la Internet în acea
perioadă erau oferite în baza tehnologiei Dial-Up și erau oferite de companiile “Relsoft Communications” (din 1995),
SA ”Moldtelecom” (din 1998), ”Arax” (din 1999) și ”Interdnestrcom” (din 2000).Mai târziu pe piața serviciilor de acces
la Internet se lansează firmele ”Starnet Soluții” (din 2003) și ”Sun Communications” (din 2004), oferind servicii Internet
în baza tehnologii ADSL și cablu coaxial.
Prima linie de fibră optică FTTB (FiberTo The Building), care a interconectat municipiul Chișinău cu municipiul
București, a fost dată în exploatare în anul 1996.La începutul anilor 2000 SA ”Moldtelecom” dezvoltă rețeaua națională
de transmisiuni digitale pe suport de fibră optică și echipament de multiplexare SDH. În anul 2004 SA
”Moldtelecom”lansează serviciul de Internet în bandă largă prin tehnologia ADSL, iar în anul 2006 finalizează
construcția rețelei de telecomunicații în standardul CDMA2000, în banda de frecvență 450 MHz, destinată prestării
serviciilor de telefonie fixă fără fir și serviciilor de telefonie mobilă, fapt care a permis companiei să lanseze la 1 martie
2007 serviciul de telefonie mobilă sub marca Unité, în standardul CDMA2000.
În anul 2006 compania”Starnet Soluții” începe construcţia unui inel FTTP în Chişinău și dezvoltă rețeaua
metropolitană privată de fibră optică. O rețea FTTP a firmei ”Arax” devine funcțională la finele anului 2007. Din anul
2007 companiile ”Starnet Soluții” și ”Arax” încep oferirea serviciilor de acces la Internet pe canal de fibră optică la viteze
înalte. SA ”Moldtelecom” lansează în anul 2008 serviciul MaxFiber de acces la Internet prin fibră optică.
În anul 2008 operatorii de telefonie mobilă SA ”Orange Moldova” și SA ”Moldcell”lansează serviciile de
Internet mobil bazat pe tehnologia 3G şi 3,5G. În anul 2009 este lansat de către compania ”Starnet Soluții” proiectul social
”WiFi pentru Chișinău” cu deschiderea a 6 zone de acces gratuit la Internet prin WiFi în municipiul Chișinău. Ideea
ulterior a fost preluată și dezvoltată de către companiile ”Orange Moldova” și ”Moldcell” prin crearea punctelor de acces
gratuit la Internet prin WiFiîn cadrul instituțiilor de învățământ și în diverse locații din Chișinău. SA ”Moldtelecom”
începe oferirea serviciilor de acces la Internet mobil în standardul UMTS în anul 2010.
Ca urmare a dezvoltării infrastructurii rețelelor metropolitane de fibră optică Republica Moldova se clasează în
anul 2010 pe locul trei în lume după viteza de acces la Internet, iar companiile ISP încep oferirea pachetelor de acces la
Internet prin fibră optică la viteze de 100 Mbit/s. Din anul 2012 companiile de telefonie mobilă din Republica Moldova
implementează rețelele mobile LTE, fapt care a permis sporirea considerabilă a vitezei de acces și calitatea serviciilor
Internet oferite de aceste companii.
Rezultatele cercetării
Serviciile de acces la Internet fix și la Internet mobil continuă sa rămână cele mai dinamice piețe în sectorul
comunicațiilor electronice. În anul 2016 principalii indicatori (numărul de utilizatori, traficul de date, volumul de vânzări)
au crescut în mod semnificativ, fiind influențați de creșterea cererii pentru serviciile de acces la Internet, dezvoltarea
infrastructurii de acces în baza tehnologiilor 4G și fibră optică, și de intensificareaconcurențeiîntrefurnizori. Această
situație pe piață a determinat sporirea capacității canalelor de acces la Internet în Republica Moldova de la 326 Gbps în
anul 2015 la 341 Gbps în anul 2016 (+4,6%) [1, p.19]. Venitul global al companiilor ISP din Republica Moldova în anul
2016 a constituit 1818,43mln. lei, în creștere cu 188,88 mln. lei (+11,6%) comparativ cu anul 2015 (Fig.1).
153

Evoluția veniturilor din servicii de acces la Internet în RM
Internet mobil

Internet fix

Global
1818,43

2000

1629,55
1422,05

mln. lei

1500

1202,79
1028,75

1000
500

794,89

647,25

713,2

579,1

482,2

407,9

381,5

1105,23

1050,45

939,85

0
2012

2013

2014

2015

2016

Anul
Figura 1. Evoluția venitului companiilor ISP din Republica Moldova
Pe piața serviciilor de acces la Internet fix din Republica Moldova activează în prezent83 companii ISP. Cei
mai importanți jucători pe piața serviciilor de Internet prin fibră optică sau cablu coaxial sunt SA ”Moldtelecom” - 64,6%
din piață;SRL ”Starnet Soluții” - 20,2% din piață și SRL ”Sun Communications” (achiziționată la finele anului 2016 de
către SA ”Orange Moldova”) - 5,3% din piață.Ceilalți 80 furnizori alternativi dețineau în anul 2016 cote nesemnificative
însumând în total cota de 9,9% din piața serviciilor de Internet fix [1, p.20].
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Figura 2. Evoluția veniturilor din servicii de acces la Internet fix pe piața Republicii Moldova
Evoluția veniturilor provenite din servicii de acces la Internet prin cablu este prezentată în Fig. 2. Conform
datelor statistice ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
(ANRCETI) în anul 2016 valoarea pieței a crescut, față de anul 2015, cu 5,2 la sută și a alcătuit 1105 mil. 23 mii lei
[1, p.19]. Din analiza graficului din Fig. 2 se observă că pe piață persistă un trend pozitiv de creștere a veniturilor
principalelor companii ISP, iar cota parte a pieții deținută de cei doi principali jucători rămânând relativ constanta. Cea
mai mare creștere procentuală a veniturilor comparativ cu anul 2015 a fost realizată de către compania ”Sun
Communications” (+20%), în timp ce compania ”Starnet Soluții” a înregistrat o scădere a venitului cu 13,4 mln. Lei
(-5,7%). SA ”Moldtelecom” rămâne în continuare principalul furnizor de servicii de Internet fix, deținând 2/3 din această
piață cu un trend crescător, dar cu o rată de creștere în scădere față de anii precedenți (+44,32 mln. lei în 2016 față de
66,48 mln. lei în 2015 și 78,59 mln. lei în anul 2014).
Serviciile de acces la Internet mobil sunt oferite de cei trei operatori naționali de telefonie mobilă: SA ”Orange
Moldova”, SA”Moldcell” și SA ”Moldtelecom” (Unité). In anul 2016, volumul total al veniturilor obținute de cei trei
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furnizori de comunicații mobile din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil în banda larga (prin rețelele 3G, 4G
și prin modemuri/carduri/USB - acces dedicat a crescut, față de 2015, cu 23,14% și a însumat 713,2 mil. lei. Veniturile
SA „Moldcell” din vânzarea acestor servicii au sporit cu 37,2% și au alcătuit circa 195,5 mil. lei, ale SA „Orange
Moldova” – cu 23,1% și au ajuns la 419,8 mil. lei și cele ale SA „Moldtelecom” - cu 3,9% și au totalizat 97,9 mil. lei
(Fig. 3). Cotele-părți din piața serviciilor de Internet mobil în anul 2016 au fost: SA ”Orange Moldova” - 58,9%; SA
”Moldcell” - 27,4%; SA ”Moldtelecom” (Unité) - 13,7%.
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Figura 3. Evoluția veniturilor din Internet mobil pe piața Republicii Moldova
In anul 2016, volumul total al traficului generat de utilizatorii de Internet mobilîn bandă largă a crescut,față de
anul 2015, cu 16,5% și a însumat peste 45,5 mil. GB. Din acest volum de trafic circa 10,25 mil. GB au fost generate de
utilizatorii de Internet mobil prin intermediul telefoanelor inteligente și 35,25 mil. GB - de cei care au folosit accesul
dedicat la Internet [1, p.4]. Un utilizator care a accesat Internetul mobil de la telefonul inteligent a generat în mediu un
trafic lunar de circa 560 MB, cu 56% mai mult decât in anul 2015, iar un utilizator de Internet mobil dedicat – un trafic
lunar de 9,8 GB, în creștere cu 4,6% față de anul 2015.
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Figura 4. Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la servicii Internet
Ca urmare a creșterii veniturilor din vânzarea serviciilor de acces la Internet fix venitul mediu lunar per abonat
(ARPU) la serviciile respective a sporit, față de 2015, cu 0,7% și a alcătuit 169,4 lei (Fig. 4). Venitul mediu lunar per
abonat - persoană fizică a constituit 158 lei, iar venitul mediu lunar per abonat - persoana juridică - 395 lei. Venitul mediul
lunar per abonat la serviciile de Internet mobil a constituit în anul 2016 suma de 77,1 lei, atestând o ușoară creștere de
3,3% comparativ cu anul 2015.
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Figura 5. Evoluția numărului abonaților la servicii de acces la Internet în bandă largă
Numărul utilizatorilor de Internet în Republica Moldova este în permanentă creștere (Fig.5). Astfel, în anul 2016
au fost atestați 557,4 mii de utilizatori unici ai Internetului fix în bandă largă și 1893,6 mii utilizatori de Internet mobil în
bandă largă [1, p.24]. Ca urmare a creșterii numărului de utilizatori, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet
mobil în bandă largă , raportata la 100 de locuitori, a sporit cu 6,5% și a ajuns la 53,3%. Rata de penetrare a serviciilor
de acces la Internet la puncte fixe a crescut cu 0,7%. și a constituit 15,7%.Din numărul total de utilizatori 61,4%
eraudomiciliați în localități urbane și 38,6% - în localități rurale [1, p.25].
Numărul abonaților la Internet fix prin fibră optică (FTTx) a sporit în anul 2016 cu 25,9 mii (+9%)și a depășit
cifra de 315,1 mii. In același timp, numărulabonațilorconectați la rețeaîn baza tehnologiilor xDSL (Digital Subscriber
Line) a scăzut cu peste 2 mii (- 1%) și a totalizat circa 201,5 mii, iar al celor conectați prin cablu coaxial s-a diminuat cu
2,2% și a însumat peste 38,5 mii. Ponderea conexiunilor FTTx în anul 2016 a constituit 56,5%, iar a conexiunilor
xDSL - 36,1% [1, p.26].
Din totalul conexiunilor la Internet fix, 49% sunt conexiuni care permit viteze intre 30 Mbps și 100 Mbps,
35% - conexiuni cu viteze cuprinse între 10 Mbps și 30 Mbps, 6% - conexiuni cu viteze între 2 Mbps și 10 Mbps,
6% - conexiuni cu viteze de peste 100 Mbps, celelalte circa 4% fiind conexiuni cu viteze de până la 2 Mbps [1, p.27].
Conform datelor recente furnizate de ANRCETI [2] în prima jumătate a anului 2017, numărul abonaților la
serviciile de Internet fix în bandă largă a crescut, față de finalul anului 2016, cu 2,1% și a totalizat peste 569,1 mii,
majoritatea dintre care dispun de viteze mari de navigare pe net. Ponderea abonaților care au contractat conexiuni ce
permit viteze cuprinse între 30 și 100 Mbps a atins cifra de 50,4%, iar a celor cu viteze de peste 100 Mbps a alcătuit
6,8%. În ceea ce privește infrastructura de acces la utilizatorii finali, datele statistice arată o creștere importantă a
numărului de conexiuni de acces prin fibră optică (tehnologiile FTTx - FiberToThe premises). La data de 30 iunie 2017,
din numărul total de abonați, 57,3% utilizau tehnologiile FTTx, 35,2% – tehnologiile xDSL, 7,1% – cablul coaxial și
0,4% – alte tehnologii. Timp de jumătate de an rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix la 100 de locuitori
ai republicii a crescut cu 0,4 puncte procentuale și a ajuns la 16%.
Concluzii
Analizând evoluția pieței serviciilor de acces la Internet fix și Internet mobil în bandă largă putem constata că
această piață este una dinamică în creștere constantă, asupra căreia influențează direct realizările noi în domeniul
tehnologiilor informaționale, care stimulează dezvoltarea constantă a infrastructurii pieței. Venitul global al companiilor
din oferirea serviciilor de acces la Internet este în creștere constată cu o rată anuală de circa +200 mil. lei pe parcursul
ultimilor 5 ani. În anul 2016 acest venit a constituit 1818,43 mln. lei sau 1,35% din PIB (produsul intern brut al Republicii
Moldova în anul 2016 a fost de 134476 mil. lei [3] ).
Din analiza structurii venitului după tipul accesului (fix sau mobil) putem constata că pe parcursul anilor 20122016 ponderea venitului din servicii de Internet fix s-a micșorat de la 67,7% până la 64,5%. Ponderea venitului din servicii
de Internet mobil a crescut de la 32,3% în anul 2012 până la 35,5% în anul 2016. Respectiv venitul din serviciile de
Internet mobil oferit utilizatorilor voce a atestat o creștere de +23,2% comparativ cu anul 2015. Pe fundalul diminuării
volumului traficului de voce în rețelele de telefonie mobilă, față de anului 2015, cu circa 107,5 mil. minute (-1,7%) [7] și
creșterii numărului utilizatorilor de Internet mobil în baza tehnologiei 4G cu 184,1%față de finalul anului 2015 [8],
putem constata o tendință de schimbarea preferințelor de consum ale utilizatorilor de la telefonia mobilă la soluții
alternative de comunicare gratuită prin rețeaua Internet cu ajutorul aplicațiilor Skype, Viber, Facebook Messenger, etc.
Acest fapt este în mare parte determinat de facilitatea realizării accesului la rețeaua Internet prin utilizarea tehnologiei
4G, care asigură o viteză de schimb a datelor până la 300 Mbps și dezvoltarea bună a infrastructurii telefoniei mobile pe
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teritoriul Republicii Moldova. La finele anului 2016 La finele anului 2016 gradul de acoperire a teritoriului Republicii
Moldova cu semnal radio provenit din rețelele 4G a atins valoarea de 97% [8].
Analizând modificările în structura traficului Internet mobil care au avut loc în anul 2016 comparativ cu anul
2015, putem constata că traficul generat de către utilizatorii de telefoane inteligente a crescut cu +66,1% în decursul unui
singur an (de la 6179 TB în anul 2015 până la 10264 TB în anul 2016), pe când Internetul mobil dedicat a avut o creștere
doar de 7,2%. Un utilizator care a accesat Internetul mobil de la telefonul inteligent a generat in medie un trafic lunar de
circa 560 MB, cu 56% mai mult decât in anul 2015.Un utilizator de Internet mobil dedicat a generat un trafic lunar de
9,8 GB, in creștere doar cu 4,6% fața de anul 2015.
Datele statistice menționate mai sus denotă o tendință de schimbare a preferințelor consumatorilor de servicii
Internet și orientarea lor spre tehnologiile mobile de comunicare. Acest fapt este confirmat și de creșterea impresionantă
cu +37,3% a numărului de utilizatori care au utilizat în anul 2016 Internetul mobil în bandă largă (3G, 4G și Internet
mobil dedicat) comparativ cu anul 2015. Numărul utilizatorilor unici de Internet mobil este de 3,4 ori mai mare decât cel
a Internetului fix (1893,6 mii utilizatori față de 557,4 mii). Rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil în
bandă largă a atins cota 53,3% calculată la 100 locuitori. În același timp trebuie de menționat că această rată rămâne net
inferioară celei atestate în România - 84,2% [4] sau decât media pe Uniunea Europeană – 84% [5].
Numărul total de utilizatori de Internet în Republica Moldova în anul 2016 a atins cota de 1919376.
Raportândacest număr la 2789205 locuitori rezidenți ai Republicii Moldova [6] obținem că 68,8% din populația rezidentă
din Republica Moldova are acces la servicii Internet. Conform datelor Recensământului populației și locuințelor din 2014
[6] patru din zece gospodării sunt conectate la Internet. Acest indicator denotă o dezvoltare slabă a infrastructurii
comunicațiilor prin fibră optică pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, în special în zonele rurale ale republicii, unde
serviciile de acces la Internet fix sunt oferite în baza tehnologiei xDSL și utilizarea infrastructurii liniilor telefonice
existente. Spre comparare, în Uniunea Europeană 98% din gospodării sunt conectate la rețele de telecomunicație care le
oferă posibilitatea conectării la Internet în bandă largă [5]. În zonele rurale practic lipsește alternativa conectării la alt
furnizor de servicii de Internet fix decât la SA ”Moldtelecom”. Utilizarea Internetului 3G sau 4G oferit de operatorii de
telefonie mobilă nu este totdeauna o alternativă eficientă din punct de vedere economic, deoarece pachetele tarifare conțin
limitări la volumul traficului inclus în costul abonamentului lunar și poate să genereze costuri suplimentare în cazul
depășirii lui.
Perspectivele dezvoltării pieței serviciilor de acces la Internet în Republica Moldova sunt legate cu
implementarea noilor tehnologii de comunicare. Una din problemele de bază rămâne modernizarea și extinderea
infrastructurii rețelelor informatice pe teritoriul republicii, în special în zonele rurale. Extinderea la nivel național a
rețelelor FTTP este una din căile care ar permite companiilor ISP să sporească baza abonaților la servicii Internet în bandă
largă și să îmbunătățească calitatea serviciilor oferite, inclusiv prin lansarea unor servicii noi. O altă direcție de dezvoltare
este implementarea în viitorul apropiat a tehnologiilor mobile 5G care ar asigura până la un milion de conexiuni mobile
de date pe km2.
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Sunt dezvăluite și caracterizate evoluția, tendința și perspectiva formelor organizării informațiilor economice și
unităților organizaționale de asigurare a funcționării cotidiene a sistemelor informatice economice (S.Ic.E.). Este
elucidat progresul gradual de acoperire de aceste unități a câmpului integral de activități informaționale economice,
perspectiva lor, descrisă și analizată concordanța dimensională de cuprindere a acestui câmp de așa unități. De pe
pozițiile extinderii funcțional – spațiale de realizare informatică a proceselor informaționale, la nivel conceptual, sunt
determinate aspectele abordării, factorii – impedimente, motivele de bază, problemele, principiile și legitățile constituirii
și funcționării sistemelor informatice economice (S.Ic.E.) în general și a Sistemului Informatic Economic Național
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There are revealed and characterized the evolution, trend and prospect of the forms of organization of economic
information and organizational units which ensure the daily working of economic informatics systems (E.Ic.S.). It is
elucidated the gradually progress of cover by these units of the entire area of the economic informational activities, the
final them prospect, described and analyzed the dimensional concordance of covering of this area by such units. On the
positions of functional – spatial extension of informatics realization of the informational processes are determined the
aspects of approaching, the obstacles – factors, essential reasons, problems, principles and compulsoriness of in general
constitution and functioning of the economic informatics systems (E.Ic.S.) and particularly of the Economic Informatics
National System (E.Ic.N.S.).
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Introducere
În mediul volumelor considerabile şi componenţei complexe a informaţiilor şi lucrărilor exercitate asupra lor se
impune crearea anumitor premise organizatorice cu scopul facilitării procesării calcule şi incalcule a valorilor datelor
iniţiale. Majorarea operativităţii prelucrării și calităţii produselor informaţionale sunt condiţionate nu numai de mijloacele
tehnice performante, metodele tehnologice eficiente, dar şi de cele mai raţionale forme de organizare a datelor și unități
organizaționale, care asigură funcționarea sistemelor informatice economice.
Formele de organizare a datelor se consideră drept interne, așa cum ele sunt realizate pe mediul fizic al
suporturilor. Funcționarea lor depinde de categoria celor din urmă, proprietățile lor fizice (chimice, biologice, etc.) și de
posibilitățile organizării datelor pe spațiul lor. Totodată, unitățile organizatorice sunt considerate ca externe, deorece ele
se referă la organizarea în interconexiune și interacțiune a tuturor resurselor (umane, tehnice, tehnologice, etc.) sub formă
de ansamblu unitar, care fabrică produse informaționale [1-4].
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
În prezent se atestă practic o delăsare totală a investigării problemei în cauză atât din punct de vedere științific,
cât și de pe poziții de realizare practică a concepțiilor organizării informațiilor și elaborării unităților organizatorice de
funcționare a sistemelor informatice economice (S.Ic.E.). Ultimele cercetări în domeniu s-au efectuat în anii 70-80 ai
secolului XX. Astfel de situație s-a creat din cauza formării unei discrepanțe profunde dintre nivelul performant superior
al mijloacelor tehnice informatice de procesare a datelor (multifuncţionalitate, acces fizic nemijlocit, preţ redus, viteze
excesive, spațiu memorar extins, etc.), resurselor programate (simplitate, facilitate elaborativă şi aplicativă) și nivelul
pronunțat rudimentar de organizare a informațiilor și resurselor informatice ce le procesează. La moment pentru cele trei
componente de bază ale informaticii (tehnica, programele, informațiile) nu este elaborat conceptul de interconectare și de
interacțiune inseparabilă a lor în procesul unitar de funcționare. Ca consecință, primele două din ele, după capacitățile lor
funcționale au avansat esențial, pe când domeniul de aplicare (informațiile) s-a dovedit a fi nepregătit pentru aplicarea
eficientă a lor. Așa stare a lucrurilor impune acordarea atenției deosebite problemelor constituirii și funcționării
modalităților de organizare a informațiilor și unităților organizatorice de funcționare a S.Ic.E. În contextul dat, primordial
se solicită precizarea și definitivarea noțiunilor de formă de organizare a informațiilor și unitate organizațională
(organizatorică) de funcționare a S.Ic.E., ca ansamblu monolitic de resurse informatice interconectate și interacționate,
stabilirea distincției și perspectivei previzibile a lor.
Pornind de la considerentele menționate, precum și reieșind din caracterul dinamic al constituentelor
informatice, componența lor complexă și necesitatea asigurării existenței și funcționării lor omogene, de actualitate
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teoretică și importanță aplicativă dispun orice investigații privind aspectul organizatoric al resurselor informaționale și
informatice. În acest sens tot mai convingător devine faptul că perfecționarea S.Ic.E. poate fi realizată nu numai pe contul
progresării resurselor informatice de bază, dar a tuturor astfel de resurse, sinergic organizate.
Metode și materiale aplicate
Efectuarea cercetărilor pe tematica de faţă s-a produs în baza şi cu aplicarea metodelor de investigaţii ale teoriei,
analizei şi sintezei informaţiilor, estimării lor, teoriei manageriale, teoriei sistemelor şi analizei sistemice, teoriei
mulţimilor, teoriei informaticii și ciberneticii economice, teoriei grafurilor, teoriei algoritmizării, teoriei selectării
resurselor informatice, protecţiei lor etc.
Materialele aplicate în acest scop se referă la literatura științifică de management informațional economic,
informatică economică și a domeniilor adiacente acestor specialități, rezultatele elaborărilor și implementărilor deciziilor
proiectante a sistemelor informatice la unităţile economice - comanditare, activităților ştiinţifice universitare, actele
normative și legislative ale Republicii Moldova și rezultatele investigațiilor proprii ale autorului.
Analize și rezultate
1. Formele de organizare a informațiilor situaționale (informative, descriptive)
Pe parcursul evoluţiei sale formele organizării informaţiilor au fost şi în perspectiva previzibilă vor fi constituite
în baza a două categorii de suporturi – manuale şi tehnice. În cazul celor manuale, când toate procedurile şi operaţiunile
sunt îndeplinite de subiect, informaţiile sunt organizate în modalităţi diferite, ultimele fiind condiţionate de categoriile şi
predestinaţia funcţională a lor. Aşa, o parte din informaţii se organizează sub formă de cartoteci (cartotecile evidenţei
primare), altă parte – sub formă de sisteme de mape (dosare), bibliorafturi păstrate pe stelaje, în dulapuri etc., precum şi
sub formă de diverse liste de referinţă, preţuri, tarife etc.
Organizarea informaţiilor pe suporturi manuale se efectuează individual la fiecare loc de muncă şi depinde de
componenţa şi specificul problemelor rezolvate, de posibilităţile de amplasare a suporturilor în raport cu locul prelucrării
lor. Păstrarea îndelungată a informaţiilor necesită elaborarea şi organizarea preliminară a unui sistem de amplasare a
suporturilor manuale, bine conturat şi raţional realizat. Deci, varianta manuală, în fond, se reduce la organizarea
suporturilor, pe care ele se conţin. În legătură cu aceasta se impune înregistrarea unora şi aceloraşi valori ale unităţilor
informaţionale de multiple ori în mulţimi de documente, aşa cum în baza acestor valori are loc recunoaşterea
(identificarea) entităţilor informaţionale şi prelucrarea lor. De asemenea, şi valorile atributelor fizic sunt separate una de
alta, iar ordinea iniţială a amplasării lor pe suport nu întotdeauna este concordat cu variantele prelucrării de calcul (formele
de contabilitate memorial-order şi jurnal-order, formele de previziune liniară, etc.).
În cazul aplicării mijloacelor tehnice informatice fondul de informaţii al obiectului gestionat fizic poate fi
organizat sub formă de cartoteci, bobinoteci, dischetoteci şi discoteci. Ca şi pentru suporturile manuale, cartotecile
organizate în baza cartelelor şi benzilor de perforat, organizarea logică a unităţilor informaţionale depinde de
particularităţile fizice ale acestor suporturi. Privind suporturile cu proprietăţi magnetice, această teză este echitabilă numai
pentru bobinotecă.
Organizarea logică a datelor pe pachetele de discuri rigide magnetice şi pe pachete de compact discuri (CD-uri),
precum şi pe tamburi şi cartele magnetice într-o anumită măsură a devenit independentă de proprietăţile fizice ale acestor
suporturi, ceea ce a permis să fie elaborată şi pusă în funcţiune aşa modalitate organizatorică nouă, gestionată în mod
programat, cum este, baza de date. Ultima se deosebeşte esenţial de formele organizării manuale şi de celelalte forme
informatice de acest tip prin faptul că amplasarea şi prelucrarea valorilor unităţilor informaţionale se produc în mod
automat pe contul elaborării şi funcţionării unui sistem de gestiune al lor sub formă de complex de programe. Totodată,
aşa sistem nu exclude, dar presupune aplicarea benzilor magnetice, pe care pot fi amplasate toate informaţiile variabile.
De pe poziţii de gestiune programată formele organizării informaţiilor constituite în baza documentelor,
cartelelor şi benzilor perforate presupun implicarea obligatorie a subiectului şi de aceea pentru mediul lor sunt proprii
metodele manuale de manipulare a datelor. Aplicarea sistemelor de prelucrare a datelor organizate în baza suporturilor
tehnice a creat condiţii de realizare a aşa forme noi de organizare a administrării activităţilor informaţionale economice,
ca formele de organizare a contabilităţii cartelă-tabel, tabelară automatizată, automată, precum şi formele de previziune
operativă continuă, curentă optimală, analiză multifactorială, etc.
Formele tehnice de organizare a datelor elucidate anterior au progresat în următoarele stadii: elemente (unităţi
elementare, primare) de date
fişiere de date separate totalităţi de fişiere de date
colecţii de date
bază de
date a obiectului gestionat.
După cum a fost subliniat mai sus, la stadiile iniţiale componenţa şi volumele informaţiilor, precum şi suporturile,
în baza cărora ele erau organizate, nu permiteau (uneori aceasta nici nu se solicita) organizarea lor pe suporturi sub formă
de entităţi informaţionale de volume mari. Mai târziu aşa necesitate a devenit mai acută. Odată cu aceasta au fost create
condiţii pentru ca aşa necesitate să fie satisfăcută cu ajutorul mijloacelor tehnice şi suporturilor informatice.
Crearea bazelor de date şi aplicarea lor în practica activităţilor informaţionale economice confirmă faptul că în
perspectivă cele mai eficiente vor fi acele forme de organizare a datelor, logica construirii şi funcţionării cărora nu vor
depinde de specificul fizic al suportului.
Cele elucidate până acum atestă tendinţa performanţei sistemelor informaţionale economice prin tranziţia treptată
de la sistemele informatice centralizate la cele distribuite. Aşa tranziţie este impusă nu numai de necesitatea realizării
conexiilor informaţionale dintre obiectele de diverse nivele ierarhice, dar şi de constituirea unei baze informaţionale
unitare pentru economia naţională, precum şi de dezvoltarea tehnicii informatice.
Situaţia creată a contribuit la ideea trecerii de la bazele de date separate spre sistemul de baze de date distribuite.
Scopul final al sistemului de baze de date distribuite constă în realizarea accesului gestionat şi interpelarea independentă
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a datelor distribuite pe reţeaua informatică.
Construirea şi realizarea bazei de date se produce conform unui model de date de anumită categorie (ierarhic,
reticular, relaţional). În majoritatea cazurilor se recurge numai la un singur tip de modele, mai cu seamă, dacă el este de
nivel generalizator superior şi prin intermediul lui se pot realiza celelalte modele. De exemplu, în activităţile informatice
economice actuale preponderent se operează cu bazele de date relaţionale, ceea ce, în opinia noastră, nu este justificat,
aşa cum aceasta solicită interfeţe noi şi complică procesul de soluţionare a problemelor. Din motivul dat mai eficientă ar
fi aplicarea modelului reticular pentru realizarea conexiunilor dintre fişierele cu date variabile şi fişierele cu date relativ
constante, iar pentru realizarea conexiilor dintre fluxurile de date apartenente diverselor nivele gestionale - modelele
ierarhice etc. Prin urmare, baza de date unitară a obiectului economic gestionat în ansamblu trebuie să fie constituită
conform diverselor tipuri de modele de date, foarte important rămânând realizarea interconexiunilor şi interacţiunilor
dintre elementele bazei de date unitare.
2. Unitățile organizaționale de funcționare a sistemelor informatice economice (S.Ic.E.)
Realizarea zi de zi a oricărei tehnologii solicită anumite unităţi organizatorice. Inițial în domeniul informatic
economic aşa unități erau interpretate ca “instalaţii de calcul”, iar actualmente –“întreprindere de fabricare a
informaţiilor”, deși, noţiunea se reduce la modalitatea organizării exploatării tehnicii informatice în cadrul unei unități
de funcționare a ei. Varietatea acestor unităţi primordial este condiţionată de clasa mijloacelor tehnice. Ele au evoluat sub
forma de birou, staţie, centru de calcul, sistem automatizat de colectare, transmitere şi prelucrare a datelor, post informatic
de activitate a specialistului şi reţea de aşa posturi, ultima fiind considerată drept cea mai performantă, deoarece ea a
devenit la propriu o infrastructură tehnică a proceselor informaţionale. Deci, dacă până acum informaţia “îmbrăca” haina
tehnică, sau tehnica “dicta” modalitatea de prelucrare a informaţiilor, apoi în prezent are loc “îmbrăcarea hainei
informaţionale” de mijloacele tehnice, așa cum informaţia influenţează componenţa şi structurează tehnica, ceea ce
confirmă nivelul relativ avansat de dezvoltare a celei din urmă.
Convenţionalitatea noţiunii de “întreprindere de fabricare a informaţiilor” este motivată de faptul că în aspect fizic
realmente aşa “întreprindere” n-a funcţionat separat de unitatea social - economică, permanent fiind în componenţa lor.
În varianta manuală unitatea organizațională de realizare a tehnologiei informaţionale este pusă în dependenţă
de potenţialul economic material al obiectului gestionat. De aceea iniţial toate informaţiile erau „dobândite”, prelucrate
şi utilizate de o singură persoană. Treptat, pe parcursul majorării volumului şi complicării componenţei informaţiilor,
modalitatea manuală a condus la diverse grade de specializare a subdiviziunilor manageriale, în următoarea evoluție:
S (S.Il.)  G.S. (C.P. Il.)  SD (F. Il.(C.P. Il))  S.SD. (F. Il.(C.P. Il.(P. Il.))); unde:
(1)
S – specialist, G.S. – grup de specialişti, SD – subdiviziune, S.SD – sistem de subdiviziuni,
iar S. Il. – sistem informaţional, F. Il. – funcţie informaţională, C.P. Il. – complex de probleme informaţionale,
P. Il. – problemă informaţională.
Formula prezentată demonstrează tendinţa specializării activităţilor informaţionale în dependenţă de conţinutul
funcţional al gestiunii. Dacă iniţial un specialist (S) realiza sistemul informaţional (S. I l.) deplin, apoi fiecare grupă de
specialişti (G.S.) realiza câte un complex de probleme informaţionale (C.P. I l.), care ulterior s-au organizat în anumite
subdiviziuni (SD) (cum ar fi, contabilitatea, secţia de planificare, secţia de normare etc.), fiecare realizând câte o funcţie
informaţională (F. Il.). În interiorul ei specialiştii pot fi organizaţi pe complexe de probleme informaţionale (contabili pe
valori materiale, contabili pe remunerarea muncii, etc.).
În evoluţia sa „întreprinderile de fabricare a informaţiilor” au acoperit diverse raze ale domeniului informativ
economic, despre ce mărturiseşte conținutul tabelului 1.

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabelul 1
Evoluţia acoperirii activităţilor informaţionale economice de unităţile organizatorice
a funcţionării sistemelor informatice economice (S.Ic.E)
Unităţile organizaționale de
Raza de acoperire a activităţilor informaţionale de
funcţionare a S.Ic.E.
unităţile organizaționale ale funcţionării S.Ic.E.
Birou de calcul
O.A.
Staţie de calcul
O.A. P.S.
Centru de calcul
O.A. P.S. P.I. D.S. I.P. U.I.
Sistem automatizat de colectare, transmitere şi
F.G.
O.A. P.S. P.I. D.S. I.P. U.I.
prelucrare a datelor
Post informatic de activitate a specialistului
O.A. P.S. P.I. D.S. I.P. U.I. F.G.
Reţea de posturi informatice de activitate a
O.A. P.S. P.I. D.S. I.P. U.I. F.G. S.G.
specialiştilor

În tabel sunt admise următoarele semnificări: O.A. – operaţiuni aritmetice, P.S. – proceduri structurale,
P.I. – proceduri informaţionale, D.S. – decizii standarde, I.P. – operaţiuni de obţinere a valorilor informaţiilor primare,
U.I. – lucrări de utilizare a informaţiilor (analiza şi formularea deciziilor), F.G. – funcţii gestionale. S.G. – sistem de gestiune.
Concomitent cu creşterea complexităţii unităţii organizaționale se produce ramificarea (specializarea) tot mai
detaliată (profundă) a activităţilor informaţionale efectuate în cadrul ei.
Realizarea automată deplină a compartimentelor informaţionale (situaţional şi decizional) se va produce în cazul
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constituirii şi funcţionării fiabile a sistemelor automate (sau automatizate) de gestiune ( S.Az.G.) ce vor realiza nu numai
deciziile standarde, complexele de aşa decizii, dar şi funcţiile, sistemul decizional în ansamblu. Sistemul automatizat de
gestiune ( S.Az.G.) efectuează aceleaşi activităţi ce şi cel automat (S.At.G.), numai că în mod întrerupt. De aceea ultimul
(S.At.G.) va fi realizat sub formă de modele fizice (chimice, biologice,etc.), care prin conectarea lor automată vor realiza
deplin atât compartimentul material, cât și cel informațional.
În aşa situaţie orice obiect se va transforma într-un nucleu unitar interconectat şi interacţionat. Analitic lanţul
evoluţiei şi perspectivei unităților organizaționale informatice, cu indicarea bazei tehnice şi nivelului extinderii razei de
realizare informatică se prezintă în următorul mod: B.C.(M.C.T.; O.A.) → S.C. (M.C.P.; O.A.,P.I., P.S.) → C.C. (M.E.C.,
T.D.P.,T.T.D.;O.A.,P.I., P.S., O.I., U.I., D.S., C.D.) → P.Ic.A.S (C.E.P., T.T.D.;O.A.,P.I., P.S., U.I., D.S) → S. Ic.C.
(T.T.D.,T.D.P., M.E.C., C.E.P. ; O.A.,P.I.,P.S., O.I., U.I., D.S.) → R.C., R.P.Ic.A.S., R.Ic. (T.T.D., T.D.P., C.E.P.;
O.A.,P.I., P.S., O.I.,U.I., D.S., C.D., F.G.) → S.At(z). C. (T.D.P.,T.T.D., C.E.P., T.U.I.; O.A., P.I.,P.S.,
O.I.,U.I.,D.S.,C.D.,F.G.,S.G.)→N.A.M.Il.U.(M.F.II.;S.G.);
(2)
Unde: a) unități organizaționale informatice: B.C. - birou de calcul, S.C - staţie de calcul, C.C.- centru de
calcul, S.Ic.C. - sistem informatic de calcul, P.Ic.A.S. - post informatic de activitate al specialistului, R.C.(R.P.Ic.A.S.,
R.Ic.) – reţea de calcul (reţea de posturi informatice de activitate a specialiştilor, reţea informatică), S.At (z) G. - sistem
automat (automatizat) de gestiune, N.A.M.Il.U. – nucleu automat material - informaţional unitar; b) baza tehnică:
M.C.T.- maşini de calcul cu tastatură, M.C.P.- maşini de calcul perforaţionale, M.E.C. - maşini electronice de calcul,
C.E.P. – calculatoare electronice personale, T.D.P. - tehnica de date primare, T.T.D. - tehnica de transmitere a datelor,
T.U.I. – tehnica de utilizare a informaţiilor, M.F.Il.– modele fizice informaţionale; c) aria de realizare informatică:
O.A.- operaţiuni aritmetice, P.I. – proceduri informaționale, P.S.- proceduri structurale, O.I.- proceduri de obţinere a
informaţiilor iniţiale, U.I.- proceduri de utilizare a informaţiilor, D.S. – decizii standardizate, C.D.- complex de decizii,
F.G.- funcţii de gestiune, S.G.- sistem de gestiune.
3. Sistemul informatic economic naţional (S.Ic.E.N.) – unitate organizațională informatică globală:
aspecte, probleme şi principii de constituire și funcționare
Caracterul de masă şi componenţa pronunţat variată a activităţilor informaţionale economice, precum şi
necesitatea interconectării şi asigurării interacţiunilor dintre procesele materiale de aceeaşi categorie au impus abordarea
lor sistemică la orice nivel de organizare şi efectuare, inclusiv şi la cel statal. În aşa circumstanţe s-a format conceptul
constituirii şi funcţionării Sistemului Informatic Statal (S.Ic.S.), pentru prima dată formulat de academicianul V.M.
Gluşcov încă la începutul anilor `60 ai secolului XX, şi era predestinat pentru fosta U.R.S.S.
Iniţial aşa sistem era preconizat preponderent pentru activităţile economice şi din acest motiv, de pe poziţii
moderne, poate fi considerat drept Sistem Informatic Economic Naţional (S.Ic.E.N.). Dacă iniţial el era conceput pentru
deservirea informaţională a oricărui nivel şi obiect (activitate) de gestiune economică, începând cu fiecare loc de muncă
şi finalizând cu organismele statale superioare de management economic, apoi în mediul relaţiilor economiei de piaţă aşa
modalitate de abordare a S.Ic.E.N. este ireală nu numai din motiv de autonomie materială şi financiară, dar şi
informaţională a agenţilor economici.
Situaţia existentă în acest sens, dacă şi s-ar referi, apoi ea ar fi coerentă pentru acele unităţi materiale economice,
care ar dispune de pachetul de acţiuni ale statului în volum de 100% sau mai mult de 50%. Însă, şi în acest caz, aşa unităţi
pot fi privatizate şi, prin urmare, în sistemul informatic statal pot fi incluse în mod obligatoriu pe termen mai mult sau
mai puţin îndelungat numai acele obiecte, care prin Deciziile Parlamentului şi Guvernului sunt obiecte cu proprietate
socială (publică, obştească). Privind unităţile economice organizatorice, (asociaţii, firme cu potenţial spaţial, material,
uman şi financiar major; subramuri, ramuri economice şi economia naţională în ansamblu), organismele de gestiune
economică ale lor e strict necesar să fie incluse în sistemul examinat. În caz contrar forul superior de conducere economică
– Parlamentul şi Guvernul Statului – va rămâne neasigurat cu informaţii vital necesare pentru Societate. Aşadar, la prima
etapă a elaborării şi punerii în funcţiune a S.Ic.E.N. trebuie de stabilit în primul rând componenţa utilizatorilor obligaţi de
a se folosi de serviciile prestate de el, aici fiind incluse, în opinia noastră, unităţile materiale economice (întreprinderi,
organizaţii) cu capital deplin sau preponderent statal şi organismele superioare de management economic
(departamentele, ministerele, Guvernul, Parlamentul). De serviciile informatice ale Sistemului în cauză vor profita şi alţi
agenţi economici ce nu se includ în aria enumerată, dar numai în cazul, când Sistemul dispune de resurse libere. Indiferent
de apartenenţa unităţilor economice, serviciile informatice e necesar să fie comercializate. De asemenea, şi informaţiile
obligatorii pentru a fi prezentate organismelor superioare de conducere economică (ministerelor de ramură, Ministerului
Economiei şi Comerţului, Ministerului de Finanţe, Departamentului de Statistică ş. a.) de agenţii economici vor fi
transmise şi utilizate prin intermediul Sistemului în cauză. Numai după stabilirea componenţei utilizatorilor şi a
necesităţilor lor informaţionale (informative şi decizionale) se determină componenţa, numărul, volumul şi costul
resurselor informatice, distribuirea lor pe nivele de gestiune, iar în cadrul fiecărui nivel - pe obiecte și procese dirijate.
De menţionat că realizarea deplină a Conceptului până în prezent n-a avut sorţ de izbândă atât din motive
obiective, cât şi subiective. Printre primele se enumeră mai întâi nivelul inferior de adaptare al mediului material economic
la condiţiile necesităţilor extracţiei, organizării şi prelucrării informaţiilor incidente de la acest mediu. Aşa situaţie s-a
creat din cauza dinamicii excesive a evoluţiei celui din urmă, ceea ce a condus şi conduce la aceea că nu se dovedeşte cu
elaborarea şi implementarea a aşa mijloace şi metode informatice ce ar reacţiona la procesele materiale şi ar efectua în
mod automat atât lucrările materiale, cât şi cele informaţionale.
Motivul principal ce explică şi justifică nivelul inferior al mijloacelor şi metodelor de îndeplinire automată a
procedurilor şi operaţiunilor efectuate asupra informaţiilor constă în aceea că ştiinţele clasice (fizica, chimia, biologia ş.
a.) încă n-au descoperit sau inventat aşa materiale cu aşa efecte funcţionale ce ar asigura sesizarea şi recepţionarea
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automată a informaţiilor de la orice modalitate de efectuare a lucrărilor, chiar şi cea manuală, precum şi de la obiectele
ce se găsesc în funcţiune sau nu. Cei mai esenţiali factori - impedimente de bază ale elaborării, implementării şi
funcţionării S.Ic.E.N. sunt următorii:
1) dinamica excesivă a evoluţiei domeniului material, ceea ce conduce la aceea că sistemul de conducere al lui
şi, deci, şi resursele informaţionale respective sunt “restanţiere” şi “nu dovedesc” să se acomodeze la timp acelor
schimbări ce au loc în aşa domeniu;
2) totodată, şi însăşi domeniul material nu este acomodat necesităţilor „însoţirii” lui informaţionale economice.
Conform nivelului existent al ştiinţei şi tehnicii, plenitudinea automatizării activităţilor informaţionale este incidentă de
la nivelul de automatizare a obiectelor şi activităţilor materiale reflectate în mod informaţional. Spre regret, nici pe
aproape această coerenţă adecvată dintre domeniile materiale şi informaţionale la moment nu se atestează;
3) absenţa „politicii” tehnice statale unitare, conform căreia, concomitant cu invenţia şi producerea mijloacelor
de această categorie pentru lucrările materiale, să fie elaborate şi montate în ele diverse dispozitive de extracţie automată
a valorilor unităţilor informaţionale primare;
4) în ultimul timp, tot mai frecvent se afirmă că în condiţiile actuale şi, cu atât mai mult, în cele de perspectivă,
orientarea spre realizarea automată a oricăror activităţi, fie ele materiale sau informaţionale, prin intermediul mijloacelor
tehnice nu este cea mai performantă , aşa cum ea necesită resurse şi eforturi considerabile atât de ordin uman, cât şi
financiar. Se solicită o abordare şi cale absolut “revoluţionară “, care ar conduce la invenţia şi aplicarea a aşa materiale şi
efecte, care ar asigura cu orice informaţii economice necesare în orice moment. În aşa aspect în ultimul timp tot mai mult
se afirmă domeniul ştiinţific de informaţiologie;
5) diminuarea şi conştientizarea valorii sociale a S.Ic.E.N. ce se reduce la următoarele:
a) implicarea mult mai activă a subiectului în conducerea economică de orice nivel, începând cu fiecare loc de
muncă şi finalizând cu economia naţională. Drept exemplu de aşa fenomen poate servi afişarea pe Internet a Bugetului
de Stat al Republicii Moldova cu scopul ca orice specialist şi cetăţean, mai mult sau mai puţin, competent în domeniu,
să-şi expună opinia şi să formuleze propunerile referitoare la performarea lui;
b) transformarea activităţilor informaţionale existente din activităţi preponderent informative în activităţi
decizionale, ultimele fiind mult mai creative şi influenţabile nemijlocit asupra proceselor materiale. Pe lângă aceasta,
problemele informative sunt pur mecanice, destul de voluminoase şi de aceea plictisitoare, ceea ce provoacă oboseală
rapidă şi în consecinţă – comitere a erorilor, care pot să se răsfrângă nu numai asupra unui grup de subiecte, dar chiar şi
asupra unităţii economice;
c) contribuirea la dezvoltarea personalităţii, aşa cum S.Ic.E., prin eliberarea subiectului de la activităţi
informative, oferă resurse de timp suplimentare pentru analiza valorilor produselor informative şi în această bază – pentru
formularea deciziilor, ultimele constituind compartimentul creativ al gestiunii economice. În aşa plan se contribuie la
performanţe profesionale. Totodată, şi în aspect social, acordarea de S.Ic.E. a anumitul volum de timp liber suplimentar
creează condiții de preocupare a subiectului în plus cu activităţi de ordin personal (lectură, spectacol, sport ş. a.).
În economia de piaţă conceptul de Sistem Informatic Economic Naţional (S.Ic.E.N.) este condiţionat atât de
motive obiective, cât şi subiective, decisive rămânând primele. Printre ele de bază se consideră următoarele:
1) creşterea continuă a potenţialului economic material şi informaţional al obiectelor gestionate de ordin
organizatoric;
2) majorarea numărului, complicarea componenţei şi reducerea timpului de realizare a relaţiilor dintre agenţii
economici;
3) dependenţa din zi în zi tot mai considerabilă a fiecărui agent economic în parte de rezultatele funcţionării
altor agenţi de aceeaşi sau de altă natură de existenţă şi activitate;
4) necesitatea tot mai insistentă de coordonare în timp şi spaţiu a activităţilor obiectelor (proceselor) de gestiune;
5) sporirea ponderii legăturilor externe şi a rolului lor decisiv în activităţile cotidiene soldate cu rezultate
eficiente a obiectelor ;
6) acutizarea necesităţilor în resurse informaţionale la orice obiect, indiferent de dimensiuni, volum,
complexitate etc.
De accentuat că la baza oricăror factori de contribuire la constituirea S.Ic.E.N. stau procesele obiective materiale,
sociale şi organizatorice. În situaţia curentă şi în apropiatul viitor aceste procese sunt şi vor fi dominate de aşa direcţie
generală de funcţionare şi perfecţionare, cum este, integrarea activităţilor agenţilor economici.
Creşterea potenţialului de fabricare în mediul economiei de piaţă are loc nu atât în baza majorării acestui potenţial
la fiecare unitate economică în parte, cât a economiei naţionale în ansanblu, ca regulă, pe contul măririi numărului
agenţilor cu volume de producţie medii şi reduse.
În aşa caz, rolul coordonării interacţiunii nu numai materiale, dar şi informaţionale dintre agenţii economici va
deveni tot mai semnificativ.
În cadrul factorilor subiectivi principali de constituire ai S.Ic.E.N. se înscriu următorii:
1) saturarea domeniului de aplicare cu mijloace tehnice de orice predestinaţie, capabile ca în anumite variante
de cuplare să realizeze deplin procesul informaţional cu trecerea automată de la nivelul de gestiune inferior la cel mai
superior şi invers, în aşa mod realizând şi interconexiunea inversă dintre ele;
2) dispunerea de resurse economice şi, mai ales, a celor financiare pentru a procura şi asigura funcţionarea
S.Ic.E.N. la toate nivelele şi etapele lucrărilor informative şi decizionale;
3) implementarea şi funcţionarea S.Ic.E.N., a tuturor subdiviziunilor lui pe baze ştiinţifice;
4) perfecţionarea formelor organizatorice de realizare a informatizării proceselor materiale economice cu
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asigurarea ultimelor la acelaşi nivel atât cu resurse materiale, cât şi informaţionale;
5) pregătirea intensă a specialiştilor şi lucrătorilor de cercetări în domeniul creării şi funcţionării sistemelor
informatice economice (S.Ic.E.);
6) perfecţionarea tehnologiilor informaţionale existente, elaborarea şi implementarea tehnologiilor noi de aşa categorie;
7) organizarea instituţiilor de cercetări şi formarea ramurilor noi de ştiinţă în domeniul proiectării şi funcţionării S.Ic.E.
În plan general factorii subiectivi de constituire a S.Ic.E.N. s-au format în consecinţa nerezolvării problemelor
organizatorice, de proiectare şi funcţionare a S.Ic.E. de acest tip pentru unităţile economice de orice categorie. Dacă
problemele organizatorice stau la baza constituirii S.Ic.E.N. şi de fapt după componenţă sunt aceleaşi ce şi factorii
subiectivi, atunci cele de proiectare şi funcţionare dispun de rol decisiv în procesul realizării acestui sistem.
Printre problemele de proiectare a S.Ic.E.N. şi a S.Ic.E. în general deosebit de importante sunt următoarele:
1) problemele determinării necesităţilor informaţionale a obiectelor şi proceselor economice în următoarea
componenţă a lor:
a) determinarea deplină a componenţei şi numărului surselor materiale de informaţii;
b) elaborarea în această bază a reţelei de legături funcţionale reciproce dintre aceste surse;
c) determinarea deplină a momentelor de control de gestiune a surselor date;
d) elaborarea reţelei acestor momente şi stabilirea necesităţii în anumite entităţi informaţionale pentru fiecare în
parte şi pentru toate momentele de control în ansamblu;
e) formularea criteriilor necesităţilor informaţionale;
f) constituirea sistemului informaţional pentru obiectele şi procesele dirijate ce se includ în unitatea
organizatorică, precum şi pentru legăturile funcţionale de control (de gestiune);
2) problemele fondării şi selectării bazei tehnice necesare pentru S.Ic.E.N. elaborat;
3) problemele determinării metodelor şi procedeelor de funcţionare a S.Ic.E.;
4) problemele fondării tehnico - economice a variantei optime de funcţionare a S.Ic.E.
Problemele funcţionării S.Ic.E. pot fi reduse la următoarele trei de bază :
1) stabilirea variantei optime de repartizare spațială a elementelor sistemului informaţional;
2) organizarea realizării proceselor funcţionării S.Ic.E.;
3) organizarea gestionării economice şi tehnologice a S.Ic.E.
Constituirea S.Ic.E.N. are loc în baza cunoaşterii şi respectării anumitor principii şi legităţi, printre care de bază
sunt considerate următoarele:
1) determinarea domeniilor de aplicare cu stabilirea deplină şi corectă a limitelor de acţiune a S.Ic.E. În economia
de piaţă acest principiu se realizează prin stabilirea formei de proprietate (publică, privată) a obiectelor de gestiune
economică, deoarece modul de abordare a problemelor de creare a S.Ic.E.N. pentru aceste obiecte se va deosebi esenţial;
2) elaborarea S.Ic.E.N. e necesar să fie bazată nu atât pe solicitările (cerinţele) informaţionale ale utilizatorilor
finali, cât pe necesităţile obiective ale domeniului de obiecte;
3) modul de abordare a îndeplinirii lucrărilor de constituire a S.Ic.E.N. pentru obiectele economice cu proprietate
publică şi cu proprietate privată se deosebeşte esenţial prin componenţă, conţinut şi succesiune de realizare a acestor lucrări;
4) potenţialul informaţional al oricărui obiect de gestiune este predeterminat nu numai de volumul şi componenţa
fabricării, dar şi de complexitatea şi intensitatea (frecvenţa) relaţiilor economice cu alte obiecte;
5) indiferent de forma de proprietate, în cadrul economiei naţionale există necesitatea coordonării şi reglării
funcţionării obiectelor şi proceselor economice pentru a asigura bunăstarea materială şi spirituală a societăţii;
6) reieşind din interesele statale, S.Ic.E.N. trebuie să acopere cu servicii informatice şi informaţionale toate
obiectele unor ramuri ale economiei (învăţământ, cultură, sisteme de informare, biblioteci, ş. a.);
7) ponderea informaţiilor situaționale (informative, descriptive) în economia de piaţă se majorează, fiind
condiţionată de intensificarea și varierea pronunțate ale relaţiilor de fabricație, schimb, distribuire şi utilizare de caracter
direct dintre agenţii economici;
8) necesitatea asigurării sensului funcţional unitar pentru indicatorii economici ce sunt calculaţi şi utilizaţi la
multiple nivele ale sistemului unitar statal de gestiune economică.
Conştientizarea necesităţii obiective a S.Ic.E.N., cunoaşterea diverselor aspecte, bazate pe anumite principii, cu
respectarea deplină, ştiinţific fondată a acestora vor contribui la reducerea esenţială a termenelor de proiectare şi
implementare a acestui sistem, precum şi a consumurilor concordate cu constituirea şi funcţionarea lui.
Concluzii
[1] Forma organizării se referă numai la o componentă de bază a informaticii – informația.
[2] Unitatea organizațională este un ansamblu organizatoric indisolubil de resurse, interconexiunea și
interacțiunea cărora asigură funcționarea eficientă a sistemului informatic.
[3] Evoluția și perspectiva formelor organizării informațiilor va derula de la unități informaționale elementare
până la sistem unitar de informații funcțional – informatic integrat.
[4] Unităţile organizaționale informatice vor evolua de la birou de calcul până la nucleu automat material –
informaţional unitar, baza lor tehnică - de la maşini de calcul cu tastatură până la modele fizice (chimice, biologice, etc.)
informaţionale, iar aria acoperirii activităţilor informaţionale de ele - de la operaţiuni de calcul până la sistem de gestiune.
[5] Cunoașterea evoluției și perspectivei formelor și unităților organizaționale informatice de procesare a
informațiilor va contribui la crearea unui sistem unitar de fabricare automată a produselor materiale, informative și
decizionale cu eficiență performantă superioară.
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The rational organization of accounting provides for the updating of a number of aspects, and elements of that
which have not been provided and in several cases granted in the regulatory accounting system. These can be called
annual and sector wide accounting planning, accountability centers and the work of each accountant. Lack of
characterization and standardization of accounting work at managerial accounting level as well as modeling of control,
internal indicators planning and analysis.
Cuvinte-cheie: organizarea rațională a contabilității, planificarea muncii contabilului, caracteristica
funcțională a contabilului, politici contabile, funcția contabilului șef.
JEL Classification: M410.
Introducere
Economia de piaţă este de neconceput fără existenţa contabilităţii moderne, bine organizate conform legislaţiei
în vigoare. Legea contabilităţii şi sistemul contabil prevede multe modificări profunde şi actuale referitor la organizarea
muncii contabile. În primul rând este vorba de creşterea productivităţii, autorităţii şi responsabilităţii muncii contabile.
Totodată creşte şi rolul contabilităţii în primirea deciziilor. Se majorează şi funcţia de control privind activitatea entității.
Organizarea şi normarea muncii în contabilitate se află în obligaţiunile contabilului şef a unităţii economice.
Modernizarea contabilităţii influențează pozitiv la calitatea muncii contabile şi operativitatea ei.
Aprecierea Standardelor Naţionale de contabilitate (SNC) şi a Codului Fiscal în practica contabilităţii şi
fiscalităţii în economia Republicii Moldova necesită o atenţie şi responsabilitate mai avansată de la specialiştii contabili
în privinţă organizării şi dirijării cu procesele economico – financiare ale entităților, instituţiilor publice. Cunoaşterea
istoriei şi a evoluţiei ştiinţifice a contabilităţii prezintă un factor important, care influențează la constituirea şi stabilitatea
sistemului contabil şi recunoaşterea acesteia în ţară şi după hotarele ei.
Reieşind din caracteristicele creative a muncii în domeniul specialităţii de contabilitate este binevenită studierea
disciplinei „Organizarea contabilităţii şi controlului operativ”.
Cunoştinţele unor instrumente de organizare, normare şi planificare a muncii contabile vor forma condiţii pentru
majorarea productivităţii şi culturii muncii contabile în procesul controlului şi primirii deciziilor în activitatea economico
– financiară a întreprinderii.
Prin nouă etapă de standardizare a contabilităţii în Republica Moldova sa majorat necesitatea de a elabora mai
ample politici contabile cu conținut creativ, a crescut actualitatea problemelor specifice de organizare a contabilităţii și
responsabilitatea specialiştilor de profil contabil în proceduri organizatorice.
Desfăşurarea businessului mic şi mare în economia naţională necesită utilizarea diferitor forme şi metode de
organizare a contabilităţii şi controlului operativ economic în unităţile economice cu diferite forme de organizare şi tip
de proprietate.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
Organizarea raţională a contabilităţii prezintă fenomenul de totalizare a proceselor de utilizarea obiectivelor şi
metodelor celor mai performante şi favorabile în activitatea contabilă. La general organizarea raţională a contabilităţii ca
şi a altor funcţii de muncă social necesară reflectă efectuarea unei activităţi cu eficacitate maximală (calitate, oportunitate
şi alte principii ale contabilităţii) şi cu cheltuieli minimale de mijloace şi de timp la întreprindere, organizaţie. Aşadar,
maximum de efect cu minim cheltuieli. Ce ar însemna aceasta?
Organizarea muncii contabile conţine aceleaşi elemente şi componente ca şi orice muncă intelectuală. Specificul
muncii contabile se caracterizează prin deosebirile şi particularităţile tehnologice a operaţiilor complicate de muncă
compusă dintr-o diversitate largă şi multiplă de operaţiuni contabile. La rândul său operaţiunile contabile pot fi îndeplinite
numai prin studierea specialităţii, prin cercetarea metodelor şi procedeelor progresiste de contabilitate, prin formarea
cunoștințelor la efectuarea acestora.
Maximă eficacitate înseamnă: calitate bună de muncă, cultura avansată, productivitatea înaltă, oportunitatea
contabilităţii, corectitudinea și îndeplinirea ei cu respectarea legislativului contabil, SNC, Codului Fiscal şi altor acte
normative corespunzătoare referitor la subiectele de activitate economică.
Ce înseamnă efectuarea contabilităţii cu cheltuieli minimale de mijloace şi de timp? Îndeplinirea operaţiilor
contabile este dorită mai ieftină, prin economisirea mijloacelor cu majorarea productivităţii muncii contabile datorită
nivelului înalt de profesionalitate a specialistelor în domeniu de asigurarea lor cu tehnica performantă în prelucrarea
informației economice.
Pentru a atinge scopurile privind organizarea raţională a contabilităţii este necesar de a realiza un şir de obiective
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de bază prin primirea unor măsuri concrete şi de perspectivă referitor la acest aspect.
Metode şi materiale aplicate
Organizarea raţională a contabilităţii necesită ca fiecare contabil - şef să elaboreze un program de modernizare a
organizării contabilităţii în baza planificării şi prognozării acesteia.
Realizarea programului dat constă în următoarele:
1. Elaborarea nomenclatorului contabil prin întocmirea listei cu caracterizarea faptelor economice (operaţiilor
economice), fenomenelor, proceselor, formelor funcţionării mijloacelor şi surselor, prin proceduri tehnologice şi
economice cu determinarea rezultatelor de activitate a entității. Nomenclatorul contabil depind de un șir de factori, care
prevăd interesele economice, politice, juridice etc. În baza nomenclatorului se determină obiectele contabilităţii,
elementele acesteia și volumul de operații contabile care în rândul său sunt în legături reciproce de forme ai organizării
contabilităţii (centralizate sau decentralizate);
2. Organizarea documentării primare de uz intern (purtătorilor de informaţie), care necesită elaborarea și
determinarea caracteristicii documentelor, formularelor, standardizarea şi unificarea lor conform Legii contabilității și
raportării financiare. Munca organizatorică în domeniu dat necesită întocmirea unui album de documente primare cu
descrierea conţinutului fiecărui din acestea;
3. Organizarea circulaţiei documentare (aprecierea timpului şi călii de mişcare a documentului din momentul
întocmirii acestuia lui până la prezentarea şi transferarea lui la arhivă. Lucrul dat se referă la raţionalizarea documentării
primare ceea ce provoacă efectuarea organizării raţionale a contabilităţii;
4. Elaborarea planului de conturi contabile de lucru prin care se apreciază la concret conturile contabile utilizate
în contabilitate în baza planului general de conturi contabile. Totodată este elaborată şi corespondenţa de conturi posibilă,
care poate fi folosită reieşind din specificul activităţii entității;
5. Elaborarea şi realizarea efectivă a unui plan de inventariere la unitatea economică (se concretizează termenul,
modalitatea, documentarea şi reflectarea rezultatelor de inventariere a patrimoniului, decontărilor, relaţiilor cu diferiţi
debitori, creditori etc.) conform Regulamentului de inventariere aprobat de Ministerul Finanţelor Republicii Moldova;
6. Elaborarea unui plan de asigurare a contabilităţii cu documente de acte legislative și normative referitor la
specificul activității economice şi contabile a entității date (Legea contabilităţii, SNC, instrucţiuni, Codul Fiscal);
7. Implementarea unui program de automatizare a contabilităţii la nivelul general în activitatea entității sau la
nivel de sectoare de contabile;
8. Organizarea muncii personalului contabil (organizarea şi repartizarea funcţiilor, selectarea, angajarea şi
reciclarea cadrelor, recalificarea şi perfecţionarea lor, aprecierea numărului de lucrători, planificarea lucrărilor contabile,
formarea condiţiilor favorabile de muncă contabilă, organizarea ştiinţifică a muncii în contabilitate etc.);
9. Elaborarea planului de întocmire şi prezentare a situațiilor financiare anuale (lucrul premergător, graficele
prezentării şi totalizării datelor contabile de la fiecare contabil pentru generalizarea lor în situațiile financiare și analiza
economică a acestora;
10. Elaborare politicilor contabile pe fiecare an calendaristic conform SNC și altor acte legislative și normative.
Politicile contabile prezintă o totalizate de convenţii, principii, metode, procedee şi reguli adoptate de
conducerea întreprinderii pentru efectuarea evidenţei contabile şi întocmirea situațiilor financiare.
Politici contabile trebuie să fie elaborate de fiecare agent economic indiferent de tipul de proprietate, de
apartenenţă ramurală şi de forma organizatorico - juridică de activitate ( cu excepţia organizaţiilor bugetare).
Destinaţia politicilor contabile constă în asigurarea furnizării unei informaţii veridice şi integrale referitor la
situaţia patrimonială, financiară şi rezultatelor activităţii entității pentru utilizatorii interni şi externi în baza datelor
contabile prezentate în situațiile financiare.
Elaborarea şi ţinerea politicilor contabile se bazează pe principiile, convenţiile, metodele şi prevederile IFRS,
Legii de contabilitate și raportare financiară, SNC şi altor acte normative de contabilitate şi fiscalitate.
Politicile de contabile trebuie să conţină descrierea caracteristicii utilizate privind:
 sistemul contabil utilizat (simplu sau în partida dublă);
 forma ţinută de contabilitate ( jurnale - ordere, „1C contabilitate” etc.);
 metodele de recunoaștere și evaluare activelor şi datoriilor;
 metodele de calculare a amortizării imobilizărilor;
 modul și principii de constatare şi contabilizare a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare.
Factori care influențează la adoptarea politicilor contabile sunt:
 forma de proprietate şi statutul organizatorico - juridic al întreprinderii;
 apartenenţa ramurală şi tipul de activitate a întreprinderii;
 proporţiile entității (numărul personalului, volumul producţiei, cifra de afaceri);
 structura organizatorică de gestiune şi existenţa subdiviziunilor structurale (serviciul contabil, departamentul
resurselor umane, secţiile de producere);
 strategia dezvoltării economico-financiare a întreprinderii;
 nivelul asigurării tehnice a întreprinderii (computerizarea);
 nivelul de calificare a personalului (experienţa, deprinderile, înţelegerea şi cunoaşterea sarcinilor,
problemelor şi soluţionarea lor);
 situaţia economico-financiară (infrastructura de piaţă, starea financiară, condiţiile pentru investiţii ş.a.);
 starea sistemului contabil şi fiscal privind reglementare normativă a acestora.
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La baza elaborării politicilor contabile se folosesc unele elemente normative condiţionate de:
1) convenţiile fundamentale;
2) principiile de bază ale contabilităţii.
Cât privește desfășurarea metodelor, varianțelor procedeelor și regulilor de programare a contabilității la entitate
utilizarea acestora se bazează pe temeiul prevăzut de SNC, IFRS și alte acte legislative și normative în domeniu, luând
în vedere recunoașterea activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor conform pragurilor de semnificație determinate
de aceasta.
Rezultate obţinute şi discuţii
Organizarea rațională a muncii contabile prevede și unele aspecte de planificare a muncii contabile la activitate
pe sectoare, subdiviziuni ai contabilității, precum și planul de lucru a fiecărui contabil pe termen de lună, trimestru, an.
Acest plan de activitate contabilă reiese din grafice de lucru pe entitate privind contabilitate generală, a
sectoarelor și a fiecărui contabil în parte. Graficele și planul de activitate a fiecărui contabil se bazează pe caracteristicele
funcționale determinate de contabil-șef luând în vedre repartizarea funcțiilor contabile între specialiștii în domeniu.
Cu părere de rău în documente de reglementare multe momente din organizarea contabilității privind normarea
și executarea funcțiilor de contabilitate în procesul muncii lucrătorilor contabili nu sunt reflectate.
În legislația contabilă un șir de proceduri din contabilitate de gestiune cum ar fi utilizarea informației pentru
planificarea controlului și efectuarea analizei activității economice a entității în scopul pregătirii rapoartelor interne
pentru luarea deciziilor manageriale iarăși nu sunt redate și modelate la concret.
Referitor la organizarea rațională a contabilității în Legea contabilității nu sunt caracterizate rolul și funcțiunea
a contabilului-șef. Reieșind din prevederile și cerințe SNC, IFRS, Directivele Europene și alte acte normative în Legea
Contabilității ar trebui de divizat drepturile, obligațiunile și responsabilitatea contabilului-șef, subliniind că acest
specialist poate îndeplini funcțiile sale numai cu studii superioare la specialitate de contabilitate și audit.
La concluzii din cele de mai sus se poate generaliza că pentru organizarea rațională a contabilității munca
contabilă necesită organizată printr-o planificare mai dură, iar rezultatele acesteia necesită studiate , cercetate prin
instrumentele de analiză economică în scopul primirii deciziilor în activitatea entității.
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Currently, there is no unique approach in the practice of business entities on the methodology for accounting for
stockpile losses. The discordance of legislative regulations naturally leads to numerous uncertainties and risks of confusion
regarding the accounting of this accounting item. Research in the field was carried out on the basis of the generalization of
problems, discordances and uncertainties conditioned by the accounting of loss of stock of goods to various commercial entities.
The main focus was on studying the composition and content of inventory loss that includes waste and natural perishability.
Following the discussion, the meaning of the nominated words was defined as the concept of loss of stocks. When selecting the
possible loss nomenclature, first of all a justification justified by direct or indirect calculations, measurements, and confirmed
by one s own practice or other commercial entities, is required, secondly, the approval by the head of the entity by appropriate
provisions. Only in this case the loss of inventories of goods, considered necessary and unavoidable, represents expenses
incurred for entrepreneurial purposes, the deduction of which amounts are accepted.
Keywords: trade activity, stocks, residues, waste, natural perishables.
Introducere
În condițiițe noilor reglementări, pentru contribuabilii autohtoni, în mod primordial pentru entitățile comerciale,
pierderile stocurilor de mărfuri prezintă un interes major, atît din punct de vedere conceptual, cît și contabil. Acest proces
economic, cât și elementul contabil corespunzător, este insuficient investigat de către specialiștii de materie contabilă.
Din aceste considerente, atenția autorilor va fi îndreptată asupra cercetării tratamentelor economico-contabile ale
piederilor stocurilor de mărfuri în scopul identificării restanțelor la acest capitol. Printre cauzele preocupării sporite poate
fi menționată și discordanța reglementărilor legislative vizînd contabilitatea acestui element contabil. Studiul ce urmează
se va referi la: definirea pierderilor stocurilor de mărduri ca element contabil, argumentarea teoretică a esenței elementului
contabil studiat, elaborarea unei metodologii corecte de contabilizare a pierderilor stocurilor de mărfuri aliniate noilor
reglementări contabile.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
În prezent modul de depistare, recunoaştere şi decontare a pierderilor stocurilor de mărfuri este reglementat de
următoarele acte legislative şi normative principale: articolul 24 din Legea contabilităţii, articolele 3, 15 1, 24 şi 102 din
Codul fiscal, Planul general de conturi contabile nr.1534 și Regulamentul privind inventarierea. În toate aceste acte, nu
există o abordare unică privind metodologia de contabilizare a pierderilor stocurilor de mărfuri, ceea ce conduce în mod
firesc la numeroase incertitudini şi riscuri de confuzie, complicând totodată întocmirea Declaraţiei persoanei juridice cu
privire la impozit pe venit (forma VEN 12), a situațiilor financiare, deasemenea calculul corect a taxei pe valoarea
adăugată aferentă acestor pierderi. Sunt discutabile şi viziunile autorilor autohtoni care anlizează aceste pierderi prin
prisma perisabilităților naturale, lasând în umbră alte tipuri de pirderi (A. Nederiţa, 2008; A. Frecăuțean, 2012, P.
Tostogan, 2014). De aici rezultă că pierderile stocurilor de mărfuri necesită un tratament contabil mai performant, axat
pe îmbinarea armonioasă a argumentelor ştiinţifice şi condiţiilor concrete de gospodărire la o entitate sau alta.
Metode și materiale aplicate
Cercetările în domeniu au fost efectuate în baza generalizării problemelor, discordanţelor şi incertitudinilor
condiţionate de reflectarea în contabilitate a pierderilor stocurilor de mărfuri la diverse entităţi comerciale. Experienţa
entităților studiate a fost evaluată prin prisma corelării ei cu principiul prudenţei, semnificaţiei economice a noţiunilor
fundamentale din Standardele naționale de contabilitate şi cu caracteristicile calitative ale informaţiei de sinteză. În
procesul studierii diverselor aspecte ale pierderilor stocurilor de mărfuri preferinţă s-a acordat metodei monografice cu
utilizarea selectivă a elementelor de analiză şi sinteză, inducţie şi deducţie.
Rezultate obținute și discuții
Reiesind din activitatea pe care o desfășoară entitățile comerciale și anume specificul proceselor economice
acestea suportă pierderi ale stocurilor de mărfuri. În conformitate cu art.24 alin.1 al Codului fiscal „se permite deducerea
cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul
activităţii de întreprinzător”. Actualmente, contribuabilii autohtoni, de teama organelor de control ezită deducerea
acestora, cu toate că cheltuielile respective sunt inevitabile și recunoscute în întreaga lume.
Pînă la 1 ianuarie 1998, odată cu intrarea în vigoare a titlului II a Codului fiscal, a existat o listă concretă a
cheltuielilor permise pentru deducere, și anume cele stabilite prin Hotărîrea Nr. 22 din 03.09.1996 „Cu privire la
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aprobarea normelor perisabilităţii naturale a măfurilor alimentare şi nealimentare la întreprinderile de comerţ de toate
formele de proprietate din Republica Moldova şi a instrucţiunii privind aplicarea lor”. Codul fiscal, însă fiind mai
progresiv, iar prevederile art.24 alin.1 al Codului fiscal au oferit posibilitate entităților comerciale sinestătător să decidă
care cheltuieli sunt ordinare și necesare, ignorînd opinia organelor de stat.
În conformitate cu art.151 al Codului fiscal „determinarea obligațiilor fiscale, în conformitate cu prevederile
titlului II al Codului fiscal se efectuează în modul stabilit de Guvern”. Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile
art.3 alin.2 ale Codului fiscal „actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea Codului
fiscal, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia”.
Astfel, în procesul desfășurării activității sale, numai contribuabilul este în drept să decidă, care cheltuieli îi sunt
necesare și ordinare. Totodată, practica administrării fiscale ne demonstrează că legea adesea este înlocuită cu sublegi
precum regulamente, instrucțiuni, scrisori sau pur și simplu opinia absolută a angajaților fiscali.
Să examinăm în continuare prevederile art.24 alin.13 ale Codului fiscal, conform căruia actualmente „deducerea
reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale se permite în limitele aprobate anual de către conducătorii entităților”.
Deci, analizînd prevederile acestui articol, observăm că contribuabilul are dreptul la deducerea următoarelor pierderi ale
stocurilor de mărfuri: reziduuri, deșeuri și perisabilități naturale.
Deoarece la moment actele normative în vigoare nu tratează esența noțiunilor de reziduuri deșeuri și
perisabilități naturale, contribuabilii sunt în drept să utilizeze literatura de specialitate la examinarea sensului noțiunilor
nominalizate.
Problema care se conturează în continuare se reduce la tratarea corectă a sensului cuvintelor reziduuri, deșeuri și
perisabilități naturale în scopul definirii conceptului cheltuielilor nominalizate și utilizarea corectă a prevederilor
legislației aferente acestora în scopul respetării prevederilor art.24 a Codului fiscal.
Studiind definiția noțiunii de „reziduuri”, observăm că îi sunt caracteristice următoarele semnificații:
- deșeuri, resturi ale materialelor obținute ca urmare a procesului chimic sau fizic efectuat asupra matialului brut
(materii prime, mărfuri, produse);
- deșeuri din industria alimentară care pot fi valorificate în alimentația animalelor;
- sedimente care se depun pe pereții sau pe fundul recipientelor în care se păstrează substanțe lichide;
- reziduuri de cenușă din arderea lemnului [7].
La general, prin reziduuri se subînțelege ceea ce este lipsit de valoare.
Literatura de specialitate definește Comerțul drept un complex de măsuri, operațiuni și tehnici care vizează
achiziția, livrarea, transferarea, depozitarea, vânzarea și deservirea clienților, în scopul comercializării mărfurilor și
satisfacerea cumpărătorilor [7]. Ca rezultat al proceselor specifice comerțului precum: ambalarea produselor friabile
(aspirare, cernere, separare, comasare, reambalare etc.); curățarea mărfurilor de ambalaj, strat de protecție exterior sau
coajă; vânzarea în vrac - apar pierderi inevitabile.
Prin urmare, generalizând cele menționate și studiind practica entităților comerciale pot fi identificate
următoarele reziduuri: pierderile din aspirarea și ambalarea produselor friabile (zahăr, făină, crupe, cereale, ciment etc.);
sedimentele depuse pe pereții, colțurile sau fundul vaselor în care se păstrează substanțe lichide (uleiuri de diferite tipuri,
amestecuri vîscoase și alte lichide care nu pot fi turnate pînă la ultima picătură); resturi pe ambalaje (mezeluri, unt,
brânzeturi și alte produse lactate); resturi de materiale de ambalat, greutatea cărora este luată în calculul mărfii (reziduuri
de coajă, fire și sfori utilizate în ambalarea mezelurilor, agrafe metalice); reziduuri de la curățarea mărfurilor de stratul
protector (de exemplu, curățarea cașcavalului de stratul exterior); bucățile mici rămase în urma vânzării mezelurilor,
cărnii, cașcavalurilor și altor brânzeturi sau pur și simplu rămășițe ale unor mărfuri similare care nu pot fi vândute din
cauza pierderilor aspectului exterior sau proprietăților de consum, precum și multe alte reziduuri tehnologice.
Toate aceste pierderi tehnologice - „reziduuri” nu reprezintă perisabilități naturale, precum adesea sunt
confundate, deoarece pierderile respective de mărfuri nu sunt rezultatul unui proces de automodificare, ci dimpotrivă,
rezultatul obținut în urma manipulării cu mărfurile în scopul comercializării și obținerii de beneficii economice
suplimentare.
În continuare, studiind definiția noțiunii de „deșeuri”, ne-am întâlnit cu următoarele semnificații:
- rest dintr-un material, rezultat dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate
fi valorificat direct pentru realizarea produsului respectiv;
- resturi, rămășițe de la fabricarea sau de la prelucrarea unui material sau a unor obiecte care nu pot fi valorificate
pentru aceeași prelucrare;
- produsele derivate (materialele) obținute în urma unui proces tehnologic sau biologic care nu mai pot fi utilizate ca atare;
- deșeuri, resturi de mărfuri care și-au pierdut proprietățile și se comercializează la un preț mai mic ca costurile [7].
Astfel, deșeurile în comerț reprezintă resturi de mărfuri nevandabile comercializate la un preț redus; mărfuri
depreciate, rebuturi: mărfuri ce nu corespund criteriilor de calitate impuse de standardele de calitate, normele interne,
contractele cu clienții și care nu pot fi utilizate direct în scopul pentru care au fost procurate, reprezentând pierderi economice;
mărfurile ce nu îndeplinesc cerințele standardelor și nu pot fi utilizate conform destinației; mărfurile ce nu corespund
cerințelor tehnice și nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost create; mărfurile deteriorate, necalitative, inutile.
Este important că semnificația cuvântului „deșeuri”, utilizat în art.24 alin.13 al Codului fiscal, fără restricții
semnificative, oferă dreptul entităților comerciale la deducerea acestor articole de cheltuieli. Incontestabil, costurile legate
de deducerea deșeurilor pentru entitățile comerciale reprezintă nevoi desfășurate în scopuri de întreprinzător. Este practic
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imposibilă comercializarea tuturor mărfurilor în limita termenului de valabilitate, existența rebutului, deteriorăriolor și
altor cheltuieli de distribuție.
La suma pierderilor stocurilor de mărfuri, în baza documentelor justificative (liste de inventariere, acte de
constatare a pierderilor, acte de casare a mărfurilor deteriorate etc.) în contabilitate se va înregistra formula contabilă:
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională, subcontul 7144„Cheltuieli privind lipsurile şi
pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante”
Credit contul 217 „Mărfuri”
Putem concluziona că, cheltuielile enumerate ca „reziduuri” și „deșeuri”, fiind necesare și inevitabile,
reprezintă cheltuieli desfășurate în scopuri de întreprinzător, deducerea sumelor acestora fiind acceptate în limitele
stabilite de actele normative. Limitarea cheltuielilor nominalizate este prevăzută de art.24 alin.13 al Codului fiscal.
Rezultă deci, că în cazul în care conducătorii entităților comerciale vor întocmi documentele corespunzătoare, prezentate
prin ordine, dispozitii, prin care vor fi aprobate limitele admise ale reziduurilor și deșeurilor atunci cheltuielile entității
legate de aceste pierderi vor fi deduse în scopuri fiscale.
Ordinele, dspozițiile aprobate în conformitate cu prevederile art. 24 alin.13 a Codul fiscal, trebuie să fie
justificate prin calcule directe sau indirecte, măsurări, și confirmate prin propria practică sau ale altor entități comerciale.
Studiind literatura de specialitate observăm că perisabilitățile naturale reprezintă pierderile care se produc in timpul
transportării, manipulării, depozitării și desfacerii mărfurilor, determinate de procesele naturale, cum sunt: uscarea,
evaporarea, volatilizarea, pulverizarea, hidroliza, răcirea, inghețarea, topirea, oxidarea, aderarea la pereții vagoanelor sau
vaselor în care sunt transportate, descompunerea, scurgerea, îmbibarea, îngroșarea, împrăștierea, fărămițarea, spargerea,
inclusiv procesele de fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare sau în reșeaua de distribuție. Nu
reprezintă perisabilități naturale pierderile incluse în normele de consum tehnologic, precum și cele produse prin neglijență,
sustrageri si cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forță majoră.
Perisabilitățile naturale diferă de „reziduuri„ și „deșeuri”, prin faptul că proprietățile fizice și cele de consum ale
mărfurilor se pierd datorită proceselor interne sau ale proceselor naturale externe, idependente de acțiunile omului, adică
uscarea, evaporarea, sedimentarea etc.
Hotărîrea Nr. 22 din 03.09.1996 „Cu privire la aprobarea normelor perisabilităţii naturale a măfurilor alimentare
şi nealimentare la întreprinderile de comerţ de toate formele de proprietate din Republica Moldova şi a instrucţiunii
privind aplicarea lor” este moral depășită. Astfel, pentru decontarea perisabilităților naturale entitățile comerciale vor
utiliza prevederile art.24 alin.13 ale Codului fiscal. Conducătorii acestor entități fiind în drept să-și stabilească sinestătător
normele perisbilităților naturale, cheltuielile în limitele normelor sunt deduse integral în scopuri fiscale, totodată nu este
necesară calcularea taxei pe valoarea adăugată în limita acestor cheltuieli.
Respectănd prevederile Regulamentului privind inventarierea „perisabilitățile naturale pot fi decontate numai
după o verificare faptică a cantității stocurilor de mărfuri existente în gestiune, stabilite după cântărire, numărare, măsurare
și prin alte asemenea procedee și după efectuarea compensărilor conform prevederilor legislației în vigoare” [5].
Normele de perisabilități naturale nu se vor aplica anticipat, ci numai după constatarea existenței efective a lipsurilor
și numai în limita acestora. De asemenea, normele acestor pierderi nu se vor aplica automat, cotele procentuale stabilite prin
decizia conducătorului entității sunt maxime și se vor acorda numai până la nivelul minusului constatat efectiv.
Pentru stocurile de mărfuri la care sunt acceptate perisabilități naturale, în cazul compensării lipsurilor cu
plusurile stabilite la inventariere, pierderile se vor calcula numai în situația în care cantitățile lipsă sunt mai mari decât
cantitățile constatate în plus. În această situație cotele de pierderi se vor aplica în primul rand la stocurile de mărfuri la
care s-au constatat lipsurile. Dacă în urma aplicării pierderilor respective mai ramân diferențe cantitative în minus, cotele
de perisabilitate naturală se pot aplica și asupra celorlalte mărfuri admise la compensare, la care s-au constatat plusuri sau
la care nu au rezultat diferențe.
Diferența stabilită în minus în urma compensării și aplicării tuturor cotelor de perisabilități naturale,
reprezentând prejudiciu pentru entitate, se recuperează de la persoanele vinovate, în conformitate cu dispozițiile legale.
Concluzionănd cele expuse mai sus, printre principalele condiții în care se pot stabili și aproba pierderile
perisabilităților naturale în gestiune sunt:
- lipsurile care determină acordarea perisabilităților naturale calculate în cadrul normelor trebuie să fie generate
de acțiunea factorilor fizici și chimici și nu vinovăției unei anumite persoane;
- perisabilitățile în cadrul normelor se acordă numai pentru minusuri efective, reale, dovedite;
- lipsurile trebuie să provina dintr-o singură perioada de gestiune, să fie constatate printr-o inventariere efectuată
la un anumit termen;
- perisabilitățile naturale în cadrul normelor se acordă pentru fiecare gestiune în parte;
- cotele procentuale legale de perisabilități naturale stabilite, sunt maxime dar se acordă numai până la nivelul
lipsurilor constatate efectiv;
- să se stabilească cu precizie care sunt produsele lipsă, care este cota de perisabilități naturale aferentă produselor
respective, iar dacă sunt mai multe persoane cu gestiuni distincte, la care gestiune și în ce cotă anume urmează să se
acorde perisabilitățile;
- dacă lipsa constatată la inventariere depășeste cota de perisabilitate naturală acordată, gestionarul în cauză nu
poate fi exonerat de plata desfășurării, decât dacă face dovada certă că nu are nici o vină în producerea pagubei, că deci,
paguba nu-i este imputabilă;
- nu se pot acorda perisabilități naturale în cazurile și în măsura în care lipsurile la inventariere provin din
sustragerea, alterarea sau degradarea mărfurilor, din vina gestionarului;
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- cota de perisabilități este prevăzută pentru acoperirea unor pierderi ce se produc inevitabil în procesele de
aprovizionare, producție, desfacere și care deci, nu implică o culpă din partea celui în cauză, este greșit să se considere
că gestionarul nu raspunde pentru pagubă deoarece aceasta se încadrează automat în procentul de pierderi normale în
cadrul entității.
Limitele maxime de perisabilități naturale, admise la depozitare și comercializare, se stabilesc la nivelul întregii
entități, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupe de mărfuri în perioada cuprinsă între două inventarieri:
- la pretul de achiziție al marfurilor intrate, sau
- la pretul de livrare pentru marfurile comercializate.
Asemeni reziduurilor și deșeurilor pierderile în limita normelor de perisabilități naturale se vor înregistra în
debitul contului 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională, subcontul 7144„Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile
din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante”.
Respectând prevederile p.39 lit.v) a Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente
impozitului pe venit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, în componenţa deducerilor se include
„suma reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale, în limitele aprobate anual de către conducătorii entităților”.
Astfel, reieşind din considerentul că în cazul expus mai sus, se asigură respectarea cerinţelor privind aprobarea
anuală de către conducătorul entității a limitelor menţionate (prevederile art.24 alin.13 ale Codului fiscal), precum şi a
cerinţei ce ţine de nedepăşirea limitelor în cauză, totodată respectând prevederile art.102 alin.1 a Codului fiscal
„contribuabililor li se permite trecerea în cont a sumei taxei pe valoarea adăugată aferente valorilor materiale procurate
pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător”.
Rezultă, deci, că la suma pierderilor stocurilor de mărfuri (reziduuri, deșeuri și perisabilități naturale) decontate
în limitele normelor stabilite nu se va calcula taxa pe valoarea adăugată iar la suma ce depășește normele stabilite se va
înregistra calculul taxei pe valoarea adăugată. În contabilitate se va înregistra formula contabilă:
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7133 „Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia
impozitului pe venit”
Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată”
Diferența stabilită în minus în urma compensîrii și aplicării tuturor cotelor de pierderi, reprezentând prejudiciu
pentru entitate, se va recupera de la persoanele vinovate, în conformitate cu dispozițiile legale.
Concluzii
Sistemul actual al contabilității pierderilor stocurilor de mărfuri este imperfect, contradictoriu şi necesită
perfecţionare. Cheltuielile cu pierderile stocurilor de mărfuri reprezintă un fenomen ordinar, inevitabil, şi este inerent
proceselor economic produse la orice entitate comercială. Deoarece la moment actele legislative și normative în vigoare
nu tratează esența noțiunii pierderilor stocurilor de mărfuri care includ: reziduurile, deșeurile și perisabilitățile naturale,
contribuabilii sunt în drept să utilizeze literatura de specialitate la examinarea sensului noțiunilor nominalizate. Totodată,
la selectarea nomenclaturii pierderilor posibile, în primul rând este necesară o justificare argumentată prin calcule directe
sau indirecte, măsurări, și confirmată prin propria practică sau ale altor entități comerciale, în al doilea rând aprobarea
prin dispozițiile corespunzătoare de către conducătorul entității. Numai în acest caz pierderile stocurilor de mărfuri, fiind
considerate necesare și inevitabile, reprezintă cheltuieli desfășurate în scopuri de întreprinzător, deducerea sumelor
acestora fiind acceptate.
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В современных условиях потребности населения Украины в широком ассортиенте продовольственных и
непродовольственных товаров удовлетворяются за счет их приобретения в разных каналах реализации, среди
которых заметное место занимают субъекты малого предпринимательства в секторе розничной торговли на
рынках.
Понятие «рынок» традиционно интерпретируется как предприятие торговли, которое предоставляет
услуги по обеспечению условий для осуществления покупки-продажи продовольственных и
непродовольственных товаров по свободным ценам; при этом основными продавцами на рынке являются
граждане – физические лица-предприниматели и граждане, которые не зарегистрированы в качестве
предпринимателей, а основными покупателями – население [6, с. 216-217]. В то же время Н. Голошубова
утверждает, что «...рынок – это торговый объект, созданный в установленном порядке субъектом хозяйствования
на отведенном решением местного органа государственной власти или органа местного самоуправления
земельном участке, где осуществляется покупка-продажа товаров, предоставляются услуги по ценам,
складывающимся в зависимости от спроса и предложения» [1, с. 35]. Таким образом, термин «рынок» также
используется для обозначения целостного имущественного комплекса, наличие которого создает условия для
осуществления сделок покупки-продажи товаров и предоставления вышеуказанных услуг, то есть рынок – это
один из видов розничных торговых объектов, а субъектом хозяйствования относительно рынка следует считать
предприятие рынка.
Соответственно, предприятия рынков по степени хозяйственной самостоятельности делятся на
предприятия-независимые субъекты хозяйственной деятельности с правами юридического лица и филиалы
рынков (точнее – филиалы предприятий рынков) – территориально обособленные зоны и площадки для ведения
собственной деятельности под руководством основных предприятий рынков.
Сеть рынков различных типов в Украине размещается в областных центрах, городах
общегосударственного значения, областного подчинения, районных центрах, поселках городского типа и в
относительно крупных сельских поселениях. По степени концентрации торговли и торгово-бытовых услуг рынки
делятся на: рыночные комплексы, которые выполняют в полном объеме торговые функции и комплексное
обслуживание рыночных продавцов и покупателей; рынки, ориентированные только на организацию рыночного
торга; обособленные структурные подразделения (предприятия) главного рыночного комплекса, которые
выполняют ограниченное число функций [6, с. 213-217].
Кроме независимых субъектов рыночного торга, в качестве его участников также выступают обособленные
(в т. ч. на правах дочерних образований) структурные подразделения предприятий рынков – т. зв. торговозакупочные предприятия (TЗП рынка), которые принимают (скупают) привезенную собственниками
сельхозпродукцию и другие товары и осуществляют, как правило, на комиссионной основе, их реализацию через
принадлежащие им пункты продажи (магазины, торговые объекты в малых архитектурных формах), размещенные
на рынке или за его пределами, так и в порядке оптовой торговли другим субъектам хозяйствования [4].
Торгово-закупочные предприятия рынков также осуществляют закупки сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки, других продовольственных и непродовольственных товаров
непосредственно от производителей в местах выращивания (производства) или хранения, что позволяет
наращивать объемы товарооборота и, соответственно, доходы предприятий рынков. Осуществление
деятельности торгово-закупочных предприятий рынков обеспечивается благодаря формированию
соответствующего персонала и оборудованию необходимыми материальными средствами.
На уровень организации рыночного торга влияют тип устройства рынка (как здания или имущественного
комплекса для осуществления рыночной торговли) и виды рыночных сооружений. Этот признак
предусматривает подразделение рынков на крытые, павильонного типа, открытые и комбинированные. По
специализации (товарному профилю), который определяется основным ассортиментом реализуемой продукции,
все рынки делятся на специализированные и смешанные. К специализированным (в т. ч. Узкоспециализированным) рынкам относятся продовольственные, непродовольственные, автомобильные, фуражные,
животные, цветочные и другие рынки; смешанные рынки сочетают разные направления товарной специализации
– продовольственно-вещевые, продовольственно-цветочные, ското-фуражные и др. Основными типами местных
рынков являются рынки сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, непродовольственных
товаров и универсальные (смешанные) рынки [6, с. 213-217].
Стремление к обеспечению комплексного торгового обслуживания субъектов рыночного торга находит
свое проявление в развитии на территории рынков сети торговых объектов – магазинов, объектов
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мелкорозничной торговой сети, которые по своей специализации, обычно, отличаются от основной
специализации рынка и дополняют соответствующий ассортимент товаров. Заметим, что для продовольственных
рынков характерным является развитие внутренней сети магазинов и киосков с широким ассортиментом
непродовольственных товаров; на вещевых (специализированных на торговле непродтоварами) рынках
функционируют объекты по торговле продтоварами; особенно перспективными для рынков,
специализирующихся на торговле сельхозпродукцией, основными участниками рыночного торга на которых
выступают сельхозпроизводители, являются торговые объекты, торгующие товарами сельскохозяйственного
назначения.
Таблица 1
Количество юридических лиц и физических лиц-предпринимателей,
имеющих рынки в Украине, состоянием на 1 января 2016 года [3, с. 4-6]
Имеют на балансе
Количество,
Собственники
1 рынок
2
3
4
ед.
(самостоятельный) рынка рынка рынка
Физические лица389
376
11
2
предприниматели
Юридические лица
1530
1393
99
24
10
Всего
1919
1769
110
26
10

не меньше
5 рынков
4
4

Как видно из табл. 1, в Украине в 2005-2015 гг. количество рынков по продаже потребительских товаров
уменьшилось на 752 ед. (или на 26,1%) против базового 2005 г.; при этом из общего числа владельцев рынков 389
(20,3%) являются физическими лицами-предпринимателями, остальные 1530 субъектов – юридическими лицами.
Статистика показывает (табл. 2), что в общей численности рынков 12,8% составили продовольственные
рынки (доля которых за анализируемый период уменьшилась на 4,6%), 23,9% – непродовольственные рынки (доля
уменьшилась на 1,0%) и 63,3% составили универсальные рынки (доля выросла по сравнению с 2005 г. на 5,6%). При
этом основные изменения в количестве потребительских рынков в Украине происходили в 2010-2015 гг., когда
количество рынков по продаже потребительских товаров сократилось на 22,6%, в т. ч. количество продовольственных
рынков уменьшилось на 32,4%, непродовольственных – на 27,2%, а универсальных – на 18,3% [3]).
Таблица 2
Количество и состав рынков по продаже потребительских товаров
в Украине в 2005, 2010 и 2015 годах [5, с. 435])
в том числе
Доля в количестве рынков, %
Количество
продонепродоуниверпродонепродоуниверГоды
рынков,
вольствольстсальные
вольствольстсальных
ед.
венные
венные
венных
венных
2005
2886
502
719
1665
17,4
24,9
57,7
2010
2758
407
699
1652
14,8
25,3
59,9
2015
2134
275
509
1350
12,8
23,9
63,3
2015 г. к 2005 г., %
73,9
54,8
70,8
81,1
-4,6
-1,0
5,6
2015 г. к 2010 г., %
77,4
67,6
72,8
81,7
-2,0
-1,4
3,4
Как отмечает Н. Голошубова, «такая динамика развития рынков обусловлена тем, что из
продовольственных и смешанных рынков вытесняется продажа сельскохозяйственной продукции (прежде всего,
отечественной) и расширяется на имеющихся и новых рынках продажа непродовольственных товаров»
[2, с. 6-7]. Вместе с тем, следует отметить и позитивную тенденцию укрупнения рынков (табл. 3) – если в 2010 г.
средний розмер продовольственного рынка составлял 2813 кв. м торговой площади, непродовольственного
рынка – 5682 кв. м, а универсального – 5234 кв. м, то в 2015 г. эти показатели существенно изменились –
соответственно 3967, 6073 та 5264 кв. м (на 41,0%, 6,9% та 0,6% выше). О товарно-ассортиментном профиле
рынков можна судить по показателю дифференциации количества торговых мест. На продовольственные рынки
их приходилось в 2015 г. 7,8% общего количества, на непродовольственные – 24,3% и универсальные – 67,9%.
Непосредственно продажа сельхозпродукции осуществлялась лишь на 5,1% торговых мест рынков. Следует
обратить внимание и на то, что значительная часть торговых мест была связана с реализацией вещей и
автомобилей – соответственно 16,7% и 2,8% общего количества.
В обороте организованных рынков почти две трети объема (64,3%) занимал оборот от продажи
непродовольственных товаров, 35,7% – от продажи продовольственных товаров. На оборот от продажи
сельскохозяйственных продуктов приходилось 10,9% всего оборота организованных рынков. При этом
специфической особенностью украинской торговли является достаточно высокая роль розничных продаж,
осуществляемых операторами на оптовых рынках сельхозпродукции, развитие которых происходит в
соответствии с государственной программой развития данного сектора. По экспертным оценкам, в настоящее
время розничные продажи на ОРСХП составляют до 20% от общих объемов реализации сельхозпродукции на
таких торговых площадках.
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Таблица 3
Развитие рынков по продаже потребительских товаров в Украине в 2010 и 2015 годах [3, с. 3])
Количество
Торговая площадь
Количество
рынков, ед.
рынков, тис. кв. м
торговых мест, ед.
Специализация рынков
2010 г.
2015 г.
2010 г.
2015 г.
2010 г.
2015 г.
Продовольственные
407
275
1145
1091
72292
56039
в т. ч. сельскохозяйственные
248
172
754
812
45225
36270
другие продовольственные
159
103
391
179
27067
19769
Непродовольственные
699
509
3972
3091
226672
173672
в т. ч. вещевые
349
264
2161
1711
150159
119949
автомобильные
52
28
911
561
30911
19983
животных и зоорынки
32
29
99
92
2686
2199
цветочные
47
28
17
9
1355
621
книжные
9
6
50
26
4072
3164
стройматериалов и сантехники
28
19
132
89
6147
4180
другие непродовольственные
127
90
438
452
23385
17539
запчастей
55
45
164
151
7957
6037
Универсальные
1652
1350
8647
7107
587335
486880
Всего
2758
2137
13764
11289
866299
716591
Наряду с осуществлением рыночной торговли на традиционных торговых местах и торговых рядах, на
отечественных рынках торговая деятельность субъектами малого предпринимательства проводится и в сети
магазинов, количество которых (табл. 4) в 2015 г. составляло 24379 ед. (сократившись против 2010 г. на 1983 ед.
или на 7,5%). Среди магазинов рынков в 2015 г. превалировали магазины по продаже непродовольственных
товаров – 80,8% (19705 ед.) и других продовольственных товаров 17,0% (4149 ед.). Из общего количества только
2,2% магазинов рынков (508 ед.) в качестве основной специализации занимались торговлей сельхозпродуктов, что
свидетельствует о «размывании» товарного профиля большинства участников данного канала розничных продаж.
Таблица 4
Количество магазинов, размещенных на рынках, в Украине в 2010-2015 годах [3, с. 26]
Годы
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Количество магазинов на рынках, ед.
Торговая площадь магазинов,
размещенных на рынках, кв. м
Средний размер магазина, кв. м
Количество магазинов рынков,
размещенных за их пределами, ед.
Торговая площадь магазинов,
размещенных за пределами рынков, кв. м
Средний размер магазина, кв. м

26362

26206

26894

27527

24391

24379

2015 г. в
%к
2010 г.
92,5

735500

726409

739689

750237

689454

693964

94,4

27,9

27,7

27,5

27,3

28,3

28,5

102,2

223

258

317

264

183

181

81,2

13938

16340

14395

16273

12317

12653

90,8

62,5

63,3

45,4

61,6

67,3

69,9

111,8

Следует обратить внимание на традиционную проблему низкого организационного и технического
уровня осуществления розничной торговли в магазинах указанного сектора экономики: большинство объектов
розничной торговой сети субъектов малого предпринимательства на рынках работает по морально устаревшим
технологиям продажи товаров через прилавок обслуживания, без использования ЭРРO и безналичной формы
расчетов, что не соответствует ожиданиям потенциальных покупателей относительно качества торгового
обслуживания. Проведенный анализ свидетельствует о необходимости повышения внимания к развитию
торговой деятельности участников розничной торговли на рынках, в том числе – за счет активизации
инновационных процессов по созданию современных рыночно-сервисных комплексов, региональных и
локальных рынков, способных обеспечивать высокий уровень организации торговых процессов.
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ASPECTE ALE COMERȚULUI INTERN ȘI INTRAINDUSTRIAL
CU PRODUSE AGROALIMENTARE: CAZUL REPUBLICII MOLDOVA
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Competitivitatea a devenit un subiect important pe piețele internaționale datorită faptului că reprezintă o sursă
importantă de majorare a exporturilor. Țara care utilizează mai bine propriile resurse din sectorul agricol poate avea
avantaje competitiv pe piețele externe. Lucrarea dată analizează comerțul cu produse agroalimentare al Republicii
Moldova prin aspectele comerțului inter și intraindustrial. Scopul lucrării este estimarea tendinței și dimensiunii
comerțului inter și intraindustrial cu produse agroalimentare ale Republicii Moldova. Datele secundare furnizate de
Biroul Național de Statistică (BNS) sunt analizate corespunzătoare perioadei 2001-2015. Ponderea exporturilor de
produse agroalimentare ale Republicii Moldova este destul de înaltă, însă mai multe modificări au fost înregistrate în
valoarea totală și distribuția geografică a fluxurilor comerciale din perioada analizată. Analiza include estimarea
inducătorilor comerțului inter și intraindustrial (RTA, GL).
Rezultatele obținute evidențiază care din produsele agricole moldovenești sunt competitive, are au avantaje
relative și cele care au un potențial pentru a fi majorat. Deși nivelul comerțului intraindustrial al produselor
agroalimentare este destul de înalt (78%) acesta indică o diminuare a nivelului față de țările UE și o majorare față de
țările CSI. Pentru majoritatea grupelor de mărfuri valorile indicelui GL prezintă o variabilitate înaltă pe parcursul
timpului, ceea ce reflectă modificările structurale în comerțul agroalimentar al Republicii Moldova.
Cuvinte-cheie: comerț, indice Grubel-Lloyd, indice RTA, interindustrial, intraindustrial produse
agroalimentare.
Competitiveness has become a key issue on international markets and a major source of export development. A
country that utilizes the best its resources within its agricultural sector may benefit from comparative advantage on
international markets.
The paper analyzes the agri-food trade of Moldova from different aspects of inter and intra industry trade. The aim is
to estimate the trend and extent of inter and intra-industry trade in agricultural and food products of Moldova. The secondary
data provided by the National Bureau of Statistics (NBS) is analyzed during 2001-2015. Moldova’s share on agri-food exports
is still large, but various changes occurred in the total value and the geographical structure of trade flows during the analyzed
period. The analysis includes the estimation of intra and inter industrial trade indices (RTA, GL).
The obtained results indicate which agri-food products are competitive, which have relative advent ages and
that have a potentialto increase its competitiveness. While the level of intra-industry trade in agricultural and food
products for Moldova is quite high (78%) it indicates a decrease with EU countries and increase in relation with CIS
countries. For most commodity groups the GL values present average high variability over time, fact which reflects the
structural changes in agri-food trade of Moldova.
Keywords: agriculture, food, intra-industry, inter-industry, RTA index, Grubel-Lloyd index, trade.
JEL Classification: Q17, F10.
Introducere
Pentru Republica Moldova, asemănător altor țări din Europa de Est, procesul de tranziție a condus și la modificări
majore în cadrul schimburilor comerciale, în particular a comerțului cu produse agroalimentare, care reprezintă ponderea
cea mai înaltă în exporturile țării. Cauza acestor transformări apare din nivelul de dezvoltare economică și socială, însă o
parte importantă a procesului de transformare o are și liberalizarea schimburilor comerciale.
Mai mulți cercetători apreciază nivelul de integrare a țărilor din Europa Centrală și de Est în economia mondială
[BONJEC 2007, BONJEC 2004, BERGSCHIMIDT 1998] stabilind nivelul competitivității al unui sector sau a unei țări. În alte
lucrări sunt analizate modalitățile de obținere a acestor rezultate prin utilizarea avantajelor diviziunii muncii pe sectoare sau țări,
sau dacă acestea au fost generate de succesul/eșecul procesului de tranziție [LEVKOVICH 2007, LUKA 2004].
Competitivitatea a devenit un subiect important pe piețele internaționale datorită faptului că reprezintă o sursă
importantă de majorare a exporturilor. Țara care utilizează mai bine propriile resurse din sectorul agricol poate avea
avantaje competitiv pe piețele externe.Printre cele mai discutate subiecte, în literatura economică, legate de tendințele
comerțului mondial aparțin comerțului inter și intraindustrial. Acesta poate fi explicat ca fluxurile simultane de import și
export de mărfuri care fac parte din același sector. Se pune accentul pe comerțul în produse care sunt similare sau puțin
diferențiate bazate pe concurența imperfectă sau cererea pentru bunuri aproape substituibile în țări diferite, de către
consumatori cu preferințe distincte [LUKA 2004, LEVKOVICH 2007].
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
În lucrările lui Greenway și Milner (2003) se menționează că comerțul intraindustrial are loc datorită costurilor
comparative ale teoriei tradiționale care nu este explicată de fluxurile simultane de exporturi și importuri într-o țară.
Atunci când există comerț intraindustrial, economiile se confruntă cu o sursă suplimentară de venit, o gamă mai largă de
produse, schimb de economii de scară și efecte pro-concurențiale. Comerțul intraindustrial reduce cererile de
protecționism deoarece în orice industrie există atât exporturi cât și importuri, ceea ce face dificil de a obține unanimitate
între acei ce solicită protecționism [RUFFIN, 1999]. Este făcută referire și la faptul că industriile cu niveluri înalte de IIT
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datorită liberalizării schimburilor comerciale suportă mai puține modificări structurale și mai puține costuri de ajustare
decât cele cu niveluri joase. Aceasta se datorează faptului că e mai ușor de a transfera sau adapta resursele la firme sau
industrii decât de a le schimba de la o industrie la alta [KANDOGAN, 2003].
Astfel, scopul cercetării este de a examina tendința și dimensiunea comerțului inter și intraindustrial în sectorul
agroalimentar al Republicii Moldova pe parcursul perioadei 2001-2015. Vom aplica evoluția recentă în literatura
economică pentru a identifica acele măsuri ale care sunt mai adecvate pentru studierea generală a comerțului inter și
intraindustrial cu produse agroalimentare, posibile diferențe între anumite produse și grupe de țări, precum și modificările
în fluxurile comerciale din perioada de referință.
Metode și materiale aplicate
În această cercetare au fost analizați indicatori ai comerțului inter și intra industrial. Pentru aprecierea avantajelor
comparative ale țării (sau unui sector) Bela Balassa [BALASSA 1965] a elaborat metoda care indică „Avantajele
Comparative Relevate” (RCA). Această metodă este bazată pe presupunerea că avantajele comparative absolute își găsesc
reflectarea direct în fluxurile comerciale. După Balassa, avantajele comparative manifestate au o pondere relativ înaltă a
unui sector/produs în structura exporturilor. În același timp, limitările relative sunt reflectate prin ponderile mici ale unui
oarecare produs/sector. Indicele RCA, numit și indicele Balassa este un indicator care caracterizează raportul produsului
i în volumul total de export al țării și ponderea acestui produs în totalul exporturilor mondiale. Acest indice este bazat pe
practicile comerciale observate. Indicele RCA este definit ca:
𝐵 = (𝑋𝑖𝑗 /𝑋𝑖𝑡 )/(𝑋𝑛𝑗 /𝑋𝑛𝑡 ),
(1)
Unde: X – exportul; i – o țară; j – un produs; t – un set de produse; n – un set de țări.
Dacă B>1, atunci este identificat un avantaj comparativ. Abaterea standard a acestui indice asupra produselor
poate fi utilizată pentru măsurarea importanței comparative a specializării inter-industriale sau comerțului intra-industrial.
O specializare alternativă a avantajelor comparative a fost dezvoltat de Vollrath [VOLLRATH 1991] și numit Avantajul
Comercial Relativ (RTA). Indicele RTA este calculat ca diferența dintre avantajul relative de export (RXA) sau indicele
Balassa și avantajul relative de import (RMA):
RTA = RXA – RMA
(2)
unde, RXA =𝐵 = (𝑋𝑖𝑗 /𝑋𝑖𝑡 )/(𝑋𝑛𝑗 /𝑋𝑛𝑡 );
(3)
RMA = (𝑀𝑖𝑗 /𝑀𝑖𝑡 )/(𝑀𝑛𝑗 /𝑀𝑛𝑡 );
(4)
M – importul.
Valoarea pozitivă a RTA indică avantaje comerciale comparative, iar valorile negative indică dezavantajele
comerciale comparative. Când indicele RTA este mai mare ca zero, atunci un avantaj comparativ este observat, ceea ce
indică că sectorul țării este relativ mai competitiv în ceea ce privește comerțul.
Există mai mulți indici de estimare a comerțului intraindustrial. Cel mai larg utilizat este indicele Grubel-Lloyd
(1975). Calcularea comerțului intraindustrial (IIT) pentru un sector va fi:
𝐺𝐿𝐼𝐼𝑇𝑖 =

(𝑋𝑖 +𝑀𝑖 )−|𝑋𝑖 −𝑀𝑖 |
(𝑋𝑖 +𝑀𝑖 )

× 100

(5)

Unde, 𝐺𝐿𝐼𝐼𝑇𝑖 este indicile Grubel-Lloyd al comerțului intraindustrial i, , 𝑋𝑖 și 𝑀𝑖 reprezintă valorile exporturile
și importurilor în sectorul i.
Indicele GrubelLloyd (GL) poate lua valori de la 0 la 100. Atunci când valoarea GLIT este zero aceasta indică
că nu există IIT (deoarece exporturile sau importurile sunt zero). Când valoarea este egală cu 100, atunci tot comerțul este
IIT (exporturile echivalează importurile).
Această lucrare este bazată pe analiza pe date secundare furnizate de către Biroul Național de Statistică pentru
analiza comerțului intraindustrial și marginal. Sunt analizate cele 24 capitole din Nomenclatorul Mărfurilor în
conformitate cu Sistemul Armonizat (HS) 2012 corespunzătoare produselor agroalimentare. Indicatorii comerțului
intraindustrial cu produse agroalimentare sunt estimați pentru diferite grupe de țări ca Uniunea Europeană (UE),
Comunitatea Statelor Independente (CSI), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și alte țări.
Rezultate obținute și discuții
Lucrarea dată cercetează comerțul agroalimentar al Republicii Moldova, în special diferitele aspecte ale
comerțului inter și intraindustrial. Interesul pentru acest subiect se poate de explicat reieșind din următoarele considerente.
Agricultura și comerțul agroalimentar joacă un rol important în economia Republicii Moldova. Ponderea agriculturii în
Produsul Intern Brut (PIB) este în prezent de aproximativ 12%. Circa o treime din forța de muncă este încadrată în
agricultură. Produsele agroalimentare constituie în mediu 48.6% din totalul exporturilor țării. La fel, implementarea
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană este un pas important spre liberalizarea și dezvoltarea economică a țării.
Pe parcursul perioadei analizate se observă o tendință de majorare atât a exporturilor cât și a importurilor. Astfel
exporturile s-au majorat cu 11%, iar importurile cu 13%, pe când balanța comercială a Republicii Moldova rămâne negativă.
Produsele agroalimentare sunt principalele mărfuri de export având o pondere de 45% în volumul total al
exporturilor. Ponderea acestora s-a diminuat în perioada examinată cu 18%, ceea ce a influențat și balanța comercială a
produselor agroalimentare. Deși aceasta din urmă, persistă pozitivă, volumul importurilor agroalimentare s-a majorat în
ritmuri mai accelerate comparativ cu exporturile, ceea ce influențează cifra de afaceri a comerțului exterior. Rata creșterii
anuale pentru exporturile produselor agroalimentare a fost de 9%, iar a importurilor de 13%.
Analizând evoluția fluxurilor comerțului cu produse agroalimentare se observă o tendință de majorare a
exporturilor agroalimentare de la 356857 mii dolari SUA în 2001 la 914488 mii dolari SUA în 2015 (Figura 1). În perioada
anilor 2006-2007 este observată o descreștere ușoară în exporturile agroalimentare ca rezultat al embargoului impus de
Federația Rusă, unul din principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, asupra vinurilor moldovenești.
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Figura 1.Valoarea și ponderea comerțului exterior al Republicii Moldova
și fluxurile comerciale agroalimentare, 2001-2015
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică.
Pe parcursul perioadei analizate au intervenit modificări majore și în distribuția geografică (Figura 2). Până în
anul 2006 majoritatea exporturilor agroalimentare erau orientate spre țările CSI. În 2007 ponderea exporturilor
agroalimentare moldovenești pe piețele CSI se diminuează cu 30%. Această micșorare denotă diminuarea dependenței de
piețele țărilor CSI și apropierea treptată spre alte piețe, inclusiv cea a UE. Un factor determinant a avut-o și aderarea
României și Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007, România fiind un partener comercial important al Republicii
Moldova. La fel în această perioadă Republica Moldova a beneficiat de diverse facilități comerciale din partea UE prin
Sistemul General de Preferințe (GSP+) în 2006 și Preferințe Comerciale Autonome (ATP) în 2008, pentru băuturi
alcoolice, zahăr și unele produse agricole. O mai mare liberalizare a relațiilor comerciale cu UE este datorată și Acordului
Aprofundat și Cuprinzător de Liber Schimb (DCFTA) parafat în 2014.
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Figura 2. Distribuția geografică a comerțului cu produse agroalimentare din
Republica Moldova, mii dolari SUA, 2001-2015
Sursă: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică.
Pe parcursul anilor 2001-2015 exporturile agroalimentare ale Republicii Moldova s-au majorat substanțial față
de țările UE și OCDE, dar s-au diminuat față de țările CSI cu 13% (în mare parte datorită embargourilor aplicate). În ceea
ce privește distribuția geografică a importurilor, acestea s-au diminuat în relație față de UE și alte țări, dar s-au majorat în
relație cu țările CSI. Cei mai importanți importatori de produse agroalimentare din țările UE sunt România, Germania,
Franța, Grecia, Italia și Olanda. Rata medie de creștere a importurilor agroalimentare a fost de 25% față de țările CSI și
12% respectiv 13% față de țările UE și alte țări.
Deși ponderea țărilor CSI s-a redus în ultimii ani, ponderea acestora încă constituie 45% din totalul exporturilor
agroalimentare. Din acestea, o ponderea mare o are Federația Rusă care constituie 30% în exporturi și 10% în importuri,
în principal produse vegetale (50%), băuturi și alte produse alcoolice (30%). Al doilea partener principal din cadrul țărilor
CSI este Ucraina și Bielorusia, fluxurile comerciale cu acestea majorându-se cu 11% și respectiv 13%.
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În ceea ce privește țările UE, structura distribuției geografice rămâne stabilă, principalul partener comercial
rămânând România. Alți parteneri comerciali din rândul țărilor UE sunt Italia, Marea Britanie, Germania, Polonia, Franța,
Grecia și Austria. Exporturile agroalimentare în aceste țări are o pondere de 85% din totalul acestora pe piața UE. Majorări
în exporturi au fost înregistrate în toate țările UE, în special în Italia și Polonia, urmate de Grecia.
În privința importurilor agroalimentare din EU o pondere semnificativă o au România, Germania, Grecia, Italia,
Franța, Ungaria și Olanda (67%). În relație cu majoritatea țărilor UE se înregistrează o balanță comercială pozitivă, cu
excepția Ungariei și Olandei.
Evaluarea competitivității produselor agroalimentare pe piețele Uniunii Europene a fost calculată în baza
indicelui Avantajelor Comerciale Relative (RTA) ca măsură a comerțului interindustrial. Astfel, putem observa că
Republica Moldova înregistrează avantaje relative în comerțul de produse agroalimentare cu UE la 8 din cele 24 grupe
de produse.
Tabelul 1
Aprecierea competitivității produselor agroalimentare din Republica Moldova pe piețele externe,
în baza rezultatelor aprecierii comerțului interindustrial prin indicele RTA
Țările Uniunii Europene
RTA >1
RTA<1
RTA valori schimbătoare
Lapte si produse lactate;
Semințe și fructe oleaginoase;
Plante vii si produse de
floricultura;
Preparate din carne;
Legume
Preparate alimentare diverse;
Băuturi alcoolice
Cereale;

Produse ale industriei moraritului;
Cacao si produse din cacao;
Grasimi si uleiuri de origine
animala sau vegetala;
Preparate alimentare diverse;
Preparate din carne;
Tutun si inlocuitori de tutun
prelucrati;

Peste si crustacee;
Materiale pentru împletit si alte
produse de origine vegetala;
Cafea, ceai, mate si condimente;
Preparate pe baza de cereale;
Grăsimi si uleiuri de origine animala
sau vegetala;
Cacao si produse din cacao;
Produse ale industriei morăritului;
Țările CSI
Animale vii;Cereale
Peste si crustacee;
Materiale pentru impletit si alte
produse de origine vegetala; Lapte si
produse lactate;Zahar si produse
zaharoase;Alte produse de origine
animala;Preparate din legume, fructe
sau din alte parti de plante;Cafea, ceai,
mate si condimente;

Animale vii;Preparate din legume,
fructe sau din alte parți de plante;
Carne si organe comestibile;Tutun si
înlocuitori de tutun prelucrați;Fructe
comestibile si nuci;Lac; gume, rășini
si alte seve si extracte vegetale;Zahar
si produse zaharoase;

Carne si organe comestibile;Lac;
gume, rasini si alte seve si extracte
vegetale;Plante vii si produse de
floricultura;Preparate din carne;
Legume;Preparate pe baza de
cerealeFructe comestibile si nuci;
Bauturi alcoolice;Seminte si fructe
oleaginoase;

Conform rezultatelor obținute putem delimita trei tendințe în competitivitatea produselor agroalimentare ale
Republicii Moldova (Tabelul 1). În ceea ce privește țările UE avantaje comparative sunt caracteristice următoarelor
produse: lapte si produse lactate, semințe și fructe oleaginoase; plante vii si produse de floricultura; preparate din carne;
legume, preparate alimentare diverse; băuturi alcoolice, cereale. Dezavantaje absolute se manifestă la produsele precum
peste si crustacee, cafea, ceai, preparate pe baza de cereale;grăsimi si uleiuri de origine animala sau vegetala, cacao,
produse ale industriei morăritului. În același timp pentru o serie de produse sunt caracteristice în unii ani valori negative
în alții pozitive. Această tendință schimbătoare denotă posibilitatea creșterii competitivității acestor produse
agroalimentare. Așa valori sunt observate față de animale vii,preparate din legume, fructe,carne,tutun, fructe comestibile
si nuci, zahar.
Față de țările CSI avantaje comerciale sunt înregistrate pentru produse precum produse ale industriei morăritului,
cacao, grăsimi si uleiuri de origine animala sau vegetala; preparate din carne, tutun. Un nivel scăzut de competitivitate
este caracteristic pentru produse precum animale vii, cereale, peste,lapte si produse lactate;zahar, preparate din legume,
fructe, cafea, ceai. Valori instabile în rezultatele indicelui RTA sunt caracteristice pentru carne,plante vii, preparate din
carne, legume, preparate pe baza de cereale,fructe comestibile si nuci, băuturi alcoolice, semințe și fructe oleaginoase.
Analiza comerțului intraindustrial cu produse agroalimentare al Republicii Moldova este bazată pe calcularea
indicelui Grubel-Lloyd în relație cu toți partenerii comerciali și grupe specifice de țări ca: UE, CSI, OCDE și alte țări.
Conform rezultatelor obținute ale indicelui GL observăm că nivelul comerțului intraindustrial cu produse
agroalimentare al Republicii Moldova este destul de înalt, din totalul comerțului în acest sector, 78% este de tip
intraindustrial (Figura 3).

178

120
100
80
60
40
20
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toti partenerii comerciali

tarile UE

tarile CSI

Figura 3. Comerțul intraindustrial cu produse agroalimentare în relație cu țările
UE, CSI și toți partenerii comerciali
Pe parcursul perioadei analizate, indicele GL are tendința spre descreștere față de țările UE și majorare față de
țările CSI (Figura 3). Tendința spre diminuare față de țările UE, în ceea ce privește exporturile poate fi explicată prin
competitivitatea joasă a produselor agroalimentare ale Republicii Moldova ceea ce creează impedimente pentru intrarea
pe acele piețe. Tendința de majorare în relațiile cu țările CSI poate fi cauzată de majorarea importurilor din aceste țări, în
principal din Ucraina.
Pentru unele produse rezultatele indicelui GL prezintă variații înalte pe parcursul timpului, ceea ce reflectă
schimbările structurale în comerțul agroalimentar al Republicii Moldova (Figura 4).
Magnitudini înalte și medii ale comerțului intraindustrial sunt observate la următoarele mărfuri: Animale vii
(HS01), Carne si organe comestibile(HS02), Lapte si produse lactate; oua de pasari; miere naturala; produse comestibile
de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte (HS04), Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari (HS04),
Fructe comestibile si nuci; coji de citrice si de pepeni (HS08), Seminte si fructe oleaginoase; seminte si fructe diverse;
plante industriale si medicinale; paie si furaje (HS12), Materiale pentru impletit si alte produse de origine vegetala,
nedenumite si necuprinse in alta parte (HS14), Zahăr (HS17), Preparate pe baza de cereale, fainuri, amidonuri sau lapte;
produse de patiserie (HS19), Preparate din legume, fructe sau din alte parti de plante (HS20), Tutun si inlocuitori de tutun
prelucrati (HS24). Niveluri joase ale comerțului intraindustrial sunt prezente pentru următoarele: Peste si crustacee,
moluste si alte nevertebrate acvatice (HS03), Alte produse de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte
(HS05), Cafea, ceai, mate si condimente(HS09). Produsele care au un nivel jos ale indicelui GL sunt majoritatea importate
și nu se produc în Republica Moldova.

23 Reziduuri si deseuri ale industriei alimentare
21 Preparate alimentare diverse
19 Preparate pe baza de cereale

17 Zahar
15 Grasimi si uleiuri de origine animala sau…
13 Lac; gume, rasini
11 Produse ale industriei moraritului
09 Cafea, ceai
07 Legume
05 Alte produse de origine animala
03 Peste
01 Animale vii
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Figura 4. Comerțul intraindustrial cu produse agroalimentare cu toți partenerii comerciali
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Concluzii
Ponderea exporturilor cu produse agro-alimentare este de un nivel înalt pentru Republica Moldova, aceasta
specializându-se în așa produse precum: produsele vegetale, uleiuri și grăsimi animale sau vegetale, produse alimentare.
Comerțul cu produse agroalimentare este în continuă specializare iar avantajele comparative nu sunt suficient de
stabile. Astfel, pe lângă produsele care înregistrează un avantaj comparativ mai există și produse care au valori
schimbătoare și au posibilitatea de a-și majora competitivitatea. Rezultatele obținute în evidențierea avantajelor
comparative denotă diferite produse pentru piața UE și CSI. Astfel, avantajele comparative cu țările UE sunt înregistrate
pentru produse calapte si produse lactate, semințe și fructe oleaginoase; plante vii si produse de floricultura; preparate din
carne; legume, preparate alimentare diverse; băuturi alcoolice, cereale. Pentru țările CSI acestea sunt produse precum
cacao, grăsimi si uleiuri de origine animala sau vegetala; preparate din carne, tutun. Valorile negative caracteristice
ambelor grupe de țări au fost înregistrate pentru produsele de cafea, ceai, pește etc.
Nivelul comerțului intraindustrial cu produse agroalimentare în Republica Moldova este destul de înalt (78%).
Rezultatele nivelului indicelui GL indică o diminuare în relațiile cu țările UE și o majorare față de țările CSI. Această
tendință de diminuare cu țările UE, în ceea ce privește exporturile este legată de competitivitatea joasă a produselor
agroalimentare moldovenești ceea ce îngreunează accesul și valorificarea acestei piețe. Pentru majoritatea grupelor de
mărfuri valorile indicelui GL indică o variabilitate înaltă în perioada analizată, ceea ce reflectă schimbările structurale în
comerțul agroalimentar al Republicii Moldova.
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STUDIUL SORTIMENTULUI ȘI CALITĂȚII ARTICOLELOR DIN BLANĂ
COMERCIALIZATE PE PIAȚA DE CONSUM A REPUBLICII MOLDOVA
Ghenadie ȘPAC, conf. univ., dr.,
Academia de Studii Economice a Moldovei
e-mail: spac-ghenadii@rambler.ru
Mariana DAMASCHIN, asist. univ.,
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Verificarea calității produselor comercializate în orașul Chișinău este o activitate importantă, deoarece pe piața
internă au acces din ce în ce mai multe produse de calitate necorespunzătoare. Abaterile de la documentația normativtehnică cauzează defecte atât organoleptice cât și fizico-chimice. De aceea, în ultimul timp este tot mai necesar de a
verifica calitatea produselor comerciale, de a verifica cu atenție starea ambalajului, a marcajului și etichetării corecte,
precum și studierea politicii prețurilor.
Cuvinte-cheie: sortiment, calitate, produse din blană, căciuli, indici organoleptici.
Checking quality for products marketed in Chisinau is an important activity because the domestic market
increasingly come inadequate quality products. Deviations from working normative-technical documentation causing the
organoleptic and physico-chemical defects. Therefore, lately more often is need to exclude non-quality commercial
products, carefully checking the correctness packaging, marking and labeling, and studying the price policy.
Keywords: assortment, quality, fur products, hats, organoleptic indices.
JEL Classification: Q02.
Introducere
În baza reglementărilor GOST R 52584 – 2006 „Одежда меховая. Общие технические условия.”, sortimentul
articolelor de blănărie se divizează după diverse criterii:
- conform criteriului de destinație funcțională - în 7 grupe;
- după criteriul sex şi vârstă – 4 subgrupe;
- în cadrul fiecărei subgrupe se disting varietăți, modele diferențiate după producători și parametrii tipo-dimensionali.
Deoarece sortimentul mărfurilor din blană este variat, în actuala lucrare au fost studiate doar mărfurile pentru
acoperirea capului - căciulile din blană, comercializate la S.A. „UNIC”.
Articolele de blănărie, inclusiv acoperămintele pentru cap, sunt confecții din blănuri fine, care pot fi prelucrate
natural, înnobilate, prelucrate pe dermă sau imitații de blănuri.
Articolele de cojocărie, inclusiv acoperămintele pentru cap sunt confecții din blănuri de ovine, larg răspândite
R. Moldova. Din această grupă fac parte: cojoacele, șubele, căciulile, misadele, pieptarele.
Căciulile - se confecționează din blană naturală, blană sintetică, blană combinată cu alte materiale. Se produc în
diferite forme și modele, în funcție de modă (tip calotă, tocă, cosmonaut, ascuțite, sferice), de diferite culori și mărimi
(circumferința capului măsurat la un centimetru deasupra urechii).
Căciulile din blănuri comercializate în cadrul S.A.„UNIC” sunt confecționate conform reglementărilor stipulate
în GOST 10325 – 2014. La căciulile combinate, materiile prime pentru fața exterioară, pentru căptușire,pentru finisare și
furnitura utilizată sunt descrise detaliat în descrierea tehnică a modelului. Pentru căptușirea interioară se utilizează serj,
atlas, piei de ovine de calitate inferioară,țesături din lână, semilână, bumbac și amestecuri. Este important ca toate
materiile prime să dețină proprietăți igienice și de permeabilitate bune.
Mărimile în care se execută căciulile din blănuri de asemenea sunt reglementate de GOST 10325 - 2014.
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul
Pentru a evalua indicii sortimentului căciulilor din blănuri naturale comercializate în magazinul S.A.„UNIC”s-a
utilizat metoda observației și studierii datelor operative a activității comerciale. Verificările au fost realizate în două
perioade, la data de 20.12.2016 şi 18.04.2017, pentru a putea compara influența factorului sezonier asupra formării
sortimentului căciulilor din blănuri naturale şi a aprecia activitatea lucrătorilor magazinului în ce privește formarea și
dirijarea sortimentului.
Metode și materiale aplicate
Aprecierea anvergurii sortimentului căciulilor din blănuri naturale a fost realizată utilizând datele
GOST 52584-2006, care prevăd tipurile şi varietățile articolelor de blănărie. Conform reglementărilor DNT în vigoare,
căciulile reprezintă articole vestimentare, iar cele din blănuri naturale se divizează în funcție de destinație,după sex(femei,
bărbați, copii), după tipul materialului din care este confecționat(din blană integrală sau combinate cu alte materiale).
Rezultatele observării au fost comparate cu limitele admise de standard și s-au sistematizat în tabelul 1.
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Tabelul 1
Analiza anvergurii sortimentului căciulilor din blănuri din cadrul S.A. „UNIC”
Tipuri de acoperăminte
Conform
Real la
Real la
Abaterea dintre
pentru cap
GOST 52584-2006
20.12.16
18.04.17
două loturi (±)
1. din blănuri, pentru femei
9
8
4
-4
2. din blănuri și materiale combinate,
16
14
5
-9
pentru femei
3. din blănuri, pentru copii
5
3
1
-2
4. din blănuri și materiale combinate,
27
26
12
-14
pentru copii
5. din blănuri, pentru bărbați
8
5
2
-3
6. din blănuri și materiale combinate,
8
3
3
0
pentru bărbați
Total
73
59
27
-32
Analizând datele din tabelul de mai sus,se poate constata:
1. Indicele anvergurii de bază prevăzute de standarde este de 73 de varietățide acoperăminte pentru cap. În
perioadele evaluate au fost calculați indicii reali ai anvergurii, la 20.12.16 este egal cu 59 și la 18.04.17 este egal cu 27,
respectiv coeficienții anvergurii la datele verificărilor sunt:
Ca (20.12.15) = 59/73 = 0,8
(1)
Ca (18.04.16) = 27/73 = 0,37
(2)
Putem menționa faptul că în perioada de verificare 20.12.2015 anvergura acoperămintelor pentru cap din blănuri
naturale are o valoare de 0,8 ce se explică prin solicitarea înaltă a căciulilor din blană naturală în perioada rece a anului.
La verificarea din 18.04.2017 coeficientul anvergurii fiind egal cu 0,37 se explică prin aceea că primăvară cererea
la căciuli din blană naturală scade simțitor. Aceasta confirmă profundul caracter sezonier al cererii la acoperăminte pentru
cap cum ar fi căciulile atât pentru bărbați cât și pe sortiment integral.
2. În cadrul tipurilor de varietăți ale articolelor de blănărie observăm o schimbare a numărului de tipuri în
dependență de sezon la toate tipurile articolelor de blănărie.
Deoarece acoperămintele pentru cap, în aspectul organizării comercializării, nu se separă după sex, acestea se
comercializează în aceleași secții. Totodată, este important să estimăm structura sortimentului după destinația „sex”.
Datele din analiză sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul 2
Analiza structurii sortimentului după sexe
Tipuri de acoperăminte
Real la
Cota,
Real la
Cota, Abaterile
pentru cap
20.12.16
%
18.04.17
%
cotei (%)
1. din blănuri și materiale combinate, pentru femei
22
37,3
9
33,3
-4,0
2. din blănuri și materiale combinate, pentru copii
29
49,1
13
48,2
-0,9
3. din blănuriși materiale combinate, pentru bărbați
8
13,6
5
18,5
+4,9
Total
59
100
27
100
Evaluând structura sortimentului căciulilor din blană naturală, care se comercializează în secția acoperămintelor
pentru cap ale magazinului S.A.„UNIC” putem constata următoarele:
1. La ambele verificări căciulile pentru bărbați au cea mai mică cotă în totalul sortimentului secției: la I
verificare (20.12.2016) 13,6% și la a II-a (18.04.17) – 18,5%.
2. Creșterea cotei căciulilor pentru bărbați se datorează faptului că s-au micșorat cotele căciulilor pentru femei
cu -4,0% și a celor pentru copii cu -0,9%.
3. Aceste rezultate confirmă faptul că articolele din grupa acoperămintelor pentru cap pentru bărbați sunt
prezentate într-un sistem mai restrâns față de articolele similare pentru femei și copii.
Ulterior s-a analizat structura sortimentului acoperămintelor pentru cap din blănuri naturale după criteriul
furnizor-producător. Rezultatele obținute s-au înregistrat în tabelul 3.
Tabelul 3
Structura sortimentului căciulilor din blănuri naturale în funcție de producător
FurnizorulConform contractelor
Real la
Cota,
Real la
Cota, Abaterea
producătorul
de livrare
20.12.16
(%)
18.04.17
(%)
cotei, (±)
1. S.A. „Mioara”, or. Bălți
28
22
19,6
8
12,1
-7,5
2. S.R.L. „Faur”, or. Bălți
29
25
22,3
15
22,7
+0,4
3. Turcia
29
21
18,8
9
13,7
-5,1
4. Grecia
22
16
14,3
9
13,7
-0,6
5. România
14
11
9,8
10
15,1
+5,3
6. Ucraina
21
17
15,2
15
22,7
+7,5
100
100
Total
143
112
66
0
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Analizând structura sortimentului acoperămintelor pentru cap din blănuri naturale, comercializate în cadrul
S.A.„UNIC”, după furnizori-producători putem remarca:
Nici un furnizor al acoperămintelor pentru cap în sortimentul magazinului S.A.„UNIC” nu deține o cotă mai
mare de 25%. Acest fapt este benefic, deoarece sortimentul magazinului se formează din oferta multor furnizori și nu este
influențată radical de nici unul dintre aceștia.
În ambele perioade de verificare,în topul livrărilor de acoperăminte pentru cap în cadrul magazinului S.A.„UNIC”,
cota cea mai mare a înregistrat-o S.R.L.„Faur”, or. Bălţi care a înregistrat o pondere de 22,3% şi respectiv de 22,7%, care este
urmată de S.A. „Mioara”,or. Bălţi (19,6% şi 12,1%).Următorii sunt plasați furnizorii din Ucraina (15,2% şi 22,7%), cei din
Turcia (18,8% şi 13,7%), din Grecia (14,3% şi 13,7%), și din România (9,8% şi respectiv 15,1%).
Un alt criteriu al analizei sortimentului ar fi prețul de vânzare. În tabelul 4 este prezentat clasamentul stabilit în
urma determinării intervalului de diferențiere a prețului articolului de blănărie, care este influențat de:
 Specia animalului de la care provine blana;
 Caracteristicile estetice;
 Țara de origine (Turcia și Grecia sunt considerate lideri mondiali în producerea articolelor de blănărie);
 Categoria de sex și vârstă a purtătorului (această grupă de articolele pentru femei sunt cele mai scumpe, apoi
urmează cele pentru bărbați și în final cele pentru copii).
Tabelul 4
Clasamentul articolelor de blănărie în funcție de prețul de vânzare
Tipuri de acoperăminte pentru cap
1.
2.
3.
4.
5.
6.

din blănuri, pentru femei
din blănuri și materiale combinate, pentru femei
din blănuri, pentru copii
din blănuri și materiale combinate, pentru copii
din blănuri, pentru bărbați
din blănuri și materiale combinate, pentru bărbați

Prețul pe unitate, lei

Clasament

450 – 7000
250 – 2800
250 – 750
125 – 500
350 – 6500
280 – 2800

I
III
V
VI
II
IV

Analizând datele tabelului 4, putem menționa că căciulile din blănuri naturale au interval larg de variere a
prețului, de la 280 lei o căciulă din blană combinată, gen căciulă ciobănească din codițe și până la 6500 lei o căciulă din
șinșilă pentru bărbați.
Estimând structura sortimentului acoperămintelor pentru cap din blănuri naturale, inclusiv și a căciulilor
comercializate în cadrul S.A.„UNIC” după criteriul tipul semifabricatului de blană, putem remarca:
• Ovine – 29%;
• Nurcă – 23%;
• Vulpe polară – 20%;
• Nutrie – 11%;
• Vulpe polară argintie – 10%;
• Iepure – 7%.
Articolele importate din Turcia și Grecia sunt fabricate din blănuri de nurcă și vulpe polară. Iar cele de producție
autohtonă, din Ucraina și din România sunt produse din blană de ovine, nutrii și iepuri, deoarece în aceste țări există
cultura creșterii animalelor sus menționate, a căror blănuri se prelucrează industrial.
Examinând structura sortimentului acoperămintelor pentru cap din blănuri naturale, comercializate în cadrul S.A.
„UNIC” după modul de finisare al blănurilor,se pot constata următoarele:
 Articole vopsite integral – au o cotă de 54%.
 Articole de culori naturale (nevopsite) - 40%.
 Articole vopsite pe suprafață sau parțial – 6%.
Aplicarea diverselor modalități de vopsire în procesul de finisare a blănurilor are drept scop diversificarea
sortimentului articolelor finite și oferirea consumatorilor unui sortiment mai diversificat.
De asemenea, trebuie de menționat faptul, că în cadrul magazinului S.A.„UNIC”, activitatea de formare a
sortimentului acoperămintelor pentru cap din blănuri naturale, se organizează ținând cont de:
 caracterul sezonier al cererii la aceste mărfuri;
 cererea solvabilă în sezonul rece al anului, la anumite tipuri de căciuli și asigurarea prezentei în sortimentul
comercial a articolelor din segmente de preturi accesibile consumatorilor din R. Moldova;
 asigurarea condițiilor necesare pentru depozitarea şi pregătirea mărfurilor pentru vânzare, păstrarea acestora
pe parcursul sezonului cald al anului, când cererea la aceste mărfuri este practic egală cu zero.
Estimarea calității este o operație în procesul tehnologic-comercial al magazinului, care se realizează prin diverse
procedee. Metodele de determinare a indicilor calității căciulilor din blănuri naturale sunt diverse. Din totalitatea acestor
metode în sfera comerțului se utilizează - metoda examenului organoleptic, metoda măsurării parametrilor dimensionali
și metoda punctajului defectelor. Aceste procedee se bazează pe informația obținută din:
 aprecieri vizuale setactilometrice ale articolelor;
 examenul pe masă al articolului – pe față și pe dos;
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aranjatul pe manechin;
utilizarea mijloacelor tehnice de măsurare;
identificarea tipului, mărimii și naturii defectelor.
Metodele de măsurare a indicilor calității pot fi cu caracter distructiv și cu caracter nedestructiv. Metoda
distructivă este metoda în urma căreia marfa se distruge sau se deteriorează parțial sau integral.
În baza prezentărilor de ordin metodologic a fost efectuată recepția cantitativ-calitativă a unui lot de articole de
blănărie – acoperăminte pentru cap livrate la S.A.„UNIC”.
Locul petrecerii recepției– depozitul magazinului S.A.„UNIC”.
Data petrecerii recepției – 14.03.2017, ora 14.00.
Obiectul cercetat– un lot eterogen de acoperăminte pentru cap din blană și înlocuitori ai blănurilor,producător
S.A. „Vitrom”, or. Haricov, Ucraina.
Mărimea lotului – 48 unități, dintre care: 12 unități – pentru bărbați, 36 unități pentru femei. Articolele au fost
ambalate în cutii de carton unitare. Ambalajele unitare au fost amplasate în lăzi de lemn, câte 6 cutii în ladă.
Examenul organoleptic al ambalajelor comune a înregistrat următoarele rezultate: toate cutiile erau marcate
conform standardului ГОСТ 19878 – 2014 „Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка,
транспортирование хранение” şi aveau marcate următoarele elemente:
- denumirea țării de origine;
- denumirea producătorului şi adresa juridică completă;
- denumirea mărfii ambalate;
- indicativul documentului normativ ce reglementează fabricarea acestuia (ГОСТ 10325);
- numărul de articole în ambalaj (câte 6 ambalaje unitare în fiecare ladă);
- marcarea de manipulare.
Următoarea etapă a verificării a constituit determinarea corespunderii cantitative a lotului cu datele din
documentele de însoțire. Lotul a fost supus controlului integral, astfel au fost deschise 8 lăzi în care s-au numărat câte 6
cutii de ambalaje unitare cu căciuli. Ambalaje unitare deteriorate sau umede n-au fost depistate, toate fiind într-o stare
corespunzătoare.
Cutiile unitare erau etichetate cu următoarele elemente de marcare:
- denumirea ţării de origine;
- denumirea producătorului şi adresa juridică deplină;
- denumirea produsului ambalat, indicându-se modelul și mărimea, culoarea, destinația după sex şi vârstă, calitatea;
- indicativul documentului normativ ce reglementează fabricarea acestora (ГОСТ 10325).
La etapa următoare s-a efectuat analiza organoleptică(aspectul exterior al articolelor). Procedura se realizează
selectiv, pe un eșantion prelevat aleatoriu din lot, în mărime de 5% din total, dar nu mai puțin de 3 articole de fiecare
model. În practica recepționării calitative a articolelor de blănărie a magazinului S.A.„UNIC”, se ține cont de specificul
acestor articole și verificarea aspectului exterior se realizează asupra întregului lot prin deschiderea cutiilor şi examinarea
articolelor pentru a depista articolele care ar avea defecte vizibile din timpul circuitului tehnico-economic.
Pe un eșantion de 10% din lot (5 unități: 2 articole bărbătești și 3 articole pentru femei)prelevat selectiv s-a
verificat aspectul exterior la prezența defectelor de producere. Sa obținut: la o căciulă pentru bărbați de tip ciobănească a
fost depistat un defect – tăietura dermei de 0,5 cm amplasată pe partea de îndoire a marginii, în spatele confecției. ГОСТ
10325 admite acest defect pe porțiuni care nu afectează aspectul exterior fiind la loc dosit, cu sortarea la categoria a III –
a de calitate, ceea ce era indicat pe eticheta din țesătura a articolului.
Obligatoriu a fost verificată corespunderea mărimilor indicate pe etichetă cu mărimea reală, măsurând perimetrul
interior al marginii căciulilor cu panglica centimetrică. La toate cele 5 articole măsurate mărimile reale au coincis cu cele
indicate pe etichetă. Acoperămintele pentru cap din blănuri şi înlocuitori se produc de mărimile indicate în tabelul 5.
Tabelul 5
Acoperăminte
Bărbați
Femei
Copii

Grila mărimilor acoperămintelor pentru cap cu distribuție după sex și vârstă
Mărimile acoperămintelor
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

62
*
*
-

63
*
-

64
*
-

La verificarea mărfurilor pentru care o mare importanță o deține corespunderea lotului livrat după parametrii
tipo-dimensionali şi estetici cu datele contractate, se verifică corespunderea articolelor din lotul livrat după mărime cu
datele contractului. Pentru lotul supus verificării, s-a constatat următoarea situație:
Tabelul 6
Parametrii tipo-dimensionali contractați și reali ai căciulilor
Mărimile contractate/reale
Destinația
Total
56
57
58
59
60
Bărbați
3/2
7/8
2/2
12/12
Femei
5/5
8/8
15/15
8/7
-/1
36/36
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Din datele prezentate în tabelul 6 putem constata faptul unei nerespectări a contractului, deoarece căciulile
pentru bărbați de mărimea 58 au fost contractate 3 unități, dar s-au livrat 2, iar de mărimea 59 invers - 7 contractate şi 8
livrate. Asemenea situație se apreciază ca fiind o necorespundere a sortimentului livrat cu cel contractat după mărimile
articolelor.
Alt aspect verificat cuprinde procedura de verificare a corespunderii lotului livrat după modelele contractate.
Actualmente pe piața mondială se comercializează un sortiment foarte variat de acoperăminte pentru cap din blană după
modele. Rezultatele verificării corespunderii articolelor din blană după modele au confirmat prevederile contractului. Nu
sau depistat livrări de modele necontractate.
Următoarea etapă a constituit verificarea calității execuției și a asortării detaliilor interioare, a căptușelii cu
partea exterioară celor 5 mostre prelevate din lot. Rezultatele au fost conforme reglementărilor DNT.
În sfera comerțului alte verificări în cadrul procedurii de recepție cantitative și calitative a acoperămintelor pentru
cap din blănărie nu se petrec. În vederea asigurării menținerii calității lotului marfar verificat la recepție este necesară
asigurarea condițiilor corespunzătoare de păstrare a articolelor de blănărie – temperatura +18ºC și umiditatea 50-65%. Se
admit temperaturi și în limitele de -20..+30ºC, cu umiditate reglabilă.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
И ТОРГОВЫХ СТРУКТУР НА АГРАРНОМ РЫНКЕ
Алла БАЧУ-КАЗАКУ, преподаватель,
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Современная отрасль торговли характеризуется высокой степенью консолидации, а так же растущей
долей современных торговых форматов. Вопросы создания эффективной товаропроводящей системы сферы
торговли на основе логистики, удовлетворяющей потребности населения, и развитие идеологии
интегрированных цепей поставок становятся особо актуальными. Степень интеграции связанна с объемом
интегрированной информации, качеством и скоростью обмена информационными потоками, гармонизацией
технических возможностей и технических процессов. Каждой отрасли экономики присуща своя конфигурация
цепей поставок, которая определяется спецификой входящих (upstream) и исходящих (downstream) потоков.
Большую роль в проектировании интегрированных цепей поставки играет точная идентификация потоков с
указанием количественных характеристик.
Для «запуска» механизма развития интегрированных цепей поставок в сфере торговли необходима
большая организационная работа, связанная с формированием соответствующей производственной складской
и торговой инфраструктуры, позволяющей «увязать» производителей сельскохозяйственной продукции и
торговые предприятия, в том числе и сетевые.
Ключевые слова: интеграция, кооперация, сельское хозяйство, продовольственные цепочки,
продовольственный рынок.
Modern industry trade is characterized by a high degree of consolidation, as well as the growing chare of modern
retail formats. The establishment of an effective commodity sphere of trade on the basis of logistic, to meet the growing needs
of the population, and the development of the ideology of integrated supply chains, are particularly relevant. The degree of
integration is related to the volume of integrated information, the quality and sped of exchange of information flows, the
harmonization of technical capabilities and processes.
A major role in the design of integrated supply chains plays a precise identification of upstream and downstream
flows, indicating the quantitative characteristics. For the «start» mechanism of development of the corresponding production
stooge and trade infrastructure to «link» agricultural producers and trading companies, including the network.
Keywords: integration, cooperative, agricultural, hunting, pro-volunteering, pro-volunteer.
По мнению специалистов, в частности И.А. Кудряшова, В.В. Комеина в работе «Современные аспекты
международной торговли на рынке продовольственных товаров» обозначено, что в условиях глобализации
мировой экономики существенно возросли роль и значение международной торговли как фактора, влияющего
на развитие рынка продовольственных товаров. Этому способствует в значительной степени политика
«неопротекционизма», процессы интеграции и регионизации, а так же появление глобальных производственных
сбытовых цепочек товаров.
Систематизированы основные тенденции современной международной торговли, оказывающие влияние
на развитие рынка продовольственных товаров:
- изменение в традиционной торговой структуре и увеличение числа ее участников из развивающихся
стран, в том числе и Республики Молдова.
- Усиление транснационализации, приводящей к возникновению глобальных цепочек добавленной
стоимости в рамках производственного процесса, к использованию трансфертных цен и к их удорожанию на
мировом рынке производственных товаров.
- Либерализация торговли и снижение тарифных и нетарифных барьеров, способствующих не только
законному перемещению товаров через таможенные границы, но и осуществлению незаконной торговли, что
создает серьезные угрозы мировой экономике и продовольственной безопасности государств.
- Усиление воздействия процессов интеграционализации, интеграции и регионализации на
функционирование национальных товарных рынков, приводящие к негативным конъюнктурным последствиям
на продовольственных рынках менее развитых стран.
- Расширение эволюционных подходов в логистике и осуществлении глобальных производственносбытовых цепочек товаров с учетом индивидуальных особенностей и потребительских предположений
отдельных групп населения, приводящие к росту транзакционных издержек участников внешнеторговой
деятельности и удорожанию импортных продовольственных товаров в Молдове.
- Усиление зависимости ценообразования на мировом агропромышленном рынке от экологических
стандартов страны и требований к безопасности и полезности продукции способствующее повышению
импортируемой продукции.
Это приводит к необходимости усиления государственного регулирования в области международных
торговых связей и импортозамещения ослабления зависимости ценообразования на национальном
продовольственном рынке от неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка.
Система международной торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе продовольствием, в
настоящее время претерпевает коренное изменение под воздействием тенденций к ослаблению чрезмерной
186

государственной поддержки и протекционизма во многих странах, особенно развитых. Так, важное место в
основополагающих документах ВТО занимает Соглашение по сельскому хозяйству, которое предполагает
перевод всех нетарифных барьеров в тарифные эквиваленты и постепенное снижение тарифов, экспортных
субсидий (бюджетных ассигнований на субсидирование экспорта), сокращение уровня государственной
поддержки сельскохозяйственного производства. При этом развивающиеся страны принимают пониженные
обязательства, а наиболее развитые страны вообще освобождаются от обязательств.
В результате реализации этих мер можно ожидать усиление позиции на мировом продовольственном
рынке тех стран, которые обладают наиболее эффективным сельским хозяйством, ориентированным на
потребности внешнего рынка (США, ЕС, Канады, Аргентины).
Сельское хозяйство Республики Молдовы занимает значительное место в национальной экономике
страны, его вклад в формирование внутреннего валового продукта - около 18%. Вместе с промышленностью по
переработке сельскохозяйственного сырья аграрный сектор составляет около 32% ВВП и около 65% общего
объема экспорта. В сельском хозяйстве работает около 40,5% занятого населения страны.
В отраслевом аспекте сельскохозяйственного производства относительно больший удельный вес имеет
растениеводческий сектор – 69,2%, а зоотехническая продукция занимает 30,8%. Структура посевных площадей
претерпела неблагоприятные изменения. Если увеличение площадей, занятых под зерновые культуры (примерно
на 40%) не оказывает существенного влияния, то расширение площадей под подсолнечник (в 3 раза) и
сокращение в 6 раз площадей, занятых корневыми культурами, приведут к деградации почв.
На постприватизационном этапе отечественное сельское хозяйство с точки зрения организационной и
институциональной структуры стало очень разнообразным.
По состоянию на 1 января 2016 в аграрном секторе Молдовы действовали следующие экономические
формирования:
- 147 производственных кооперативов общей площадью 132,2 тыс.га или 8,6% общей площади земель
сельскохозяйственного назначения;
- 1291 общество с ограниченной ответственностью площадью 632,3 тыс.га (41,2%), из них 128,2 тыс.га
или 8,4 составляют площади, являющиеся собственностью учредителей;
- 378070 крестьянских (фермерских) хозяйств площадью 563,1 тыс.га (36,7%);
- 221 индивидуальное предприятие площадью 10,1 тыс.га (0,66%);
- Другие формирования площадью 196,8 тыс.га (12,84%)
С институциональной точки зрения постприватизационное сельское хозяйство такое же неоднородное,
как и с организационной. Кроме Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, которое через
свои структуры, функционирующие на национальном и райональном уровнях, действуют и различные
неправительственные учреждения и организации, такие как Национальная Федерация Фермеров и другие
национальные объединения сельскохозяйственных производителей и работников перерабатывающей
промышленности.
Аграрное производство в 2015 году составило 26758 млн.леев замечена тенденция роста по сравнению с
предыдущими годами. Однако значительная часть аграрной продукции на душу населения снижается (зерно,
подсолнечник, картофель, овощи). (Таблица 1)
Таблица 1
Производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения (кг.)
2008
2012
2013
2014
2015
888
339
753
822
621
Зерно
104
83
142
154
136
Подсолнечник
269
165
284
381
151
Сахарная свекла (фабричная)
76
51
67
75
44
Картофель
105
65
82
92
69
Овощи
22
33
32
34
37
Мясо (в убойном весе)
152
147
148
148
140
Молоко
158
175
175
181
177
Яйца
Источник: www.statistica.md
Так же в республике Молдова не выращивается продукция с высокой добавленной стоимостью его
многим причинам: рост потребности в инвестициях, ограничений потенциала и доступность орошения, а так же
жесткие требования в отношениях безопасности пищевых продуктов.
Реализация сельхозпродукции на примере продукции животноводства проводится в основном через
сельскохозяйственные рынки и собственную торговую сеть. Следует отметить, что за 3 года, 2013-2015
товаропроводящая инфраструктура не изменилась (Таблица 2).
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Таблица 2
Реализация основных видов продукции животноводства сельхозпредприятиями
в том числе:
заготовительным
предприятиям,
на рынке, через
организациям и
собственную
Продано – всего
предприятиям по
торговую сеть, по
переработке
бартерным сделкам
сельхозпродукции
2011
2013
2015
2011
2013 2015
2011
2013
2015
Скот и птица
41,3
52,5
60,6
15,0
11,4
14,9
26,3
41,1
45,7
(в живом весе)
Молоко
13,0
14,9
21,7
11,0
12,6
15,2
2,0
2,0
6,5
Яйца пищевые, млн. шт.
27,0
211,2
225,0
3,4
51,5
217,0 207,8
173,5
Шерсть
42,3
28,0
18,3
6,7
42,3
28,0
11,6
(в физическом весе), тонн
Источник: www.statistica.md
Для описания ситуации в аграрном секторе был проведен подробный SWOT-анализ предприятий
аграрного сектора (таблица 3).
Таблица 3
SWOT – анализ предприятий аграрного сектора Республики Молдова
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
 Производство фруктов и овощей
 Преобладание в общем объеме аграрной продукции
 Рост производительности труда в аграрном
низкокачественных культур и низкая продуктивность
секторе
земель
 Значительная доля угодий находящихся в
 Фрагментированная структура
частной собственности
сельскохозяйственных угодий
 Положительный торговый баланс
 Незначительная площадь орошаемых земель
агропромышленного сектора
 Недостаточное финансирование
 Близость к развитым рынкам с высоким
агропродовольственного комплекса и ограниченный
спросом на аграрную продукцию (рынки стран
доступ к кредитованию
ЕС и СНГ)
 Зависимость от импорта текущих активов в
аграрном секторе
 Отсутствие мощностей по переработке
продовольственной продукции
 Низкая эффективность исследований в области
аграрного сектора
 Отсутствие согласованности в цепи снабжения,
послеуборочной инфраструктуре и внедрение
стандартов продовольственной безопасности ЕС
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
 Повышение продуктивности земель путем
 Уменьшение возможностей для внешних инвестиций
применения новых технологий, инновационных
 Снижение продуктивности сельскохозяйственных
решений
угодий, деградаций почв
 Развитие отечественных рынков аграрного
 Увеличение площади земель, исключенных из
сектора
сельскохозяйственного оборота
 Особый порядок и особые условия торговли с  Усиление торговых барьеров
ЕС (автономные торговые преференции, зоны
 Рост конкуренции на внешних рынках
углубленной и все объединяющей свободной
 Рост цен на текущие активы в аграрном секторе
торговли)
 Интенсификация обмена опытом и ноу-хау со
странами ЕС и СНГ
 Создание инфраструктуры аграрного рынка
Источник: Совершенствование стратегического управления в аграрном секторе Республики Молдова,
Баранов Елена (www.cnaa.md).
В соответствии со стратегией развития агропродовольственного сектора в 2006-2015 гг., специфические
задачи кооперирования и интеграции являются:
- Поддержка кооперирования сельскохозяйственных производителей, особенно мелких и средних
фермеров на протяжении всей стоимостной цепи рынка: производство, складирование и хранение – реализация;
- Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности за счет финансовых средств
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государственного бюджета организует конкурсы проектов в целях создания кооперативов по созданию
механизированных, ветеринарных, ирригационных и других услуг, а так же коммерческих маркетинговых
кооперативов.
- Поддержка создания объединений сельскохозяйственных производителей, специализированных на
производстве и реализации определенной продукции.
Интенсификация интеграции по вертикали на национальном уровне будет проводится путем реализации
политики стимулирования этого процесса, а на микроэкономическом уровне – путем интеграции предприятия
по двум различным направлениям:
1. Интеграция через национальные или транснациональные фирмы, основанные на марочных
продовольственных товаров высокой стандартизации;
2. Интеграция на основе одного продукта или группы подобных продуктов.
В целях реализации задач, систематических для интеграции по вертикали, будут приняты следующие
меры на национальном уровне:
- Улучшение базы, регламентирующей договорные отношения сельскохозяйственных производителей
с предприятиями пищевой промышленности и оптовыми торговцами.
- Создание и выпуск национальной торговой марки (по образцу используемому для винодельческой
продукции) для агропродовольственной продукции, соответствующей европейским стандартам качества, смогло
бы стимулировать интеграцию по вертикали путем повышения спроса на сельскохозяйственную продукцию,
предназначенную для экспорта.
- Направление инвестиций, предназначенных для развития пищевой промышленности, складирования
и хранения сельскохозяйственными производителями и их объединения.
- Облегчение институциональной интеграции путем создания концернов и объединений.
Эти некоммерческие структуры, созданные на добровольных началах участниками интегрирования,
позволяют осуществить организационную и технологическую интеграцию предприятий по снабжению,
сельскохозяйственному производству и промышленной переработке, распределению, оптовой и розничной
торговле таким образом, чтобы можно было принимать решения на протяжении всей цепи интегрированной
деятельности.
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În articol sunt expuse trăsăturile distinctive de organizare a proceselor tehnologice din întreprinderile de
alimentaţie din Republica Moldova şi din străinătate. Sunt identificate tendinţele de dezvoltare a pieţei serviciilor de
alimentaţie publică din ţară şi din unele ţări dezvoltate economic. Se menţionează, că în străinătate, întreprinderile din
domeniul vizat, se organizează pe principii de divizare profundă a funcțiilor de producție și vânzare a produselor finite,
majoritatea unităţilor funcţionează pe semipreparate şi produse cu un grad înalt de pregătire, care sunt furnizate de
industria alimentară sau de întreprinderi specilizate pe fabricarea semipreparatelor, pe când în Republica Moldova
aproape toate întreprinderile, funcționează pe materii prime, procesul tehnologic a cărora include: prelucrarea
materiilor prime şi producerea semipreparatelor, fabricarea producţiei culinare, organizarea consumului şi
comercializarea producţiei culinare finite.
Complexitatea activităților de producție, precum și o mulțime de variaţii moderne de circulație a preparatelor
de la producător la consumator, necesită o căutare permanentă a modalităților de soluţionare eficientă. Analiza efectuată
ne-a demonstrat că situația se complică prin prezența pe piața alimentației publice a unui număr mare de formate, tipuri
și subtipuri de unităţi.
Cuvinte-cheie: alimentaţie publică, piaţă, întreprinderi, tendinţe, dezvoltare, organizare.
The article exposed the distinctive features of organization processes of foodservice market from Moldova and
abroad, also are Identified trends of foodservice market development. It should be noted that abroad, foodservice market
is focused on the principle “splitting functions” of production and sales of finished products, most of food businesses
operate with precooked or with a high degree cooking products, which are provided by the food industry or with
specialized manufacture of processed foods, while in Moldova almost all businesses operate on raw materials, which
technological process includes: processing of raw products and producing precooked foods, food manufacturing
production, organizing consumption and sale of finished food products.
Complexity of production and modern traffic of products from producer to consumer, requires a constant search
in finding efficient solutions. The analysis demonstrates that the situation is complicated by the presence on the
foodservice market to a large number of formats, types and subtypes in food business.
Keywords: foodservice, market, trends, food business, development, organization.
JEL Classification: L83, M10.
Introducere
În țările străine, dezvoltate din punct de vedere economic, un loc semnificativ revine sectorului food service.
Acesta se dezvoltă în paralel cu: sectoarele industriei alimentare, creșterea producției industriale și realizările tehnice şi
științifice din domeniul gastronomic.
O trăsătură distinctivă a organizării întreprinderilor de alimentaţie publică din străinătate este divizarea amplă a
funcțiilor de fabricare și realizare a producţiei culinare finite, în timp ce în Republica Moldova aproape toate
întreprinderile din sferă, indiferent de tip, funcționează pe bază de materii prime. Astfel, procesele tehnologice din cadrul
acestor unităţi sunt complexe şi includ mai multe operaţiuni ca: prelucrarea materiilor prime şi producerea
semipreparatelor, fabricarea producţiei culinare, organizarea consumului şi comercializarea producţiei culinare finite.
Piaţa serviciilor de alimentaţie din or. Chişinău întruneşte diverse tipuri de unităţi [1, 2], care pot fi clasificate în
funcţie de mai multe criterii ca:
 obiectul activității: unităţi cu caracter recreativ-distractiv, cofetării şi patiserii etc.;
 din punct de vedere al preţurilor percepute - în funcţie de modul în care sunt îndeplinite criteriile referitoare
la amplasarea unităţii, gradul de confort, forma de servire, posibilităţi de distracţie, ţinuta personalului ş.a;
 după destinaţie: unităţi pentru servirea consumatorilor; unităţi de producţie; unităţi pentru depozitarea şi
păstrarea mărfurilor.
 din punct de vedere al sortimentelor comercializate: unităţi specializate; unităţi mixte.
 din punct de vedere al sezonalităţii: unităţi permanente; unităţi sezoniere;
 din punct de vedere al efectuării serviciului: unităţi cu serviciul asigurat de ospătari; unităţi cu autoservire
totală sau parţiala; unităţi cu vânzare prin automate.
În literatura economică, mai mulţi autori sunt de părerea, că majoritatea întreprinderilor de alimentaţie publică
efectuiază următoarele activităţi: de producţie, comercială, de organizare a consumului şi divertismentului [3,4]. Rezultatele
activităţii de producere sunt producţia proprie: preparate culinare, semipreparate de diverse grade de prelucrare, preparate de
cofetărie şi patiserie, băuturi, iar activitatea comercială reprezintă diferite tipuri de servicii pentru a aduce rezultatele propriilor
activități de producție către consumatorii finali. Rezultatele organizării consumului sunt o gamă de servicii, menite să asigure
condiții eficiente și confortabile clienţilor. Prin urmare, complexitatea activităților de producție, precum și o mulțime de variaţii
moderne de circulație a preparatelor de la producător la consumator, necesită o căutare permanentă a modalităților de soluţionare
190

eficientă. Analiza efectuată ne-a demonstrat, că situația se complică prin prezența pe piață a unui număr mare de formate, tipuri
și subtipuri de unităţi, care prestează servicii de alimentaţie populaţiei.
Scopurile şi obiectivele studiului
Scopul cercetării este de a identifica tendinţele de dezvoltare a pieţei serviciilor de alimentaţie publică din
Republica Moldova şi din alte ţări dezvoltate economic, de a compara şi a elabora propuneri de perfecţionare a serviciilor
de alimentaţie publică din țară. Obiectul studiului sunt întreprinderile, care activează pe piaţa serviciilor de alimentaţie
publică, din ţară şi din străinătate.
Metode și materiale aplicate
Bază teoretică şi metodologică a cercetării o constituie lucrările savanţilor autohtoni şi străini, care cercetează
subiectul, materiale din publicaţii periodice și date statistice. Pentru realizarea acestui studiu au fost utilizate abordări
istorice, sistemice și cercetare bibliografică, utilizând tehnica de lectură şi analiză de conţinut.
Rezultate și discuții obținute
Criza economică a avut un impact semnificativ asupra pieței de alimentație publică din Republica Moldova,
Europa şi din întreaga lume. Reducerea cheltuielilor de consum a dus la o scădere a cifrei de afaceri a pieţei de alimentaţie
publică. Cel mai puternic a fost afectat segmentul FSR (full service restaurant) care, în contrast cu restaurantele
democratice, din cauza prețurilor mai mari pentru serviciile furnizate, au fost mai puțin rezistente la criză.
Din cauza situației economice create, în unele țări, a început să crească segmentul pieţii specializat pe livrare de
produse culinare, care este o alternativă de a mânca "în afara casei".
Până la criza economică mondială, piaţa serviciilor de alimentaţie din Europa a înregistrat o creştere
semnificativă. Conform statisticilor, privind structura întreprinderilor (SBS), hotelurile şi restaurantele asigurau cu locuri
de muncă 7,6 milioane oameni în 2009, sau puţin mai mult de 10% din totalul angajaţilor din sfera serviciilor [5].
Cipru şi Malta sunt ţările care oferă cele mai multe locuri de muncă în hoteluri şi restaurante (30% şi respectiv 25%) din
totalul locurilor de muncă din sfera serviciilor, după care urmează Irlanda (22%), Portugalia, Austria şi Spania (16%).
În anul 2009, sectorul alimentaţiei din Europa a reprezentat 75% din totalul locurilor de muncă din sfera
serviciilor. În Belgia și Letonia, cifra a fost de 86% și respectiv 84%. De asemenea, ponderea locurilor de muncă în
sectorul restaurantelor depășește media europeană (69%), în țări precum Belgia (79%) și Portugalia (78%). Iar în Malta
și Cipru, procentul este de doar 22% și 51%, respectiv. Acest lucru se explică prin faptul că în aceste ţări este un număr
mare de hoteluri, care au în componenţa lor restaurante, dar în statistici sunt considerate - hoteluri.
În 2009-2010 în Europa existau 1, 4 milioane unităţi de alimentaţie în industria hotelieră şi unităţi de sinestătătoare.
Aceste întreprinderi ofereau 7, 6 milioane locuri de muncă, iar volumul anual de vânzări a constituit 338 miliarde dolari. Pe
contul celor mai mari 15 țări din Europa sau înregistrat 89% din întreprinderi, 97% din locurile de muncă, 97% din cifra de
afaceri anuală, dintre acestea: Spania (19% din totalul întreprinderilor din UE), Franța (15%) și Italia (18%). Aceste țări ofereau
locuri de muncă de 14%, 10% și 12% dintre cei implicați în domeniul serviciilor la nivelul UE.
In pofida succesului lanțurilor mari de hoteluri și restaurante fast-food, în acest sector domină restaurante mici
non-afiliate. Pe întreg teritoriul Uniunii Europene există un sector mare de restaurante şi cafenele familiale. Statisticile
pentru 2012 arată că mai mult de 90% din aceste întreprinderi sunt mici, angajează mai puțin de 10 persoane. Cea mai
mare rată este observată în Republica Cehă, Franța, Italia, Polonia și Portugalia (aproximativ 90%). Întreprinderi, care au
mai mult de 250 persoane angajate alcătuiesc doar 0, 1% [5].
Datorită faptului, că alimentaţia publică în străinătate se organizează pe principii de divizare profundă a funcțiilor
de producție și vânzare a produselor finite, majoritatea întreprinderilor funcţionează pe semipreparate şi produse cu grad
înalt de pregătire, care sunt furnizate de industria alimentară sau de întreprinderi specializate pe fabricarea
semipreparatelor. Pentru analiza economică a organizării producţiei de alimente, în străinătate se utilizează o scală
specială - "materii prime - produs finit".
Tabelul 1
Clasificarea grupelor de întreprinderi de alimentaţie din SUA,
în funcție de gradul de finisare tehnologică a preparatelor
Tipuri de întreprinderi
Coeficientul de finisare a preparatelor culinare
Restaurante clasa „Lux”
1,5
Restaurante clasa „Lux”, care prestează servicii de catering
2,0
Cofetării tradiţionale
2,8
Restaurante de categorii mai inferioare, cafenele, cantine
3,1
Coffeehouses
5,0
Cofetării cu deservire rapidă
6,1
Bodegi pentru automobilişti
7,1
Bufete mobile, livrarea prânzurilor la domiciliu
7,9
Baruri, bodegi
8,3
Aer-service
9,0
Cafenele automate, bufete
9,3
Sursa: БРАЙМЕР, Роберт. Основы управления и индустрии гостеприимства.
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De exemplu, în SUA această scală este împărțită în zece poziții după costul forței de muncă. Fiecare dintre ele
caracterizează nivelul de finisare a preparatului. Coeficientul "0" indică faptul că compania funcționează numai pe materii
prime, în timp ce "10", descrie întreprinderea care livrează centralizat produse finite. În tabelul 1este prezentată
clasificarea unităților de alimentație publică, în funcție de gradul de finisare a producţiei culinare în S.U.A.
Din tabel, se observa că întreprinderile de alimentație publică din SUA ca: cafenele, cofetării, bodegi pentru
automobilişti, baruri, cantine pentru aviatori, cafenele automat, lucrează la coeficientul de finisare mai mult de "5 ". Chiar
și cele mai scumpe restaurante cu o gamă largă de specialități și produse cu tehnologii complexe, utilizează în producere
15 % de semipreparate sau produse finite livrate de întreprinderi specializate.
Toate întreprinderile de alimentaţie din străinătate, precum şi din Republica Moldova, după natura activităților
pe care le desfăşoară, categorie de preț, localizare, regim de activitate sunt împărțite în rețele deschise și închise.
Întreprinderile şi instituţiile în care se organizează alimentaţia socială şi tipul de unităţi care se încadrează în segmentul
comercial sunt prezentate în figura 1.

Figura 1. Clasificarea unităților de alimentaţie în funcţie
de natura activităţilor, preţ, localizare, regim de activitate
Sursa: Elaborată de autor.
Reţeaua închisă (foodservice social), include întreprinderi, care deservesc un anumit contingent de consumatori
(angajați, muncitori, elevi, studenți, bolnavi etc.), cum ar fi întreprinderile şi instituţiile din domeniile indicate în figura 1.
Reţeaua deschisă (foodservice comercial) este reprezentată de diverse restaurante, şi alte tipuri de unităţi,
indicate în figura 1.
Fiecare tip de unitate de alimentație publică din străinătate posedă propriile sale caracteristici distinctive, care
sunt reprezentate de mărimea zonelor de vânzare, locație atractivă, politica de prețuri, contingentul de consumatori,
varietatea meniului, precum și formele și metodele de gestionare utilizate în aceste unităţi.
În țările dezvoltate, serviciul de alimentaţie este în mare parte proprietate privată. Proprietarii sunt persoane
fizice și juridice. Unităţile din acest sector se confruntă cu o concurenţă acerbă, din cauza căreia multe întreprinderi au un
risc mare de falimentare. Prin urmare, în present, există tendința de creștere a gradului de concentrare a capitalului și
escaladarea monopolurilor în domeniul serviciului de alimentaţie din țările Europei de Vest [4].
În Republica Moldova, serviciile de alimentaţie publică, după forma de proprietate sunt: publice, private şi mixte.
În figura 2 sunt indicate formele de proprietate a serviciilor de alimentaţie din ţară şi volumul vânzărilor în perioada
2008-2010.
De remarcat, că cea mai mare pondere – 75%, revine serviciilor de alimentaţie cu forma de proprietate
privată, aproximativ 7% - cu formă de proprietate publică şi 18% -cu formă de proprietate mixtă cu şi fără participare
străină.
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Figura 2. Servicii de alimentaţie publică din Republica Moldova după forma de proprietate
Sursa: Biroul Naţional de Statistică [6].
Alte particularităţi ale serviciilor contemporane de alimentaţie din străintate sunt:
 grad sporit de cooperare cu industria alimentară;
 intensificarea proceselor de producţie;
 continuitate şi producere în flux;
 asigurarea curățeniei sterile în toate etapele de producție;
 creșterea gradului de finisare a produselor culinare.
Producția centralizată a produselor culinare se realizează în bucătării centrale și în industria alimentară.
Produsele fabricate sunt livrate companiei în ambalaje colective sau individuale în stare caldă, refrigerată sau congelată.
Dezvoltarea unei rețele de bucătării centralizate, presupune două direcţii:
 elaborarea și implementarea unor tehnologii, care permit efectuarea unui ciclu complet de preparare a
producţiei culinare finite și semipreparatelor cu un grad înalt de pregătire în bucătării centrale;
 achiziţionarea preparatelor culinare şi semipreparatelor cu un grad sporit de finisare de la industria alimentară
(agro-business) cu profilarea bucătăriilor centralizate în întreprinderi de completare şi finisare a producţiei culinare şi
centre de distribuție.
Volumul de producție a semipreparatelor cu grad semifinisat înalt de pregătire de către întreprinderile din
sectorul agricol este în continuă creștere și reduce utilizarea materiilor prime neprelucrate. De exemplu, în Franța, în
ultimul timp, complexul agro-industrial produce tot mai multe legume decojite, spălate și tăiate, precum şi alimente
liofilizate şi preparate prelucrate termic, ambalate în vid.
Experții francezi consideră, că factorul decisiv pentru dezvoltarea industriei serviciilor de alimentaţie este
activitatea complexului agro-industrial, bazat pe dezvoltarea și producția în masă a preparatelor culinare şi
semipreparatelor cu un grad înalt de pregătire, care necesită o finisare neconsiderabilă, aranjare şi decorare la unităţile de
alimentaţie [4]. Restaurantele cu specific franțuzesc sunt foarte populare în întreaga lume şi cunoscute ca cele mai scumpe
localuri cu cea mai bună bucătărie.
În țările din Europa de Vest, preparatele culinare finite și semipreparatele cu grad sporit de pregătire, produse
atât în bucătării centralizate, precum şi în întreprinderi centrale ale complexului agro-industrial, sunt denumite "preparate
culinare finite". Există acte normative, care reglementează sortimentul acestor preparate, precum şi articolelor de patiserie
şi cofetărie.
Unităţile de alimentaţie din Marea Britanie şi Belgia produc cea mai mare parte de produse congelate, cele din
Germania mai multe produse conservate, iar cele din Italia și Spania practic nu produc preparate culinare în stare
conservată.
În ţările Europei de Vest, se bucură de popularitate preparatele culinare refrigerate la temperaturi sub zero,
ambalate în vid. Aceste preparate sunt mai sigure și au potențial de dezvoltare în industria serviciilor de alimentaţie,
deoarece asigură o protecție a produselor împotriva contaminării bacteriene. Perioada de valabilitate a produselor culinare
refrigerate, ambalate în vid, depozitate la 3° C poate fi prelungită până la 21 de zile, pe când producţia neambalată poate
fi păstrată numai 3-6 zile.
Bucătăriile Europei de Vest, care asigură cu preparate culinare cantinele din şcoli şi întreprinderi industriale,
utilizează sistemul „termos”, care se bazează pe pregătirea preparatelor calde şi livrarea în termocontainere. Acest sistem
se utilizează pe larg în Finlanda.
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În opinia experților finlandezi, acesta este modul cel mai economic pentru transportul produselor alimentare în
cantități mari. Principalele cerințe ale unui astfel de sistem sunt:
• organizare eficientă a aprovizionării;
• distanţă relativ scurtă între punctele de distribuţie;
• drumuri bune;
• număr optim de puncte de distribuție.
Timpul transportării preparatelor calde nu trebuie să depăşească 1, 5 ore, capacitatea medie a punctelor de
distribuţie să fie de cel puțin 300 de consumatori. Un astfel de sistem de transportare este bazat pe utilizarea containerelor
alimentare cu încălzire sau izolate termic.
Un element progresiv în sistemul “termos” este utilizarea benzilor rulante pentru a furniza containere curate din
spălătorii în bucătării şi invers, apoi din bucătării în expediție. Astfel de transportoare sunt în fabrica culinară din
Gelsenkirchen (Germania) [5].
De asemenea, în străinătate, se practică producerea preparatelor culinare finite în ambalaje colective sau
individuale fără vid și furnizarea acestora în şcoli şi cantine muncitoreşti. Un astfel de sistem este utilizat în bucătăria
centrală din Franța, oraşul Tours.
Produse culinare congelate sunt livrate întreprinderilor de alimentaţie publică, organizate în avioane, trenuri,
precum şi în spitale.
Un exemplu relevant este bucătăria centrală din SUA, concepută pentru organizarea alimentaţiei în spitale. Toate
tipurile de preparate culinare, produse în această bucătărie, sunt ambalate în tăvi pentru o porţie, apoi congelate sau răcite,
în funcție de faptul în ce stare se consumă - calde sau reci.
Preparatele culinare ambalate se îndreaptă în depozitul automatizat, în conformitate cu condițiile de temperatură.
Fiecare ambalaj are un cod de culoare, care arată temperatura de păstrare, precum și cod numeric - care indică denumirea
produsului culinar și data preparării.
Sistemul automatizat de stocare are un control electronic la distanță - punctul central de comandă permite
selectarea meniului în funcție de regimul alimentar al fiecărui pacient din spital. La comanda personalului de gardă fiecare
porţie comandată este trimisă pe transportor după destinaţie.
Dacă preparatul se folosește fierbinte, trece printr-un cuptor cu microunde, apoi se îndreaptă într-un transportor
cu dispozitiv de încălzire. Preparatele care se consumă răcite, sunt livrate la locul comenzii pe un transportor separat. La
locul comenzii preparatele culinare primite sunt aranjate pe tavă și acoperite cu capace izolate termic, care păstrează
temperatura timp de 1, 5 ore.
Întreprinderile care funcţionează pe semipreparate şi producţie culinară îşi reduc semnificativ costurile, în
comparație cu întreprinderile similare, care au ciclu de producție complet.
Concluzii
 În prezent în mai multe ţări ale lumii, dezvoltate din punct de vedere economic, se observă tendinţa de
producere a preparatelor culinare în mod centralizat, care apoi sunt livrate întreprinderilor mici. Această formă de
organizare contribuie, în mare măsură, la rezolvarea problemelor de protejare a mediului şi de sporire a eficienţei
activităților de producție a întreprinderilor. În oraşul Chişinău, această formă de organizare ar fi eficientă pentru
alimentarea copiilor din şcoli, grădiniţe, personalului angajat şi pacienţilor din instituţiile medicale.
 Practica mondială demonstrează, că organizarea bucătăriilor centrale, reduce semnificativ costurile. În oraşul
Chişinău, doar câteva întreprinderi de tipul “pizzerii” au o astfel de formă de organizare a producerii.
 Autorităţile publice responsabile de alimentaţia colectivă (socială) şi proprietarii unităţilor de alimentaţie
comercială din Republica Moldova, trebuie să se orienteze la astfel de forme de organizare a producerii, care ar permite
oferirea de servicii de calitate la preţuri accesibile şi ar permite reducerea costurilor.
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В статье проанализированы основополагающие документы, отражающие цели устойчивого развития;
обоснована роль вузов в решении задач устойчивого развития регионов в условиях развития цифровой экономики,
технологической и инновационной трансформации; определены направления совершенствования
образовательной и научной деятельности вузов, способствующие развитию регионов, внедрению передовых
технологий во всех отраслях и сферах деятельности, устойчивому развитию.
Ключевые слова: опережающее образование, устойчивое развитие, образовательная и научная
деятельность, инновационная деятельность вузов.
Введение
Развитие экономики, изменения, происходящие в обществе, обусловливают необходимость развития
опережающего образования, организацию образовательного процесса, нацеленного на устойчивое развитие.
Образование для устойчивого развития предполагает использование современных технологий, приемов и
методов преподавания. Инновационный процесс ставит своей целью перевод образовательной системы на
качественно новый уровень, соответствующий модели устойчивого развития.
Степень исследования проблемы в настоящее время и цель исследования
В условиях экономической и политической нестабильности проблема обеспечения устойчивого развития
приобретает особую активность. Образование входит в состав целей в области устойчивого развития, определенных
Программой устойчивого развития до 2030 года, принятой на специальном саммите ООН в сентябре 2015 года.
Целью исследования явилось показать роль образования в обеспечении устойчивого развития, определить
направления совершенствования образовательной и научной деятельности вузов для обеспечения устойчивого
экономического развития.
Применяемые методы
В ходе исследования использовались общенаучные и специальные, экономические методы
исследования. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно
применялись методы синтеза, индукции и дедукции.
Полученные результаты и обсуждения
Актуальность проблемы устойчивого развития определила Конференция ООН «Рио+20»,которая состоялась в
2012 году. В качестве главного направления устойчивого развития на форуме «Рио+20» определено длительное
благополучное развитие, нацеленное на повышение качества жизни людей, что предполагает обеспечение глобальной
устойчивости путем достижения социально-экономических целей на основе принципов «зеленой» экономики,
предусматривающих одновременное решение и глобальных экологических проблем.
На Конференции ООН «Рио+20» в 2012 году подчеркивалась важность научных исследований в интересах
устойчивого развития, а определяющим фактором устойчивого развития констатировалось образование [1].
Программа устойчивого развития до 2030 года, в которой перечислены 17 целей и 169 показателей, официально
принята на специальном саммите ООН с участием мировых лидеров 25-27 сентября 2015 года. Цели в области
устойчивого развития, определенные данной Программой, показаны на рисунке1.
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Рисунок 1. Цели в области устойчивого развития
В рамках 38-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в штаб-квартире организации в
Париже с 3 по 18 ноября 2015 года, представители 195 стран-членов проанализировали программы и стратегии
ЮНЕСКО по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года, принятых на Генассамблее
ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года.
В материалах Конференции Рио-92 и в документах Саммита III (Йоханнесбург, 2002) представлена
система предложений в сфере образования для реализации устойчивого развития стратегии:
– во-первых, образование в интересах устойчивого развития продолжает и развивает принципы,
изложенные в документах Межправительственной конференции ЮНЕСКО и ЮНЕП по окружающей среде и
развитию (Тбилиси, 1977; Москва, 1987);
– во-вторых, просвещение, информированность населения и подготовка кадров предполагают
переориентацию на проблемы устойчивого развития;
– в-третьих, необходимо расширение информированности населения по всем аспектам проблем
отношения «человек-общество-биосфера»;
– в-четвертых, необходимо содействие профессиональной подготовке специалистов по комплексу
проблем, связанных с реализацией стратегии устойчивого развития.
По существу, подчеркивается, что переориентация образования для устойчивого развития предполагает
формирование системы духовных и профессиональных установок человечества, обеспечивающих гармонизацию
взаимоотношений человека, социума и окружающей среды. Продолжая эту стратегию, на Саммите III
(Йоханнесбург, 2002) отмечалась необходимость формирования многостороннего подхода в содействии
развитию человеческого потенциала [2, 7].
Европейская экономическая комиссия приняла Стратегию ЕЭК ООН для образования в интересах
устойчивого развития (2005),в которой подчеркивается, что образование является одной из важнейших
предпосылок для достижения устойчивого развития.
Цель стратегии – поощрение государств (и правительств) к тому, чтобы представления об устойчивом
развитии включались в системы формального и неформального образования в рамках всех соответствующих
учебных дисциплин, а также в систему просвещения.
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- обеспечение того, чтобы механизм политики,
нормативно-правовая база и организационные основы
служили опорой для образования в целях устойчивого
развития
- содействие стратегии устойчивого развития в процессе
совершенствования формального и неформального
образования, а также просвещения
- освоение педагогической науки знаний, позволяющей
включить
проблематику
устойчивого
развития
в соответствующие предметные курсы
- обеспечение доступности учебных средств и учебнометодических пособий для образования в области
устойчивого развития
- содействие научным исследованием в области
устойчивого развития и соответствующего образования

- укрепление сотрудничества в области образования
для устойчивого развития на всех уровнях

Рисунок 2. Основные требования к образованию в целях устойчивого развития
Это будет содействовать освоению знаний и специальных навыков в области устойчивого развития
повысит соответствующую компетентность человека (и социума), расширит возможности жизни в гармонии с
природой, обеспечив базовые социокультурные ценности. Основные требования к образованию в
целяхустойчивого развития заключаются в следующем.
Образование играет важную роль в социально-экономическом развитии страны и регионов. Направления
социально-экономического развития регионов основываются на приоритетах инновационного развития России,
федеральных приоритетных проектах и программах.
Так, в прогнозе социально-экономического развития Белгородской области выделены основные
приоритеты устойчивого социально-экономического развитияобласти в среднесрочной перспективе, которые
учитывают вызовы завтрашнего дня и позволят региону обеспечить готовность к будущему.
В целях повышения конкурентоспособности экономики региона предусматриваются инновационная и
технологическая трансформации.
Инновационнаятрансформация будет обеспечена за счет продвижения прорывных сквозных платформ и
цифровых технологий.
Технологическая трансформациябудет обеспеченаза счет развития технологий путем внедрения
разработок мирового уровня на существующих и создаваемых высокотехнологичных предприятиях региона; за
счет повышения производительности труда во всех сферах экономики, внедрения новых управленческих
технологий – «бережливое производство», системы управления качеством и промышленный «интернет вещей»;
за счет развития экспорта региональной несырьевойпромышленной продукции.
В целях обеспечения инновационной экономики региона востребованными компетентными кадрами,
генерации новых технологий и разработок формируется единая научно-образовательная система: от выявления
и развития творчески одаренных детей и молодежи в сфере науки и техники до подготовки специалистов и
развития науки.
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В решении проблем инновационной и технологической трансформации региона большая роль отводится
высшим учебным заведениям.
Для создания университетских центров в рамках проекта «Вузы как центры пространства создания
инноваций» вузами Белгородской области поданы заявки в Министерство образования Российской Федерации.
Научная и образовательная деятельность Белгородского университета кооперации, экономики и права
нацелена на развитие региона.
Для решения задач регионального развития университет имеет соглашения с Правительством
Белгородской области, с Департаментом экономического развития, с Департаментом внутренней и кадровой
политики, с администрацией г. Белгорода и Белгородского района, с Белгородским фондом социальной
поддержки населения, с фондом развития Белгородской интеллектуально-инвестиционной системы и др.
Данные соглашения направлены на решение задач социально-экономического развития Белгородской
области. На рисунке 3 показаны цели и задачи взаимодействия Белгородского университета кооперации,
экономики и права с органами власти и другими структурами.
– формирование имиджа Белгородской области как привлекательного региона в сфере торговли,
индустрии гостеприимства, сервиса и туризма, кооперации;
– создание условий для раскрытия потенциала развивающихся и новых секторов экономики
региона в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и туризма, кооперации;
– сохранение и развитие, а также создание новых организаций кооперации на территории
Белгородской области, усиление их влияния на социально-экономическое развитие различных
видов кооперации;
– модернизация многоуровневой системы подготовки кадров в направлении изменения
содержания и создания новых технологий обучения, основанных на компетентностном подходе;
– разработка и внедрение инновационных технологий в учебном и воспитательном процессе,
науке и в управлении вузом;
– реализация требований, предъявляемых потенциальными работодателями к образовательным
программам;
– реализация образовательных и научных программ, расширение спектра инновационноконсалтинговых услуг, направленных на развитие кооперативного сектора экономики и научнообразовательного кластера Белгородской области в сфере торговли, индустрии гостеприимства,
сервиса и туризма, кооперации;
– подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, определяющей
реализацию наукоемких, инновационных и социально- культурных проектов;
– организация и проведение совместных научных и научно-практических конференций,
форумов и других мероприятий, способствующих поддержанию открытого диалога между
научным и бизнес-сообществом Белгородской агломерации, Белгородской области и других
регионов России, стран СНГ;
– инициирование и совместная реализация проектов в сфере научно-промышленной,
инновационной и социально-культурной деятельности;
– содействие в повышении инвестиционной привлекательности Белгородской агломерации, в
том числе посредством создания и/или участия в создании и/или информационного
сопровождения промышленных парков, бизнес-инкубаторов, опытно-конструкторских бюро,
инновационных производств, этнокультурных парков;
– управление проектами в соответствии с нормативными правовыми актами Белгородской
агломерации в сфере проектного управления, в том числе проектов, реализуемых в сфере
научно-промышленной, инновационной и социально-культурной деятельности;
– объединение усилий для обеспечения продвижения результатов интеллектуальной,
творческой и социально-культурной деятельности, полученных в ходе реализации совместных
проектов;
– развитие кадрового потенциала высшего образования и науки Белгородской области,
способного реализовать образовательные и инновационные задачи, в том числе вовлечение
школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых в проектную деятельность и социальное
предпринимательство;
– реализация
региональных
социально-ориентированных
проектов
и
программ,
обеспечивающих формирование привлекательной социальной среды и повышение качества
жизни населения Белгородской области

Рисунок 3. Цели и задачи взаимодействия Белгородского
университета кооперации, экономики и права с органами власти и другими структурами
В рамках соглашений о сотрудничестве между Белгородским университетом кооперации, экономики и
праваи Правительством Белгородской области и между университетом и департаментом экономического
развития Белгородской области университет участвует в формировании научно-образовательного кластера
Белгородской области в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг, кооперации.В рамках
данного кластера преподавателями университета в 2015-2017 годах выполнены следующие
научно-исследовательской работы:
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– использование замороженной овощной продукции при организации питания в учреждениях
образования, здравоохранения и социальной защиты области;
– экономические аспекты производства сушеного лука;
– расчет нормативов обеспеченности населения площадью торговых объектов;
– разработка проекта Стратегии развития общественного питания в Белгородской области;
– разработка проекта Концепции увеличения реализации меда и продукции пчеловодства в Белгородской
области.
Преподаватели и аспиранты университета принимают участие в конкурсах на получение грантов, в т.ч.
из местных бюджетов.Так, учеными университета выполнялись научные исследования по грантам Департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области,в их числе:
– разработка программы организации сельского туризма в Борисовском районе Белгородской области;
– разработка сиропов функциональной направленности и напитков на их основе с использованием
биотехнологии переработки местного растительного сырья;
– разработка программы стимулирования социального туризма на сельских территориях в системе
государственного и муниципального управления Белгородской области;
– разработка проекта развития социального предпринимательства в организациях потребительской
кооперации;
– создание и развитие сельского туризма как нового направления деятельности организаций
потребительской кооперации;
– туристские кластеры Белгородской области и перспективы их развития;
– разработка методологического инструментария исследования процессов внутренней и внешней
контрактации в кооперативном секторе экономики Белгородской области с целью развития социальной
инфраструктуры сельских территорий;
– разработка программы развития маркетинговой деятельности образовательных организаций высшего
образования Белгородской области на основе использования интернет-технологий;
– развитие конгрессно-выставочного туризма в региональном территориальном пространстве в формате
социальной привлекательности, экономической направленности и реализации инновационных возможностей.
Участие ученых университета в реализации региональных программ, выработке рекомендаций вносит
определенный вклад в устойчивое развитие региона.
При Белгородском университете кооперации, экономики и права с июля 2014 года функционирует
кафедра ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов». Университет входит в
международную сеть вузов Программы УНИТВИН/Кафедры Юнеско.
Программа УНИТВИН призвана стать эффективным инструментом, позволяющим обществу повысить
свой потенциал за счет обмена знаниями и их применения в качестве стратегии развития сотрудничества между
учебными и научно-исследовательскими учреждениями и центрами. Программа открыла университетскому
сообществу реальную возможность объединить свои усилия совместно с ЮНЕСКО по достижению целей
устойчивого развития. Основными участниками Программы являются университеты и другие высшие учебные
заведения, а также организации, включенные в сектор университетского образования.
Международная Комиссия по образованию XXI века, известная как Комиссия Делора, разработала
четыре хорошо известных современных принципа образования для будущего: научиться познавать, научиться
делать, научиться жить, научиться жить вместе [3].
Хотя образование в интересах устойчивого развития иногда интерпретируется как передовое
экологическое образование, оно на самом деле представляет собой гораздо более широкое понятие. В Боннской
декларации, заключительном документе Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах
устойчивого развития (Бонн, Германия, 2009 г.) говорится, что задача первостепенной важности в этой сфере
состоит в необходимости обеспечить актуальность ценностей, знаний, навыков и компетенций, необходимых
человечеству для его будущего существования и прогресса.
В декларации говорится, что понимание особой роли образования является решающим фактором
преобразований и способом закрепления уникального статуса образования в интересах устойчивого развития как
института цивилизации.
Образование в интересах устойчивого развития остается на глобальной повестке дня важной задачей в
контексте целей устойчивого развития 2030. Следовательно, актуальной задачей является внедрение новых
технологий в образовании, развитие опережающего образования.
В Рекомендациях, адресованных международным организациям, государствам-членам ЮНЕСКО,
правительственным структурам, образовательному сообществу и учреждениям, конференция, в частности,
призвала кафедры ЮНЕСКО:
– готовить специалистов с новым типом мировоззрения, которые смогут принимать взвешенные
интегральные решения в интересах общества, экономики и окружающей среды с учетом глобальных,
национальных и местных особенностей;
– развивать партнерские отношения для активизации взаимодействия и сотрудничества в целях
устойчивого развития посредством совместно реализуемых программ, академического обмена и организации
мобильности студентов;
– обеспечить более активное использование творческого потенциала ученых, преподавателей высших
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учебных заведений и практикующих педагогов в сетевом взаимодействии по вопросам образование для
устойчивого развития;
– продолжить исследования, обеспечивающие дальнейшую междисциплинарную оценку роли
ценностных аспектов образования в формировании духовной, культурно развитой личности как предпосылки
для развития устойчивого общества» (Ханты-Мансийск, 2013 г.).
В центре внимания должны находиться разработка, внедрение и последующая реализация программ с
учетом повышения роли, привлекательности и престижа образования, где обучающийся находится во главе
процесса [3].
Достижение целей устойчивого развития кафедра ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития
кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и праваобеспечивает посредством
реализации текущих направлений деятельности и через долгосрочные мероприятия [4, 5, 6].
Текущие направления деятельности кафедры ЮНЕСКО при БУКЭП включают:
– развитие кооперативного образования с учетом новейших научных достижений и науки о кооперации;
– расширение сети партнеров и усиление партнерских связей с кафедрами ЮНЕСКО в рамках
Программы УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО;
– культурно-воспитательную работу со школьниками и студентами в рамках программ ЮНЕСКО.
Долгосрочные мероприятия кафедры ЮНЕСКО при БУКЭП по достижению устойчивого развития
нацелены насодействие устойчивому развитию кооперативов, интеграцию научного потенциала в области
устойчивого развития всех видов кооперативов; проведение научных исследований по социальноэкономическим проблемам деятельности кооперативов и совершенствованию кооперативного законодательства;
вовлечение кооперативов в достижение целей устойчивого развития до 2030 года (ликвидация нищеты, голода,
качественное образование, достойная работа и экономический рост, уменьшение неравенства, партнерство в
интересах устойчивого развития).
Анализ целей и задач устойчивого развития, определение места и роли образования в интересах
устойчивого развития позволили выявить следующие направления совершенствования образовательной и
научной деятельности вузов: развитие и внедрение новых форм и методов профориентированной работы;
повышение качества образования; повышение эффективности и взаимодействия с работодателями; ориентация
на цифровую экономику при подготовке специалистов; формирование предпринимательских компетенций у
выпускников; развитие проектного управления; участие в чемпионатах и конкурсах, выявление талантливой
молодежи; развитие дополнительного образования; развитие магистратуры и аспирантуры; развитие научной и
инновационной деятельности.
Выводы. Реализация указанных направлений образовательных организаций, нацеленных на устойчивое
развитиебудет способствовать решению социально-экономических проблем общества, развитию регионов,
внедрению передовых технологий во всех отраслях и сферах деятельности.
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Student-centered learning is an educational conceptual framework that is currently actively promoted. Latterly
higher education is profoundly different from what it was a few decades ago. The idea of placing the student at the center
of the study process brings profound changings in higher education system. Labor market and the globalization process
require a thorough rethinking of the educational process and changing of the learning values. Student becomes an active
participant in the learning process. The main aim of such approach is not only assimilating the curriculum but developing
professional skills that market demands. The students manage independently their own learning. All this leads to a shift
in the paradigm, necessary at the micro level - in teaching, learning and assessment. Addressing bring changes in the
role and responsibility of the teacher and student. The student centered learning involves changes in the role and
responsibilities or the learners and students, in the program materials delivery and in the learning process itself. Learning
becomes personalized, students engage in different ways and in different places. Students benefit from individually paced,
targeted learning tasks that formatively assess existing skills and knowledge that address the student’s needs and interests.
Learning is based on the outputs based on the knowledge which engages students in their own success support one
another’s progress and incorporates their interests and skills into the learning process.
Keyword: student centered learning, teaching, studying.
Învățarea centrată pe student este un concept educațional, care este promovat intens în ultimul timp. Ideea de a
pune studentul în centrul procesului de studii este actuală în ultimii ani în legătură cu schimbarea profundă a
învățământului superior, care actualmente este profund diferit de ceea ce a fost acum câteva decenii. Acest fapt este adesea
subestimat de către factorii de decizie politică, instituțiile de învățământ superior și cadrele didactice.
Evoluția lumii muncii și a procesului de globalizare necesită o regândire aprofundată a ceea ce se întâmpla în
sălile de curs și în valoarea celor învăţate. Nu este vorba numai despre modă, dar există un raționament clar în spatele
acestei necesităţi de schimbare de paradigmă la nivel micro - în procesul de predare, învățare și evaluare.
O nouă dimensiune a procesului de studii este învățarea centrată pe student.Conceptul de învățare centrată pe
student necesită o nouă abordare de către ambele părţi: profesori și studenți, care presupune „autonomie personală”
apersoanelor care studiază. Devenind studenţi în învățământul superior, persoanele sunt deja la o anumită vârstă, sunt pe
deplin maturi. Acest lucru presupune ca aceștia să fie trataţi ca persoane responsabile pe care le preocupă viitorul lor
profesional. El nu mai este un consumator, care are doar propriile sale interese. Acest punct de vedere ontologic privind
studenții în calitate de cetățeni este justificată prin două momente. În primul rând, societatea modernă necesită studii
superioare, cetățeni liberi cu atitudine critică. În al doilea rând, abordarea privind învățarea pe tot parcursul vieții cere
studenţilor să dezvolte interesele personale și profesionale într-un mod mai autonom.
Paradigma învățării centrate pe student impune schimbarea metodei de studii de la predarea bazată pe
memorizare la studii bazate pe învățare. Educația trebuie să fie văzută ca un proces constructiv de colaborare, un proces
democratic între profesori și studenţi, cât și între studenţi înșiși. Acest lucru presupune două tipuri de implicații. La nivel
practic, studiile trebuie să fie organizate în mod diferit. Programele de studii și viața universitară ar trebui să se
concentreze mai mult pe abilităţile studenților. Concentrarea pe cursuri opţionale, pe lucru în grup, un raport optim între
profesor şi studenţi și mai multe servicii de consiliere (atât privind studiile, cât și viitoarea carieră). La un nivel mai ridicat,
este nevoie să se schimbe practicile de predare şi învăţare. Studenţii ar trebui să învețe să devină cetățeni critici, pentru a
contesta status quo-ul.
Învăţarea centrată pe student necesită evaluări efective a metodelor de predare și participarea studenților la
dezvoltarea acestor metode. Schimbarea practicilor de predare necesită în cele din urmă şi schimbarea atitudinii
profesorilor. Este foarte important ca personalul academic să fie format pentru noile metode de predare-învățare, e
necesară o formare continuă în procesul de predare. Învățarea centrată pe student este o paradigmă specifică, care necesită
o schimbare de la predare orientată spre lector la o abordare mai interactivă și practică de predare și învățare, orientate pe
competenţele celui ce studiază. Viziunea de a vedea şi trata studenţii în calitate de consumatori, sau ca persoane care pur
și simplu reproduc cunoștințe trebuie depăşită. Această abordare trebuie să devină o componentă de bază a misiunii
învățământului superior și metodă de bază pentru educaţia studenţilor.
Mediul de afacere al secolului 21 impune ca pregătirea viitorului specialist să fie radical schimbată. Universitatea
trebuie să producă absolvenți care ar fi gata să confrunte viitorul, să corespundă noilor cerinţeale mediului de afaceri.
Universitatea trebuie să faciliteze învățarea prin mijloace şi metode care să corespundă atributelor definitorii ale acestor
cerinţe. Modul în care studenții învață, capacitatea de învăţare a fiecărui student este diferită, dar toţi studenţii doresc să
capeteabilități pentru a avea acces la piaţa muncii.
Cu toate acesteadeloc nu înseamnă că toate instituțiile de învățământ superior vor trebui să utilizeze o singură
filozofie sau o metodă, fiecare trebuie să ajungă la o înțelegere fundamentală a competenţelor la care tinde să le capete
viitorului specialist şi calea de a atinge acest obiectiv. Învăţarea centrată pe student trebuie să fie învățare bazată pe
activitate (de exemplu, învățarea pe bază de proiect, învățarea bazată pe caz, învățarea pe bază de proiect, învățarea bazată
pe soluţionarea problemelor etc.).
Asigurarea calității, reglementările și politicile legale de participarea studenților la procesul de studii universitar
sunt cele mai citate politici de promovare la nivel național, deoarece asigurarea calității, alinierea la „Standardele și liniile
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directoare privind asigurarea calității în Spațiul european al învățământului superior european”trebuie să se bazeze pe
rezultatele învățării, evaluarea predării și a participării studenților în procesul de studii.
Înțelegând importanţa acestei paradigme, totuşi toţi înţeleg că schimbarea necesită multă muncă și resurse. Chiar
și într-o situație în care diferite părți interesate sunt dispuse să implementeze această abordareschimbarea de paradigmă
nu se întâmplă într-un moment. Chestiunea principală este că conceptul de competenţe ale învățării nu este în mod
corespunzător înțeles și aplicat. Abordarea substanțială pentru stimulareaschimbărilorconstă, în primul rând, în
dezvoltarea personalului și a fondurilor speciale pentru schimbarea practicilor de predare.
S-ar putea concluziona că nu toate universităţile stimulează trecerea la un sistem de învățământ superior axat pe
student. Dar, înainte de a ajunge la o asemenea concluzie ar trebui de evaluat şi alte alternative. O alternativăeste că
libertatea academică ar putea însemna că universităţilenu pot impune, forţa învățarea centrată pe student. În acest caz, sar părea că cadrele didactice nu promoveazăschimbarea. Dar practica arată că există un consens în rândul studenților și
cadrelor universitare că învățarea centrată pe student este un lucru bun. Cadrele universitare precizează în mod clar că
atitudinea studenților, a personalului și a instituțiilor de învățământ superior nu sunt bariere pentru a schimbare.Învățarea
centrată pe student ar trebui să fie starea naturală a procesului de studii, cadrele didactice percep acest lucru ca fiind una
dintre misiunile de bază ale universităţii.
Metodele de predare nu sunt doar nişte dimensiuni a procesului de studii, dar sunt parte integrantă a conceptului
de predare.Punctul depornire al învățării nu trebuie să fie intrările ci ieșirile procesului de studii, finalităţile ce poartă
competenţe. Astfel, odată ce produsul final al învățării a fost stabilit, numai atunci poate fi determinat design-ul
curriculum-ului.
Un alt moment este faptul ca profesorii să accepte responsabilitatea de a stabili modul în care trebuie atinse
rezultatele învăţării.Astfel rolul profesorului se schimbă de la elaborarea unei programe analitice ce desfăşoară
conţinuturile ca o responsabilitate primară la dezvoltarea unui design dinamic de curriculum ce ar include şi metodele de
predare-învăţare. Metodele de evaluare ale rezultatelor, de asemenea, trebuie schimbate. O singură metodă de evaluare la
sfârșit de curs este puţin. Studenților trebuie să li se acordecât mai multe oportunități pentru a demonstra rezultatele
învăţării. În cele din urmă, procesul de învățare este la fel de important, dacă nu chiar mai important, decâtconținutul care
urmează să fie învățat. Învățarea trebuie să fie atractivă.
Cert este că pentru a implementa cu adevărat metoda de învățare centrată pe student, pentru a o face parte
componentă a sistemului de învățământ sunt necare mai multe componente:
 studenții trebuie să fie trataţi ca „motoare” ale procesului de studiu;
 profesorii trebuie să fie promovaţi să folosească metode de predare adecvate;
 furnizori de produse educaționale (cărți, programe de calculator, echipamente, săli, etc.), să sprijine cadrele
didactice în punerea în aplicare a învățării centrate pe student;
 autonomie academică efectivă în procesul de luare a deciziilor privind modul şi metodele de predare în scopul
creării competenţelor necesare pieţei muncii.
Cadrul conceptual trebuie construit pe ipotezele următoarelor principii de proiectare pentru învățarea centrată pe student:
 Învățarea este personalizată: învățarea personalizată recunoaște că studenţiiînvaţă în mod diferit și în locuri
diferite. Studenții beneficiază de învățare, sarcini orientate în mod individual şi în ritm propriu, evaluează diferit abilitățile
și cunoștințele formativ existente, nevoile și interesele studentului sunt diferite.
 Învățare se bazează pe competențe: Studenții sunt promovaţi să meargă mai departe atunci când au demonstrat
cunoştinţe şi nu atunci când au frecventat orele necesare. Se întâmplă de învățare oricând, oriunde: Învățarea are loc în afara
zilei de școală tradițională și chiar anul școlar. Pereții școlii sunt permeabile la învățare nu este limitată la clasă.
 Studenţii au dreptul de proprietate asupra celor învățate: în procesul de învățare centrată pe student studenţii se
angajează în procesul de studii, se bucură de propriul lor succes și includ interesele și abilitățile lor în procesul de învățare.
Actualmente abordarea menţionată capătă o nouă dimensiune, la care se atașează alte componente ca strategia
de predare, clase specializate, programe, departamente și instituții. Pe scară largă apar mai mulţi descriptori,care vin cu o
anumită precizie ce caracterizeazăpredarea centrată pe student.
Integrarea studenţilor în procesul de schimbări instituţionale poate avea loc prin mai multe metode, accentul fiind
pe vocea studentului sau pe implicarea directă a studentului. În primul caz decizia finală este luată de instituţie, iar
studentul în calitate de evaluator al proceselor instituţionale oferă feedback. Pentru a realiza îmbunătățiri și schimbări
opiniile studenţilor sunt considerate şi deciziile finale se iau la nivelinstituţional.
O altă abordare tratează studenţii în calitate de parteneri, co-creatori şi experţi. Studenții sunt parteneri de
colaborare în procesul de furnizare a informaţiei privind dezvoltarea profesională. Deciziile privind dezvoltarea instituţiei
ţi a proceselor instituţionale sunt luate tot la nivel instituțional.
O altă abordarea mai modernă şi eficientă în implementarea studiilor centrate pe student este integrarea
studenţilor în procesul de schimbări instituţionale, care poate avea loc dacă studentul este tratat ca agent al schimbării.
Studenții sunt participanţi activi a proceselor de luare a deciziilor. Studenții se implică în procesul de luare a deciziilor
în scopul de a influența procesul de schimbare şi dezvoltare. Deciziile sunt luate în colaborare cu personalul universitar.
Studenţii în calitate de agenţi ai schimbării sunt parteneri de colaborare în dezvoltarea profesională. Deciziile de acțiune
sunt promovate de către studenți și la nivel instituțional.
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Леся ЛЕБЕДИК, к.п.н., доцент,
Полтавский университет экономики и торговли
e-mail:lebedyk_lesya@ukr.net
В статье исследуется содержание общих и профессиональных компетенций магистра как будущего
преподавателя. Систематизированы требования к личности будущего преподавателя экономики и торговли.
Выяснено основы программ педагогической подготовки магистров в высших экономических учебных заведениях.
Ключевые слова: компетенция, общие компетенции, профессиональные компетенции, магистр
экономики, будущий преподаватель.
The article examines the contents of general and professional competencies Master as a future teacher.
Systematized future requirements for the individual teacher of Economics and Тrade. It is shown through the programs
of teacher training masters in higher economic education.
Keywords: competence, general competence, professional competence, master of economics, the future teacher.
Задача профессионально-педагогической подготовки магистров экономики чаще всего решаются путем
внедрения в учебный процесс инновационного содержания и технологий обучения. Однако, следует учитывать,
что результатом образования является образованность и компетентность специалиста. Образованность человека
измеряется в знаниях и умениях, компетентность – в компетенциях. Известно, что компетенция является
способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, приобретенных благодаря обучению, то, что порождает
умения; характеристика, которую можно обнаружить, наблюдая за действиями, умениями.
Согласно рекомендациям Совета Европы качество образования сегодня принято измерять не в знаниях
и умениях, а в соответствующих требованиям общества компетенциях, ведь можно быть образованным, но не
компетентным – не мочь проявить (мобилизовать) свои знания в конкретной ситуации. Однако,
профессиональная компетентность многих преподавателей четко привязана к конкретным потребностям
индустриального общества, которое сдает свои позиции. Общество знания, которое идет ему на смену, в большей
степени ориентируется на внешний мир и ему нужен другой тип преподавателя экономики и торговли как
носителя идей этого общества.
Анализ публикаций по данной проблеме показывает, что качество педагогической подготовки с учетом
требований к профессиональной компетентности всегда изучалась дидактикой высшей школы как основная
категория. Обобщение последних публикаций, в которых решалась данная проблема, показало, что внимание
современных исследователей сосредоточивается в основном на раскрытии методов и приемов, обеспечивающих
повышение качества педагогической подготовки специалистов на этапе ее функционирования. Относительно
поиска содержания общих и профессиональных компетенций будущего преподавателя экономики и торговли,
являющихся основой педагогической подготовки магистров, то, как показывает анализ психологопедагогической литературы, эта отрасль научных исследований только переживает процесс становления.
Пока остаются нерешенными аспектами проблемы (или слабо изученными) вопросы согласования
системы педагогической подготовки магистров экономики с международными профессиографическими
требованиями к их общим и профессиональных компетенций.
Поэтому целью данной статьи является определение основных компетенций магистра экономики (общих
и профессиональных), требований к его личности, которые должны составлять основу содержания
педагогической подготовки магистра – будущего преподавателя экономики и торговли.
Учитывая вышесказанное, задачами исследования было: 1) исследовать содержание общих (ключевых)
и специальных (профессиональных) компетенций магистров экономики как будущих преподавателей,
2) сформулировать требования к их личности, 3) применить профессиографические методики для определения
готовности магистра экономики к выполнению профессиональных задач преподавания экономики.
Переходя к изложению основного материала исследования, отметим, что общие компетенции мы
рассматриваем как такие, которые необходимы человеку для социализации в реальной жизни, а
профессиональные – для выполнения профессиональных функций. Общие компетенции формируются в
процессе непрерывного образования человека, специальные – в процессе профессиональной подготовки
(профессионального образования, повышения квалификации, последипломного образования и т.д.).
Решая первую задачу исследования, мы выделяем основные направления общих компетенций:
политические и социальные компетенции; компетенции, необходимые для жизни в поликультурном обществе;
коммуникативные компетенции; компетенции, связанные с появлением общества информации, способность
учиться всю жизнь как основу непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также личной и
общественной жизни.
Осуществляя педагогическую подготовку магистров как будущих преподавателей экономики и
торговли, следует иметь в виду тот факт, что на сферу образования специфически влияют такие тенденции
постиндустриальной экономики: стремительное развитие информационной «суммы технологий» как способ
дальнейшего повышения эффективности всех видов производств, поскольку их технико-технологические
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возможности достигли своего естественного предела; сохранение и повышение уровня эффективности
общественного производства, которое становится научно и энергоемким, дорогим и безлюдным, безотходным и
высокопроизводительным; высокий уровень информатизации и компьютеризации производства,
распространение гибких автоматизированных производств, цехов и заводов-автоматов, автоматизация
умственного труда работников ведут к отмиранию профессий и появлению «универсального работника»;
существенное изменение структуры занятости – перераспределение работников из материального производства
в сферу информатизации, культуры, здравоохранения, образования, сервиса, досуга; значительные расходы
«рабочего» времени на саморазвитие и самосовершенствование человека – вероятно, что «полезным для
общества временем становится свободное время индивида»; отказ от информационного обучения в подготовке
кадров в пользу методологического, когда работник умеет самостоятельно находить и правильно использовать
необходимую информацию, новые информационные технологии обучения существенно сократят сроки усвоения
образовательных стандартов, а традиционная профессиональное образование будет терять свою актуальность,
процессы интеграции и дифференциации научного знания, интеграции технического и гуманитарного знания
будут заменены структурированием банков данных и знаний, созданием гипертекстов, при этом доступ к ним
будет открыт для подавляющего большинства населения путем умелого формирования запроса (умение искать,
отбирать, анализировать и оценивать информацию), в структуре личности незначительное место займет
профессиональная специализация и уровень квалификации работника, а главное место – овладение ключевыми
компетенциями и привлечения к общечеловеческим ценностям; высокие технологии и техника общественного
производства интенсивно проникают в домашнее хозяйство и повседневный быт, особенно в части
информатизации семьи, быта; преодоление отчуждения человека от процесса и результатов труда, имеют
самоценность для развития и самореализации человека в жизни, расширяется общественный сектор науки, когда
занятия научной деятельностью становится возможным для любого, кто желает и подготовлен, – все большее
количество людей привлекается к выполнению и квалифицированному использованию результатов научных
исследований, ориентированных на решение практических задач; все большую долю занимает образование по
индивидуальным планам, учитывающее психофизиологические, генетические и другие качества человека,
требующее от преподавателя не столько дидактической, сколько управленческой компетентности.
Но акцент в современном обществе делается не просто на компетенциях, а на ключевых компетенциях.
Ключевая компетенция является определяющей, так как она соответствует условиям реализации, не
ограниченной или слишком специфической, а в некоторой степени универсальной. По подготовке легко понять,
почему отдают предпочтение развитию компетенций «широкого спектра», способных проявить себя в различных
ситуациях и условиях.
На совещаниях и семинарах Совета Европы обсуждались, в том числе и проблема ключевых
компетенций, список которых в контексте подготовки специалиста выглядит так [1]. Изучать: уметь находить
пользу в опыте; организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их, организовать свои собственные
приемы обучения; уметь решать проблемы, самостоятельно учиться. Искать: заказывать различные базы данных;
опрашивать окружение; консультироваться у экспертов; получать информацию; уметь работать с документами
и классифицировать их. Думать: организовывать взаимосвязь прошлых и современных событий; критически
относиться к различным аспектам развития наших обществ, самостоятельно противостоять неуверенности и
сложности; занимать позицию в дискуссиях и производить свое собственное мнение; видеть важность
политического и экономического окружения, в котором происходит обучение и работа; оценивать социальные
привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с окружающей средой; уметь оценивать произведения
искусства и литературы. Сотрудничать: уметь сотрудничать и работать в группах; принимать решение;
улаживать конфликты; уметь договариваться. Браться за дело: включаться в проект, быть ответственным; войти
в группу или коллектив и внести свой вклад в общее дело; доказать солидарность; уметь организовывать свою
работу; уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. Адаптироваться: уметь
использовать новые информационные и коммуникативные технологии; доказать гибкость в условиях быстрых
изменений; показать устойчивость перед трудностями; уметь находить новые решения. Этот список ключевых
компетенций не является исчерпывающим и окончательным.
Положение о том, что начало компетенций базируется на опыте, деятельности студента, основанный на
достижениях теории обучения (Г. Костюк, Ж. Пиаже, Л. Выготский, Дж. Брунер и др.). Чтобы научиться работать
– надо работать, научиться общению – общаться, научиться творчества – участвовать в решении нестандартных,
творческих задач и реальных жизненных проблем. Невозможно привить молодежи компетенции, необходимые
для построения демократического общества, в авторитарно управляемом университете, где студенты не имеют
права выбора собственной траектории обучения, самостоятельной мотивации и т.п. Приобретение компетенций
зависит, прежде всего от активности студентов, их активной познавательной позиции. Поэтому необходимы
реальные учебные программы как наборы профессиональных навыков, полученных в результате опыта
студентов, приобретенного в повседневной жизни и работе.
Решая вторую задачу исследования (формулировка требований к личности магистра как будущего
преподавателя экономики и торговли с целью усовершенствования системы педагогической подготовки
магистров на основе профессиональных качеств), мы обратились к справочнику «Основные профессии
американского бизнеса» [2]: экономисты занимаются экономическим обоснованием производства,
продвижением, распространением и потреблением выпускаемой продукции; исследуют спрос и предложение,
формируют план потребления ресурсов; формируют информацию для менеджеров, разрабатывая планы
205

производства и реализации продукции, стратегию в области маркетинга и ценообразования.
Подготовка экономистов требует развития определенных качеств личности, которые отражают скорее
не сумму знаний, умений и навыков, а скорость их приобретения и приспособления к новым условиям. А именно:
инициативность, глубина экономического мышления (умение объективно и оперативно оценивать события и
взаимосвязи в каждой хозяйственной ситуации, отделять главное от второстепенного, прогнозировать тенденции
развития и выбирать наиболее эффективные решения); инновационная активность (готовность и стремление
обновлять продукцию, технологию, организацию производства и управления, преодолевать инертность
мышления); бережливость (умение находить, рационально распределять и экономно расходовать ресурсы);
психологическая устойчивость (чувство собственного достоинства, самообладание в сложных ситуациях);
готовность еще во время учебы делать свою карьеру.
Работа экономиста превращает непосредственно не материальные предметы труда, а коммерческую,
техническую и социальную информацию, теперь все больше связана не с жесткими планами, нормами, отчетами
и письменными соглашениями, а с компьютерной графикой и личностными контактами, которые позволяют
быстро определить суть проблемы, рациональные варианты ее решения и их последствия, сделать оптимальный
выбор. Современный экономист две трети времени тратит на анализ рынка и финансов, перспективное
прогнозирование, работу с людьми и контроль, обучение кадров, реорганизацию предприятия в соответствии с
новыми условиями.
Эксперты, которыми были профессиональные экономисты, отмечали, что применение студентами
знаний на практике (кооперативное обучение) помогает приобрести опыт в трех сферах: предпринимательство,
готовность работать и жизненные навыки. К предпринимательским способностям эксперты отнесли: принятие
решений; стратегическое мышление; взаимодействие с конкурентами; сотрудничество, понимание риска и
награды; постановку и достижение цели. Готовность работать проявляется в навыках: работы в командах,
способность к самоуправлению, применение знаний и технологий, способность планировать, принятие
ответственности, способность к критическому мышлению; собранность и самодостаточность, работоспособность
и пунктуальность. Жизненными навыками являются: коммуникационные навыки, социальные навыки,
способность достигать консенсуса, умение брать на себя ответственность; самоуважение; бесконфликтность;
выносливость, укрепление ценностей и этики.
Выполняя третье задание исследования, для определения готовности магистра экономики к выполнению
профессиональных задач мы применили профессиографические методики, ведь без конкретного знания
профессии и профессиональной деятельности трудно давать рекомендации по оптимизации подготовки магистра
экономики.
Термин «Профессиография» происходит от латинского «professio» – «постоянная специальность,
являющаяся источником существования» и греческого «grapho» – «пишу». Профессиография как процесс
означает профессиографическое исследование, направленное на получение результата – профессиограммы.
Профессиограмма – документ, содержащий данные о профессии, или, как в нашем случае, о проектируемых
изменениях и путях совершенствования профессиональной деятельности.
Среди требований к специалисту, в частности магистру как будущему преподавателю экономики и
торговли, который работает в системе «человек – человек», современная наука выделяет устойчивость к стрессам
и конфликтам. Взаимодействие людей, интеракция – центральное звено деятельности преподавателя экономики
и торговли (эту профессию относят к интерактивным).
Достаточно большие требования к культуре речи, ее выразительности, точности, богатства модуляций,
интеллектуальной и эмоциональной насыщенности, дикции, громкости, разборчивости и т.п. Специальная
тренировка языка полезно для будущих магистров как преподавателей экономики и торговли.
Особые требования к внимательности, и не только как операционно-деловой, но и как моральнопсихологического качества личности, в частности, к таким формам эмоционального внимания, как эмпатия,
сочувствие, чувствительность к малозаметным снаружи, но важным внутренним изменениям поведения,
самочувствия, настроения партнера по общению. Без этого невозможен индивидуальный подход в обучении,
воспитании, любой коммуникации.
Более разнообразными и сложными являются требования к эмоционально-волевой сфере интерактивной
профессии преподавателя как экономики и торговли. Первостепенное значение приобретает устойчивость к
неадекватным реакциям на ситуации в профессиональной сфере. Профессионально значимыми негативными
качествами могут быть свойства нервной системы, особенности темперамента, психологические и моральнопсихологические черты и свойства личности.
Типичным состоянием во время работы преподавателя часто является эмоционально-волевое
напряжение, связанное с творческим волнением, ответственностью, вариативностью ситуаций и их решением.
Психологические требования к специалистам, которые работают в системе «человек – человек»,
достаточно полно исследованы: устойчивое хорошее самочувствие в работе с людьми, хорошее отношение,
чувствительность; выдержка, умение сдерживать эмоции, способность анализировать свое поведение и
окружение, понимать намерения и настроения других людей; владения языком, мимикой, жестами, способность
находить общий язык с разными людьми, умение убеждать людей; аккуратность, пунктуальность, собранность,
знания психологии людей. Препятствующие успеху профессиональной деятельности: нежелание работать
педагогом, недисциплинированность, лень, зазнайство, неуравновешенность, грубость, неуважение к людям,
неумение и нежелание «возиться» с подчиненными, небрежность, склонность теряться в сложных ситуациях,
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боязнь ответственности, «начальственная аутичность» – неумение выслушать и понять другого, в первую
очередь – студента.
Все названные особенности и требования в значительной степени учтены нами в профессиограмме
магистра экономики и торговли. Профессиограмма содержит характеристику основных видов профессиональнопедагогической деятельности магистра экономики как педагога: профессиональная ориентация и адаптация
студентов; диагностика профессиональной подготовки, воспитанности и развития студентов, руководство
научным творчеством студентов, проектирование дидактической системы; дидактическое и методическое
наполнение обучения, осуществления учебно-воспитательного процесса; научно-исследовательская
деятельность; самообразование и повышение квалификации.
Учитывая типичные профессионально-педагогические задачи деятельности магистра экономики как
педагога, мы дополнили профессиограмму: содействие появлению мотивации обучения студентов; диагностика
и прогнозирование развития личности и коллектива студентов, разработка методики обучения, в т.ч. обучение в
сети Интернет, руководство научным творчеством студентов, формирование профессиональных умений,
навыков и способов деятельности студентов; дидактическое и методическое обеспечение обучения, проверка и
оценка текущих результатов усвоения учебного материала, контроль и оценка профессиональных умений и
навыков студентов; психокоррекция профессионального развития студента, содействие развитию
самоуправления в группе; профессиональное воспитание, конструирование учебно-воспитательного среды.
Следующее дополнение базовой профессиограммы магистра как будущего преподавателя экономики и
торговли касается характеристики значимых профессионально-педагогических умений: гностических,
дидактических, воспитательных, организационных, коммуникативных, общеэкономических, информационных,
проектных, прогностических. Целесообразно учитывать умения, необходимые в процессе общения с теми, кто
учится, с коллегами, подчиненными, руководителями высших звеньев.
Личностными качествами, которым мы отдавали предпочтение во время подготовки будущего
преподавателя экономики и торговли, являются: педагогическая наблюдательность, профессиональная
адаптация, способность к волевому воздействию, социальная ответственность, коммуникабельность,
педагогический такт, требовательность, развитая регуляция эмоциональных состояний, организованность,
инициативность, педагогический гуманизм, образная и словесно-логическая память.
Таким образом, исследовано содержание ключевых и профессиональных компетенций магистров как
будущего преподавателя экономики и торговли, сформулированы требования к его личности.
Профессиографическая методика позволила определить содержание, составляющие направлений
педагогической подготовки магистров в экономическом университете на основе преобладающих видов
деятельности и значимых профессионально-педагогических умений.
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În lucrare sunt abordate aspectele educaţiei eco-valeologice a studenţilor chimişti în procesul de studiere a
chimiei în context cu Dezvoltarea Durabilă. Pentru desfăşurarea cu succes a educaţiei eco-valeologice este utilă metoda
proiectelor de cercetare care corespunde cerinţelor inovaţionale, contemporane, capabilă de a acumula cunoştinţe, de a
forma priceperi, deprinderi şi atitudini pentru un mod de viaţă sănătos. În calitate de exemplu a fost realizat proiectul de
cercetare cu tema „Modificarea indicilor de calitate a uleiului de palmier pe parcursul procesării termice”.
Cuvinte-cheie: educaţie eco-valeologică, valeologie, dezvoltare durabilă, uleiul de palmier, proiect de
cercetare, indice de calitate, indice de iod, indice de aciditate, indice de peroxid.
The article examines the aspects of eco-valeological education of students in the study of chemistry in the context
of sustainable development. For the successful implementation of eco-valeological upbringing of students, it is necessary
to use research projects that meet modern innovation requirements, equipping students with knowledge, skills and
abilities to lead a healthy lifestyle. As an example, a research project intitled: «Modification of palm oil quality indexes
during the thermal processing».
Keywords: Eco-valeological education, valeology, sustainable development, palm oil, research project, quality
indexes, iodine valul, acid valul, peroxide valul.
Introducere
Procesul tehnico-ştiinţific, incontestabil a condus la creşterea satisfacerii cerinţelor aproape în toate domeniile,
dar în acelaşi timp a pus în pericol în mare parte sănătatea umană. Pornind de la idea că sănătatea este un dar nepreţuit
pe care îl oferă natura omului tot mai mult se abordează modul sănătos de viaţă ca o noţiune complexă, iar sănătatea ca o
problemă socială, economică, politică la nivel naţional al fiecărei ţări.
O analiză succintă a tabloului economic la nivel mondial permite evidenţierea unor trăsături specifice definitorii:
diversificarea şi înnoirea rapidă a ofertelor de mărfuri; mondializarea pieţelor; creşterea rapidă a exigenţelor clienţilor, în
special faţă de calitatea produselor.
Produsele alimentare atât de origine vegetală cât şi cele de origine animală sunt indispensabile întrucât ele asigură
energia şi substanţele nutritive necesare pentru viaţa şi activitatea umană. Unul dintre marele succese ale secolului trecut
este adoptarea Conceptului Dezvoltării Durabile (1992), în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro.
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică
ale căror fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice şi potenţialul natural.
Pentru a accentua importanţa menţinerii şi implementării conceptului dezvoltării durabile, Naţiunile Unite au
declarat că deceniul 2005-2014 va fi al “Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă”. În acest context educaţia pentru
dezvoltare durabilă aduce o nouă motivare a actului educaţional dând posibilitate celor implicaţi în educaţie să inventeze
metode și variante reale pentru un viitor sustenabil [1, p. 22].
Educaţia eco-valeologică asigură formarea la elevi a atitudinii conştiente faţă de mediul înconjurător orientată
spre utilizarea raţională şi protecţia resurselor naturale.
Ecopsihologia, ecopsihopedagogia, valeologia, eco-valeologia sunt acele domenii noi ale ştiinţelor educaţionale
care asigură formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului bine informat despre mediu şi sănătatea proprie.
Valeologia (lat. valeo – a fi puternic, sănătos şi logos – ştiinţă), adică ştiinţa despre sănătate, căile de asigurare,
formare şi menţinere a acesteia [2, p. 522].
Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării
Rolul hotărâtor în educaţia eco-valeologică a personalităţii elevului revine studenţilor chimişti, iar chimia este
ştiinţa exactă cu un bogat conţinut teoretic şi practice în domeniu.
O ecologizare profundă înseamnă formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului cu atitudini concrete despre
integritatea lumii înconjurătoare, elaborarea unor strategii de acţiune pentru a activa în procesul de cunoaştere şi cercetare,
formare a conştiinţei concentrice pentru ca personalitatea să trăiască în armonie cu natura.
Eco-valeologia ţine de studiul mediului şi urmările schimbărilor antropice din natură cu impact asupra sănătăţii
umane. Termenul eco-valeologie aparţine savantului rus Z. Tiumaseva şi nu este o simplă îmbinare de cuvinte ci exprimă
unirea o două domenii ale ştiinţelor, care în comun contribuie activ la formarea eco-valeologică a studenţilor pedagogi.
Educaţia eco-valeologică exprimă profunzimea procesului de sporire a nivelului de cunoaştere, priceperi,
deprinderi şi atitudini conştiente faţă de sănătate în coraport cu sensibilitatea personalităţii faţă de starea ecologică a
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factorilor de mediu (aer, apă, sol, produse alimentare) [3, p. 115].
Superioritatea unei educaţii eco-valeologice constă în elaborarea unor strategii de acţiune pentru ca cunoştinţele
acumulate în predarea – învăţarea chimiei să devină un beneficiu în context cu mediul ambiant şi sănătatea umană, atât
în aspectul curricular, cât şi extracurricular.
În ultimul deceniu sau făcut eforturi pozitive în ce priveşte modernizarea procesului de învăţământ prin
ecologizare şi valeologizare la toate nivelurile. În curriculumul naţional axat pe competenţe (2010), centrat pe activitatea
elevului, atât la etapa gimnazială, cât şi la cea liceală pentru ambele profiluri au fost incluse module cu conţinuturi
teoretice şi practice cu caracter eco- valeologic: chimia şi mediul; substanţele din jurul nostru; chimia şi viaţa omului;
importanţa şi rolul substanţelor anorganice pentru viaţă şi sănătate; substanţele de importanţă vitală pentru viaţa şi
sănătatea omului [4, p. 99].
Programul curricular universitar la chimie face primii paşi în promovarea conceptului educaţional centrat pe
activitatea studenţilor chimişti, în care cunoaşterea şi cercetarea constituie o preocupare majoră, prioritară legată de
calitatea predării – învăţării. În programul curricular universitar la chimie sunt incluse discipline noi cu conţinuturi
teoretice şi practice cu caracter eco- valeologic, care la mod direct dirijează, contribuie la acceptarea unui mod de viaţă
sănătos. Disciplinele: chimia alimentară, securitatea produselor alimentare, aditivi alimentari, tehnologia cercetării
produselor alimentare, expertiza produselor alimentare oferă posibilităţi reale de desfăşurare a educaţiei eco-valeologice
a studenţilor chimişti [5, p. 5].
Se menţionează că la momentul actual, problema educaţiei eco-valeologice este una puţin abordată în literatura
de specialitate, lipsesc manualele şi compendiile care ar putea ghida cercetări efective în domeniu.
Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor psihopedagogice, selectarea strategiilor didactice de activitate
în eficientizarea procesului de educaţie eco-valeologică a studenţilor chimişti în instituţiile de învăţământ superior.
Metode şi materiale aplicate
Pentru eficientizarea procesului de educaţie valeologică a personalităţii studentului chimist ne- am orientat spre
realizarea proiectelor de cercetare care prin:
• studiul bibliografic;
• prin stabilirea unor condiţii de efectuare a cercetării;
• prin alcătuirea unui algoritm de realizare a cercetării şi obţinerea rezultatelor reale, ce vor contribui la
aprofundarea cunoştinţelor, la formarea priceperilor şi deprinderilor de a determina calitatea produselor alimentare cu
impact asupra sănătăţii umane.
Proiectele interactive de cercetare sunt o formă activ-participativă, inovaţională, modernă de realizare a
cercetărilor în orice domeniu [6, p. 19].
În continuare prezentăm un proiect de cercetare cu tema: Modificarea indicilor de calitate a uleiului de
palmier pe parcursul procesării termice a cărui conţinuturi teoretice şi practice sunt prezentate în tab. 1.
Tabelul 1
Conţinuturi teoretice şi practice implicate în cercetarea uleiului de palmier
Conţinuturi teoretice
Conţinuturi practice
• Consideraţii generale despre uleiurile vegetale
• Evaluarea calităţii uleiului de palmier.
alimentare.
• Examinarea organoleptică a uleiului de palmier şi aprecierea
indicilor organoleptici.
• Sortimentul şi clasificarea uleiurilor vegetale
în dependenţă de natura lor, în funcţie de
• Evaluarea fizico-chimică a calităţii uleiului de palmier:
materia primă utilizată, în dependenţă de acizii
- identificarea prezenţei apei şi evaluarea indicelui de umiditate
graşi şi de tehnologia de producere.
în uleiul de palmier;
• Uleiul de palmier. Caracteristica generală.
- determinarea indicelui de aciditate a uleiul de palmier şi
• Modificări care intervin în uleiul de palmier în
aprecierea acestuia;
timpul procesării termice a alimentelor.
- determinarea indicelui de iod şi aprecierea lui în uleiul de
• Degradarea termică a uleiului de palmier.
palmier;
• Impactul uleiului de palmier asupra
- determinarea indicelui de peroxid, aprecierea şi modificările
organismului uman.
lui care intervin la creşterea temperaturi.
• Modificările unor parametri fizico-chimici a uleiului de
palmier la procesarea termică.
În calitate de obiect de studiu, de cercetare a fost ales uleiul de palmier, care este considerat un produs alimentar
cu stabilitate termică înaltă, ca şi celelalte uleiuri, este un amestec de trigliceride. În componenţa uleiului de palmier se
evidenţiază 2 fracţii de bază – oleina (fracţie lichidă cu temperatura de 19-24ºC) şi stearina (fracţiune solidă cu
temperatura de topire 47-54ºC). Spre deosebire de celelalte uleiuri vegetale în cel de palmier conţinutul acizilor graşi
saturaţi este mult mai mare (peste 50%), iar acizii polinesaturaţi care influenţează calitatea alcătuiesc doar 10% [7, p. 45].
Uleiul de palmier este extras din palmierul Elaesis guineens originar din Africa de Vest. Cu toate că uleiul
proaspăt stors de culoare roşietică este bogat în antioxidanţi, vitamine (această perioadă este foarte scurtă), iar la
transportarea de lungă durată el pierde majoritatea din aceste proprietăţi.
Uleiul de palmier este un ingredient prezent în peste 50% din produsele din orice supermarket, incluzând
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alimentele, cosmeticele şi produsele de igienă. Ne îngrijorează mult faptul că acesta nu se elimină, dar se depozitează în
organism şi înfundă vasele, prin mărirea concentraţiei colesterolului. Alimentele care conţin cel mai mult ulei de palmier
sunt: ciocolata, untul (spread) cu un conţinut mai mic de 82% de grăsimi, îngheţata, laptele şi produsele lactate, cartofii
„fri”, toate produsele din carne pregătite în friteuză la temperaturi ridicate.
Scopul proiectului constă în cercetarea unor indici organoleptici şi fizico-chimici de calitate a uleiului de palmier,
de a stabili şi aprecia modificările termice ale acestor indici la procesarea repetată a produselor alimentare în ulei.
Pentru efectuarea cercetărilor experimentale în calitate de obiect de studiu a fost ales uleiul de palmier până la
procesare şi după procesare. Alimentele procesate au fost cartofii, carnea şi produse din carne. Pentru aprecierea calităţii
uleiului de palmier au fost folosite metode organoleptice şi fizico-chimice de analiză standard şi metoda
spectrofotometrică [8, p. 46].
Cercetarea indicilor organoleptici – culoare, gust, miros, s-a efectuat la etapa iniţială, adică atunci când uleiul
de palmier încă nu a fost supus unor modificări, apoi uleiul a fost încălzit timp de 5 zile până la temperatura de 180oC şi
s-a menţinut la această temperatură timp de 6 ore. Consecutiv în probe de acest ulei au fost procesate termic următoarele
produse alimentare: cartofi, pulpe de pasăre şi mici.
Modificarea parametrilor organoleptici pe măsura încălzirii în gol a uleiului de palmier spre finalul zilelor 3, 4,
5 este bine observată, dependentă de oxidarea acizilor graşi din componenţa uleiului. În cazul procesării produselor
alimentare au loc modificări esenţiale ale uleiului determinate de apa din ulei şi din produsele alimentare care poate forma
spuma, de implicarea oxigenului din aer, de reziduurile provenite din procesările repetate [9, p. 96].
Evaluarea fizico-chimică a calităţii uleiului de palmier are un rol important în tehnologia de producere a
alimentelor, care sunt dependente de compoziţia chimică.
Principalii indicatori fizico-chimici, care permit aprecierea calităţii uleiului de palmier sunt: conţinutul de apă,
densitatea relativă, aciditatea liberă, indicele de saponificare, indicele de refracţie, indicele de iod, indicele de peroxid,
indicele de aciditate ş.a.
Indicele de aciditate (IA) reprezintă cantitatea de hidroxid de potasiu (mg), necesară pentru neutralizarea
acizilor graşi liberi, care se conţin într-un gram de grăsime.
Indicele de aciditate se cercetează pentru uleiul de palmier la temperatura camerei, la etapa iniţială după
încălzirea în gol, cât şi după procesarea alimentelor [10. p. 98].
Indicele de aciditate a uleiului este un indice important deoarece el determină calitatea uleiului ce caracterizează
acizii graşi. Valorile indicelui de aciditate sunt prezentate în tab. 2.
Tabelul 2
Indicele de aciditate în uleiul de palmier şi modificările lui în raport cu perioada de încălzire
Valorile indicelui de aciditate, mg KOH/g
Durata încălzirii
După procesarea termică a alimentelor
După încălzirea
uleiului 6 ore/zi
CMA,
în gol a uleiului
Cartofi
Pulpe de pasăre
Mici
mgKOH/g
0
0,14
0,14
0,14
0,14
1
0,2
2
0,24
3
0,38
0,84
1,70
2,9
0,2 mg KOH/g
4
0,60
5
1,14
1,50
2,9
4,2
Grafic dinamica variaţiei indicelui de aciditate este prezentată în figura 1.
Incalzirea
uleiului in gol

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Procesarea
cartofilor

0

2

4

6

Procesarea
pulpelor de
pasare
Procesarea
micilor

Figura 1. Dependenţa indicelui de aciditate (mg KOH/g)
De temperatură şi de natura alimentelor procesate
Se menţionează faptul că sub influenţa apei, acizilor, temperaturii, catalizatorilor anorganici indicele de aciditate
se măreşte ca rezultat al hidrolizei uleiului. După indicele de aciditate se stabileşte prospeţimea grăsimilor.
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Din datele obţinute se poate menţiona că indicele de aciditate se modifică esenţial în cazul încălzirii uleiului în
gol de la 0,14 până la 1,14 (care întrece de câteva ori CMA) faţă de 0,2 mg KOH/g. Aceasta depinde de conţinutul de apă
pe care îl conţin aceste probe. Indicele de aciditate in uleiurile în care se procesează alimentele este proporţional cu
conţinutul apei.
Indicele de iod constituie cantitatea de I2 exprimată în grame iod, adiţionată la 100g produs de ulei de palmier.
Indicele de iod constituie un parametru important care exprimă gradul de nesaturare a grăsimii de palmier
[11, p 152]. În tabelul 3 sunt prezentate valorile indicelui de iod obţinute în urma cercetării.
Uleiul de
palmier in gol
Procesarea
cartofi
Procesarea
pulpelor de
pasare
Procesarea
micilor

52
50
48
46
44
42
40
38
0

0
2
4
6
Figura 2. Variaţia indicelui de iod (gI2/100g) la procesarea termică a alimentelor
Se menţionează că la procesarea termică are loc ruperea legăturilor duble din acizii graşi mono- şi polinesaturaţi,
se micşorează indicele de iod de la 49,69 până la 41,8 în uleiul termic oxidat în stare liberă şi până la 40,2 la procesarea
micilor. Aproape în toate cazurile valorile indicelui de iod este mai mic norma admisibilă CMA 48-58 gI2/100g).
Indicele de peroxid exprimă numărul de moli echivalenţi de peroxid într-un kilogram de
ulei. Este cel mai des evaluat pentru a stabili gradul de oxidare lipidică care exprimă calitatea uleiului şi se
calculează în proba iniţială de ulei de palmier, după încălzire în gol şi după procesarea alimentelor.
Principiul metodei de determinare a indicelui de peroxid se bazează pe reacţia de interacţiune a produselor de
oxidare a uleiului de palmier şi iodura de potasiu în soluţie de acid acetic şi cloroform şi determină cantitatea de iod
eliminată prin titrarea cu soluţie de tiosulfat de sodiu [10, p. 5].
Peroxizii formaţi la oxidarea grăsimilor pun în libertate, în mediul acid, iodul din iodura de potasiu , care se
titrează cu tiosulfat de sodiu.
Rezultatele cercetării referitor la valorile indicelui de peroxid sunt redate în tab. 3.
Tabelul 3
Valorile indicelui de peroxid în uleiul de palmier
Valorile indicelui de peroxid, molperoxid/g
Durata
încălzirii
După
CMA,
uleiului 6 încălzirea în gol a
Pulpe de pasăre
Cartofi
Mici
molperoxid/g
ore/zi
uleiului
0
1,54
1,54
1,54
1,54
1
5,14
2
4,5
STAS – R52474-2005
3
14,0
1,8
3,5
5,40
0,9
4
18,15
5
23,1
3,58
5,48
6,2
În Figura 3 este redată variaţia indicelui de peroxid în uleiul de palmier
Procesarea
pulpelor de

25
20

pasare
Procesarea
cartofilor
Procesarea
micilor
Incalzirea
uleiului in gol

15
10
5
0
0

2
4
6
Figura 3. Dinamica variaţiei indicelui de peroxid (molperoxid/g)
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Rezultatele demonstrează că conţinutul peroxizilor, formarea, acumularea are loc încă înainte de procesarea
termică a alimentelor, în timpul încălzirii în gol a uleiului de palmier. Modificările indicilor organoleptici şi fizico-chimici
sunt destul de bine pronunţate ceea ce ne demonstrează, că calitatea uleiului de palmier suferă schimbări atât pe parcursul
procesării termice în gol cât şi la procesarea alimentelor.
Rezultate şi discuţii
Pentru obţinerea unor rezultate adecvate, reale iniţial s-a convenit ca prin mai multe metode (conversaţii,
chestionări, testări) să se studieze nivelul de cunoştinţe, capacităţile, voinţele şi atitudinile studenţilor faţă de realizarea
proiectelor de cercetare cu aspect eco-valeologic.
Pornind de la ideea că sănătatea este o valoare personală şi socială a fost binevenită cercetarea atitudinii faţă
de valorile umane conform testului Milton Rokeach [8, pag. 152].
Drept valori terminale (18 la număr) care reflectă prin ierarhizarea lor după superioritate, sănătatea a fost pe prima
poziţie, apreciată de 90% din numărul total de studenţi supuşi testării la sfârşitul anului de studii faţă de 40% la etapa iniţială.
Valorile instrumentale, care reflectă mijloacele de realizare (prin asumarea responsabilităţii) au fost apreciate de
80% la finalul experimentului faţă de 50% la etapa iniţială.
Deoarece sănătatea este rezultatul modului de viaţă sănătos, pe parcursul chestionării s-a observat o dinamică
pozitivă a creşterii numărului de studenţi care şi-au revăzut modul său de viaţă. Proiectul de cercetare este o metodă
reuşită, care oferă studenţilor capacitatea de a cerceta, a experimenta. Educaţia eco-valeologică a studenţilor chimişti ce
transformă mai degrabă în competenţe.
La procesarea termică a produselor alimentare în uleiul de palmier, în urma proceselor de oxidare, hidroliză, degradare,
se modifică indicii fizico-chimici de calitate atât a uleiului cât şi a produselor alimentare. La mărirea temperaturii şi perioadei
de procesare în uleiul de palmier creşte indicele de aciditate, indicele de peroxid şi se micşorează indicele de iod. Cele mai
schimbări intervin în ulei în timpul procesării produselor alimentare din carne comparativ cu cartofii.
Concluzii
Formarea eco-valeologică a personalităţii este un proces complex dar posibil de realizat cu succes. Ecovaleologia se ocupă de studiul mediului şi urmărilor schimbărilor antropogenice cu impact asupra sănătăţii umane.
Educaţia eco-valeologică se desfăşoară cu succes dacă se respectă anumite etape:
- etapa formării cunoştinţelor fundamentale şi dezvoltarea capacităţilor în aspect de “a şti”;
- etapa transformărilor cunoştinţelor fundamentale în cunoştinţe funcţionale şi dezvoltarea capacităţilor de “a face”;
- etapa interiorizării cunoştinţelor funcţionale şi dezvoltării unui ansamblu de capacităţi de „a fi”;
- etapa exteriorizării, etapa de manifestare a tuturor cunoştinţelor pentru orice activitate de cercetare şi apreciere
a problemelor ecologice cu impact asupra sănătăţii.
Includerea în procesul de învăţământ universitar a proiectului de cercetare a factorilor de mediu cu impact asupra
sănătăţii este o metodă inovaţională perfectă care demonstrează receptivitate, responsabilitate, motivare pentru formarea
eco-valeologică a personalităţii studentului.
Educaţia eco-valeologică deschide noi perspective în teoria şi practica învăţării chimiei. Atât timp cât calitatea vieţii,
sănătatea umană depinde de mediul său natural de existenţă, formarea eco- valeologică a personalităţii rămâne una prioritară.
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Переход к сетевой системе организации учреждений высшего
образования является одним из перспективных направлений развития
всей системы высшего образования Республики Беларусь, что
отмечено в Государственной Программе Беларуси «Образование и
молодежная политика» на 2016–2020 годы (утв. Постан. Сов. Мин.
Респ. Беларусь от 28.03.2016 № 250).
В сентябре 2016 года в г. Караганда прошли две
-сетевой университетмеждународные
конференции «Глобальные вызовы современному
КООПЕРАЦИЯ
обществу в XXI веке: новые возможности, перспективы развития,
стратегия действий» и «Открытое дистанционное образование как
форма проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы
развития», а также состоялось XVI заседание членов Международной
общественной организации «Совет руководителей кооперативных
учебных заведений», где основной темой данного мероприятия был
вопрос создания Сетевого университета «Кооперация».
Повестка дня включала в себя: торжественное подписание учредительных документов – Декларации о
сотрудничестве кооперативных вузов государств участников СНГ, Соглашения о консорциуме по созданию
сетевого университета «Кооперация»; оценка современных подходов к управлению качеством высшего
образования в университетах потребительской кооперации; обсуждение проекта Плана работы МОО Совета
руководителей кооперативных учебных заведений на 2016-2017 учебный год; создание совместных научноисследовательских площадок в рамках Сетевого университета «Кооперация».
Спикером заседания выступила Председатель Совета руководителей кооперативных учебных заведений,
ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации доктор экономических
наук, профессор Лебедева С.Н., которая доложила всем участникам о выполнении плана мероприятий за два
предшествующих года и предложила новые инновационные подходы к развитию сотрудничества высших
кооперативных учреждений стран СНГ. Следует особо подчеркнуть, что все руководители университетов
отметили роль Белорусского торгово-экономического университета в интеграционных процессах УВО на
постсоветском пространстве.
В заседании приняли участие руководители: Российского университета кооперации, Карагандинского
экономического университета Казпотребсоюза, Львовского торгово-экономического университета, Казанского
кооперативного института, Полтавского университета экономики и торговли, Белгородского университета
кооперации, экономики и права, Кооперативно-Торгового университета Молдовы и Таджикского
государственного университета коммерции.
Кооперативные вузы государств-участников СНГ активно поддержали идею создания Сетевого
университета «Кооперация» и выразили готовность соединить свои усилия в рамках Консорциума по созданию
Сетевого университета «Кооперация» для дальнейшей реализации проекта и достижения общих целей и задач в
сфере высшего профессионального образования. В торжественной обстановке состоялось подписание
Декларации о сотрудничестве кооперативных вузов государств-участников СНГ, а также Соглашения о
консорциуме по созданию Сетевого университета «Кооперация».
Идея создания сетевого университета не новая. Например, в странах Западной Европы, Северной и
Южной Америке получили распространение университетские сети. Как правило, это несколько крупных и
известных университетов, объединенных высокими стандартами академической репутации и достижениями в
сфере тех или иных прикладных или фундаментальных исследований. Университетские сети координируют
обмены между студентами, но большинство их усилий сосредоточено на развитии научных исследований. На
постсоветском пространстве, на современном этапе реализуются два крупных проекта сетевых университетов –
Сетевой университет ШОС и Сетевой университет СНГ, на стадии подготовки и согласования основных форм
будущего функционирования находятся Сетевой университет БРИКС и Сетевой университет ЕврАзЭС.
Вместе с тем, для кооперативного образовательного сообщества это уникальное событие и его целью
явилось формирование единого образовательного пространства кооперативных вузов стран-участников СНГ.
Сетевое взаимодействие способно усилить стратегические преимущества кооперативных
образовательных организаций, это один из мощных ресурсов инновационного развития. Отметим, Сетевой
университет ― не столько высшее учебное заведение, сколько форма организации образовательной программы,
которая предусматривает особые пути и стратегии ее развития и продвижения, множественность и разнообразие
вузов-участников.
Формирование Сетевого университета «Кооперация» как системы межвузовского сотрудничества
направлено на достижение следующих целей:
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 создание механизмов для развития академической мобильности студентов и преподавателей;
 создание единого (общего) образовательного пространства кооперативных вузов государствучастников СНГ путем реализации совместных образовательных программ, организации «включенного
обучения», новых форм межвузовского сотрудничества;
 содействие межкультурному диалогу в студенческой среде, сохранению, развитию и
взаимообогащению культуры, языков, исторических и национальных традиций народов.
Причины такого активного включения в процесс интернационализации известны, это:
 значительное повышение требований к уровню профессиональной подготовки специалистов
(иноязычные коммуникативные компетенции, сформированные навыки межкультурного общения с
международными партнерами и т.д.);
 демографические тенденции (за счет экспорта-импорта образовательных услуг: в одних странах –
компенсация падения контингента обучающихся в университетах в связи со снижением количества выпускников
школ; в других странах с быстрым ростом населения и затруднениями в удовлетворении спроса на образование,
обучение за рубежом – эффективная альтернатива обучению в своей стране);
 интенсивное развитие современных технологий, методов и инноваций в области высшего
образования (например, дистанционное и электронное обучение, массовые открытые онлайн-курсы,
образовательный франчайзинг и др.).
Таким образом, участие Белорусского торгово-экономического университета потребительской
кооперации в проекте Сетевого университета «Кооперация» открывает для него следующие перспективные
возможности:
 улучшит международный имидж;
 повысит подготовку квалифицированных специалистов с эффективными навыками межкультурного
общения, способных обеспечить опережающее развитие национальной кооперативной системы;
 расширит возможности для академической (межвузовской) мобильности обучающихся,
профессорско-преподавательского состава и сотрудников;
 ускорит внедрение инноваций и разделение риска между вузами-партнерами (получение
дополнительных возможностей доступа к новым образовательным технологиям, электронным ресурсам, рынкам
образовательных услуг);
 будет способствовать накоплению персонального опыта сетевого взаимодействия, интенсивному
социальному, культурному и информационному обмену, развитию новых форм партнерства (синергетический
эффект единой международной команды);
 привлечет дополнительные инвестиции (например, за счет совместного участия в международных
проектах и программах).
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации развивая основные
кооперативные ценности и принципы «образование, просвещение» и «сотрудничество», одновременно реализуя
принципы Европейской политики высшего образования «усиление кооперации, основанной на партнерстве»,
проводит политику построения «системы опережающего образования», которая при объективно меняющихся
обстоятельствах внешней среды представляет собой источник его инновационного развития.
Тем самым университет активно содействует развитию международного сотрудничества по
формированию эффективного образовательного пространства учреждений системы потребительской
кооперации, в первую очередь стран СНГ.
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The article deals with the requirements and conditions for the development of masters’ business competence in
“Business Administration” based on European standards. The requirements for the masters’ business competence of
Business Administration included: the ability to think in a new way, to generate innovative business ideas; the skills to
search for new market opportunities for business; the ability to evaluate promising new market opportunities for business,
economic and social conditions of business; the ability to develop business plans and to create new organizations,
activities and products; the ability to formulate goals, to find the alternative strategies to achieve the goals; the ability to
negotiate, to communicate with different partners, to conclude effective agreements; the ability to create business network
with people; the ability to attract the attention, to take the risk, the ability to manage risk; the commitment to personal
and professional self-development, critical thinking, etc.
The didactic conditions of effective realization of the process deals with: the formation of positive motivation of
students to participate in social and economic activities; students’ orientation to business value; knowledge of
professionally important personal traits, competency needed for successful business activity; involving the students in
planning business activities to real economic relations; providing access to Internet technologies, introduction of new
teaching methods, including distance learning; monitoring of masters’ business competencies.
Keywords: competence, business competence, the European standards of business competence Master’s
Business Administration.
В статье исследуются требования и условия для развития предпринимательской компетентности
магистрантов бизнес-администрирования на основе европейских стандартов.
Ключевые слова: компетентность, предпринимательская компетентность, европейские стандарты
предпринимательской компетентности, магистр бизнес-администрирования.
Глобализированное общество, когда информационный, человеческие ресурсы и денежный капитал
определяют экономическое процветание страны, требует нового этапа развития бизнес-образования в
Республике Молдова. Компании Республики Молдова могут стать полноправными конкурентами в экономике
знаний, только обеспечив себя высокопрофессиональными сотрудниками и первоклассными руководителями.
Вхождение образования Республики Молдова в европейское образовательное пространство, применение
рыночных механизмов к трудоустройству выпускников высших учебных заведений обусловили потребность в
магистрах бизнес-администрирования. Профессиональная подготовка магистрантов бизнес-администрирования,
которая базируется только на отечественных подходах к их обучению, не может вполне обеспечить качественную
предпринимательскую компетентность магистров бизнес-администрирования, которые должны решать сложные
проблемы экономического развития Республики Молдова на мировом уровне. Учитывая это, возникает
необходимость внедрения европейских стандартов развития предпринимательской компетентности
магистрантов бизнес-администрирования.
Степень МВА (магистра бизнес-администрирования) введен на Западе в качестве стандарта и
необходимый образовательный минимум для менеджеров и руководителей предприятий. Несомненными
преимуществами внедрения программ МБА в Республики Молдова есть то, что это позволяет получать
указанную степень магистра лицам, стремящимся к стремительному развитию карьеры в бизнесе; получать
необходимые знания и навыки людям с практическим опытом без наличия диплома о завершении бизнесобразования на уровне бакалавра.
Анализ публикаций, в которых намечено решение проблемы развития предпринимательской
компетентности магистров бизнес-администрирования, показал рост интереса педагогов к исследуемой проблеме
[1-4]. Исследователи указывают на появление противоречия между традиционными образовательными моделями
и современными требованиями общества и экономики к подготовке будущих менеджеров к
предпринимательской деятельности. Из-за недостаточной разработанности методологических основ и
технологий формирования предпринимательских способностей будущих менеджеров происходит торможение
развития предпринимательства в Республике Молдова, пока отсутствует четкая система развития в них нужных
компетенций.
Поскольку решения проблемы внедрения европейских стандартов развития предпринимательской
компетентности магистров специальности «Бизнес-администрирование» в вузах Республики Молдова
продолжает оставаться актуальным, целью этой статьи стал анализ требований и условий для развития
предпринимательской компетентности студентов на основе европейских стандартов.
Изложение основного материала начнем с выделения требований к предпринимательской
компетентности магистров бизнес-администрирования с учетом европейских стандартов. Ведь
профессиональные знания и умения магистра бизнес-администрирования, которые формирует современная
высшая школа, является лишь частью того человеческого и интеллектуального потенциала, который нужен
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современному специалисту. Для эффективного осуществления профессиональной деятельности сегодня
необходимы такие личностные компетенции, как умение работать в команде, творческий подход, умение
предвидеть, находчивость, умение адаптироваться к изменениям, способность анализировать вопросы и
проблемы, вырабатывать привычки непрерывного обучения и тому подобное.
Ориентация на результат обучения, сформулированный языком компетенций, является новым подходом
в высшей школе, способствует достижению общей цели образования – подготовке творческой личности,
способной к активной социальной адаптации, самостоятельного жизненного выбора, к самообразованию и
самосовершенствованию в течение всей жизни.
Анализ учебных программ подготовки студентов в области менеджмента в предпринимательской
деятельности показывает, что, несмотря на то, что предпринимательство в современных условиях является
наиболее экономически продуктивной формой хозяйствования, эффективные программы подготовки будущих
управленцев к осуществлению предпринимательской деятельности отсутствуют.
Решение данной проблемы возможно на основе совершенствования процесса подготовки магистрантов
бизнес-администрирования к самостоятельной профессиональной деятельности, формирование их готовности к
осуществлению предпринимательской деятельности.
Среди определений предпринимательства нам импонируют «предпринимательство – процесс создания
чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель – человек, который тратит на это все необходимое
время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и
удовлетворение достигнутым» (американский ученый, профессор Р. Хизрич) [1]; «Предпринимательская
деятельность является воплощением рациональности (получение максимальной выгоды от использования
вложенных средств и приложенных усилий) (немецкий ученый М. Вебер) [1]; «Предпринимательство –
инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода,
осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени и под юридическую
ответственность юридического лица» [1].
Итак, трактовка понятия «предпринимательская деятельность» в научной литературе является принятой,
а четкого представления о требованиях, которым должен соответствовать успешный предприниматель, пока нет.
Принципиальное отличие предпринимательской компетентности от триады «знания, умения, навыки»
заключается в том, что предприниматель должен добывать нужные ему знания самостоятельно в процессе
социальной практики, приобретать собственный опыт, осваивать присущие ему ценности.
Существует множество вариантов толкования качеств, необходимых для современного
предпринимателя. На основе проведенного анализа публикаций, посвященных компетенциям менеджера, можно
утверждать, что нет жестко ограниченной системы необходимых успешному предпринимателю совокупности
компетенций. Однако общим для всех предпринимателей есть такая личностное качество как предприимчивость,
содержание которой никому исчерпывающе не удалось раскрыть.
Предприимчивость опирается на врожденные задатки, которые содержат такие основные
характеристики личности: особенно чуткое отношение к чужой (и своей) собственности; способность создавать
самые оригинальные хозяйственные комбинации сил и средств, которые дают высокий доход в любых
социально-экономических условиях; непрерывная энергичность мышления и действий; способность действовать
в условиях неопределенности, идти на разумный риск, принимать решения на свою экономическую и
социальную ответственность; эффективная коммуникабельность.
Главное в предпринимательстве – инновационная деятельность. Осуществление предпринимательской
деятельности в современных рыночных условиях предполагает умение нестандартно мыслить, проявлять
настойчивость в решении сложных вопросов, не бояться брать на себя ответственность.
Уже существуют многие модели компетенций, стандартов эффективного выполнения профессиональной
деятельности в рамках профессии менеджера, но не во всех моделях предпринимательские компетенции сведены
в один кластер.
Модель SHL (международные стандарты управления – специалист, менеджер, руководитель группы) на
первое место среди групп компетенций ставит предпринимательские качества (бизнес, инновационность и
творческий подход, решительность, стратегия) [3].
Модель компетентности Британского профессионального стандарта компетентности менеджеров MCI-2
(Management Charter Initiative`s 2) включает следующие пункты: 1. Инициировать и проводить улучшения услуг,
товаров и систем. 2. Контролировать и совершенствовать предоставление услуг и поставки товаров. 3.
Контролировать использование ресурсов. 4. Обеспечивать оптимальное распределение ресурсов между
операциями и проектами. 5. Нанимать и отбирать кадры. 6. Совершенствовать команды, повышать
квалификацию сотрудников и свою собственную для улучшения показателей. 7. Планировать, распределять и
оценивать работу команд, отдельных сотрудников и свою собственную. 8. Налаживать, поддерживать и
укреплять эффективные рабочие связи. 9. Собирать, оценивать и организовывать информацию. 10. Обмениваться
с коллегами информацией для принятия решений [2].
В общей модели компетенций предпринимателя, предложенной Спенсер [4], можно во всех кластерах
отметить те компетенции, которые необходимы для ведения предпринимательской деятельности: «видит и
использует возможности» в бизнесе; «поиск информации» (проводит собственные исследования по
продвижению того или иного продукта или услуги, консультируется с экспертами из бизнеса или технических
вопросов; ищет информацию о потребностях поставщика; лично проводит исследования рынка, анализ и
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изучение; пользуется сетью контактов или информационной сетью для получения полезной информации);
«решение проблем» (применяет альтернативные стратегии для достижения цели; генерирует новые идеи или
инновационные решения); «уверенность в себе» (выражает уверенность в своих способностях выполнить задание
или преодолеть трудности; придерживается своего мнения, столкнувшись с противоположной точкой зрения или
неудачей на начальном этапе; делает что-то, хотя и считает его рискованным); «убеждения» (убеждает кого-то
купить продукт или услугу; убеждает кого-то предоставить финансирование; убеждает кого-то сделать что-то
еще, что ему хотелось бы, чтобы он сделал; доказывает свою компетентность, надежность или какие-то иные
личные качества или качества своей компании; отстаивает твердую уверенность в продуктах или услугах своей
компании).
Рассмотрение различных моделей компетенций магистров специальности «Бизнес-администрирование»,
разработанных на Западе, позволяет нам определить требования к их предпринимательской компетентности:
способность мыслить по-новому, генерировать инновационные бизнес-идеи, превращая их в новые технологии
с целью получения прибыли; умение осуществлять поиск новых рыночных возможностей для бизнеса;
способность работать быстрее, больше и в условиях неопределенности; способность оперативно оценивать
перспективность новых рыночных возможностей для бизнеса, экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности; способность разрабатывать бизнес-планы создания и
развития новых организаций, направлений деятельности, продуктов; способность к принятию решений,
готовность принять на себя ответственность за последствия решений; способность формулировать цель,
переходить на альтернативные стратегии достижения цели; понимание сути проблемы и умение находить
новаторское решение проблемы в стандартных и нестандартных ситуациях; умение налаживать связи,
договариваться, осуществлять коммуникации с разными партнерами, заключать эффективные соглашения;
умение контролировать использование ресурсов, обеспечивать оптимальное распределение ресурсов между
операциями и проектами; умение создавать деловые и рабочие сети с различных участников; способность
обращать на себя внимание; готовность рисковать, умение управлять риском; готовность к личному и
профессиональному саморазвитию; способность критически оценивать собственные достоинства и недостатки.
После формулировки набора компетенций должна определяться содержание образования – комплекс
учебных дисциплин (модулей), в процессе освоения которых имеют приобретаться знания, умения и
способности, входящих в состав конкретных компетенций.
Поскольку компетенции являются интегральными надпредметными характеристиками качества
подготовки, предпринимательские компетенции не могут быть полностью сформированы в процессе изучения
студентами какого-то отдельного учебного курса. Поэтому программа формирования предпринимательских
компетенций предполагает построение образовательного процесса в модульном формате (каждый учебный
модуль ориентирован на развитие одной или нескольких компетенций).
Реализация программы формирования предпринимательских компетенций требует поиска и внедрения
новых подходов к содержанию и организации учебно-воспитательного процесса.
Подготовка студента к предпринимательству как педагогический процесс представляет собой систему,
которая характеризуется взаимодействием участников. Ведущая роль в организации учебной деятельности
принадлежит преподавателю, поскольку он является организатором образовательной среды, регулятором и
контролером его взаимоотношений с каждым студентом.
В процессе формирования профессиональных качеств магистров специальности «Бизнесадминистрирование» до недавнего времени доминировали вербальные дидактические методы в рамках
традиционной лекционно-семинарской системы обучения. С позиций компетентностного подхода студент
является самообучающимся субъектом, активно и сознательно участвует в формировании своих знаний и
навыков, поэтому необходимо применение новых технологий, форм, методов и средств обучения. Реализация
компетентностного подхода предусматривает преобладание в учебном процессе активных методов, таких как
игровые имитации (обычно с включением компьютерных моделей); деловые игры, анализ конкретных ситуаций
(case study). К наиболее эффективным технологиям обучения в высшей школе можно отнести проблемнодеятельностное, игровое, модульное, контекстное обучение, что позволяет студентам, кроме знаний и умений
приобретать опыт творческого решения различных профессиональных задач.
Согласно контекстной технологии содержание учебной деятельности студента формируется исходя из
логики профессиональной деятельности, то-есть формы организации учебной деятельности студента должны
соответствовать формам его будущей профессиональной деятельности. Поэтому среди форм учебной
деятельности следует отдавать предпочтение квазипрофессиональной, что дает возможность моделировать
целостные фрагменты профессиональной деятельности и учебно-профессиональной (научно-исследовательская
работа студентов, производственная практика, разработка курсовых и других учебных проектов).
Решение проблемы формирования предпринимательской компетентности также может реализоваться
через привлечение студентов к самостоятельной предпринимательской деятельности в рамках создания малых
студенческих предприятий, центров молодежного предпринимательства. Такая форма обучения дает студентам
возможность приобрести навыки трудоустройства, организации и управления организацией, планирования,
прогнозирования, работы в команде. Этот вид работы дает гораздо больше перспектив и возможностей для
студентов, чем семинары, практические занятия и деловые игры.
Формирование предпринимательской компетентности в процессе подготовки магистрантов бизнесадминистрирования будет эффективным при соблюдении следующих дидактических условий: формирование
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положительной мотивации студентов к участию в социально-экономической деятельности; ориентации
студентов на ценности предпринимательской деятельности; знания конструктов профессионально важных
качеств личности, компетенций, необходимых для успешного осуществления предпринимательской
деятельности; наличии компетентно-ориентированных рабочих программ учебных дисциплин (модулей),
паспортов и программ развития предпринимательской компетентности магистров; организации на факультете, в
вузе деятельно-ориентированной среды, что позволяет студентам проявлять предприимчивость на основе
применения полученных на лекциях и семинарских занятиях экономических знаний; модульного
проектирования учебной и внеучебной деятельности, включая аналитическую деятельность, практику проектной
работы; привлечение студентов к планированию предпринимательской деятельности, к реальным
экономическим отношениям и производству товаров посредством организации малых студенческих
предприятий; обеспечения и доступа к Интернет-технологиям, внедрение новейших методик обучения, в
частности дистанционного обучения; мониторинга сформированности предпринимательских компетенций
магистров, их готовности к самостоятельной предпринимательской деятельности.
Вывод. На данном этапе развитие предпринимательской компетентности магистрантов бизнесадминистрирования должно происходить в соответствии с провозглашенными направлениями развития
Республики Молдова, один из которых интеграция в европейское образовательное пространство. Важным
является внедрение европейских стандартов бизнес-образования и процедур аккредитации, основанные на
самооценке учебного заведения. Развитие бизнес-образования в Республике Молдова в направлении европейской
интеграции требует: распространение информации о европейских стандартах бизнес-образования среди учебных
заведений; определение необходимости внедрения системы аккредитации, основанной на самооценке учебного
заведения, с привлечением к решению этого вопроса Министерства образования и науки.
Оптимальными путями реализации учебными заведениями, которые готовят магистрантов бизнесадминистрирования, стратегии международного сотрудничества является проведение обменов преподавателей и
студентов, совместные исследования, разработка и реализация отдельных частей учебных программ, в частности
программ переподготовки. Особенно перспективной для международного сотрудничества и необходимой для
поддержания конкурентоспособности заведений бизнес-образования Республики Молдова является сфера
дистанционного обучения, которая существенно уменьшает затраты времени и финансов и увеличивает
возможности привлечения к обучению. Для проведения эффективной политики интеграции в сфере бизнесобразования необходимо проводить специальную подготовку кадров для осуществления международных
контактов.
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