
49

TRANZIÞIA ºi SECURITATEA UMANÃ

4.1. Descentralizarea, premisã
a creºterii responsabilitãþii
personale

Costul social al reformelor în perioa-
da de tranziþie s-a dovedit a fi exagerat de
mare ºi posibilitãþile lui de creºtere pe sea-
ma populaþiei sunt, probabil, limitate.
Concomitent, în condiþiile crizei eco-
nomice s-au redus considerabil resursele
statului necesare asigurãrii nevoilor sociale.

În aceste condiþii, iniþiativa privatã,
autoangajarea individualã ºi antrepreno-
riatul privat se manifestã pentru populaþia
þãrilor în tranziþie ca un factor nou al
securitãþii economice, ca instrument de
�autoprotecþie� al oamenilor în perioade
dificile.

În noile condiþii statutul omului, ca
subiect al activitãþii economice, se mod-
ificã principial. În trecut, în economia
administrativ-distributivã, statul tutela
într-o oarecare mãsurã populaþia, asig-
urând-o cu locuri de muncã ºi spaþiu loc-
ativ gratuit, fixând preþurile, etc. Proce-
sul de tranziþie la societatea democraticã
ºi economia de piaþã se deruleazã în
comun cu extinderea opþiunilor, liberal-
izãrii cererii ºi ofertei, formarea pieþei
muncii.

Economia de piaþã ºi dezvoltarea sec-
torului privat creeazã precondiþii pentru
formarea unei noi societãþi civile. Odatã
cu apariþia sectorului privat ºi dezvoltar-
ea business-ului mic ºi mijlociu, în þarã
apare stratul social de mijloc � baza so-
cialã nouã necesarã pentru stabilizarea ºi
promovarea de mai departe a reformelor.

Descentralizarea ºi emanciparea oa-
menilor au diferite aspecte: juridice, so-
ciale, economice, politice. De aceea, în
þãrile în tranziþie, inclusiv Moldova, are
loc formarea bazei legislative, promovar-
ea reformei de proprietate, crearea de
întreprinderi sub diferite forme organi-
zatorice.

CAPITOLUL 4.

RESPONSABILITATEA INDIVIDUALA
ªI EXTINDEREA OPÞIUNILOR  UMANE

�Activitãþile

economice, prin care

oamenii îºi manifestã

iniþiativa ºi

creativitatea ºi care

întãresc bunãstarea

comunitãþii, formeazã

baza fundamentalã

a progresului social.�

Programul de acþiuni
al Summitului

Mondial pentru
dezvoltarea socialã.

Copenhaga, 1995

�Necesitatea

este forþa motrice

a invenþiilor�

Proverb latin.

Destul de important este aspectul so-
cial-psihologic: libertatea personalã, dem-
nitatea umanã, sentimentul de proprie-
tar-stãpân. Simbolic, J. M. Keynes în
lucrarea sa principalã �Teoria generalã a
ocupãrii forþei de muncã, ratei dobânzii
ºi banilor� a definit �psihologia socialã
drept mecanism de bazã al pieþei�.

De la începutul anilor �90, în Repub-
lica Moldova relaþiile în domeniul
activitãþii de muncã s-au schimbat radi-
cal. În fostele întreprinderi de stat mii de
oameni (circa 150 mii în 1998) ºi-au pier-
dut locurile de muncã sau ºi-au schimbat
genul de activitate, a apãrut sectorul pri-
vat, a avut loc afluxul populaþiei din me-
diul urban în cel rural, creºte emigraþia
forþei de muncã în alte state.

Un fenomen nou este autoangajarea.
Pe parcursul a 5-7 ani în Moldova a apãrut
o categorie socialã nouã, ce-ºi creeazã
independent sfera de muncã ºi noi locuri
de muncã. Acestea sunt întreprinderile
mici de producere ºi prestare a servici-

Tabelul 4.1.1.

Structura veniturilor populaþiei dupã mediul de trai, %

1997 1998

Total Urban Rural Total Urban Rural

Venit disponibil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Venit din activitatea 36,4 57,8 19,8 34,7 56,9 16,8
salarizatã

Venit din activitatea 39,8 12,6 60,8 42,6 12,2 67,3
nesalarizatã

l din activitatea agricolã 35,3 5,6 58,2 39,1 6,5 65,4

l din activitatea  neagricolã1,5 2,6 0,6 1,0 1,6 0,5

l din comerþ 2,5 3,8 1,5 2,0 3,3 1,0

Venit din proprietate 0,4 0,6 0,3 0,4 0,9 0,2

Beneficii de la sistemul 10,4 11,1 9,9 10,1 11,2 8,8
de protecþie socialã

l inclusiv pensii 10,0 10,6 9,5 9,6 10,7 8,8

l indemnizaþii de ºomaj 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Alte indemnizaþii curente 0,4 0,8 0,1 0,4 0,6 0,3

Alte transferuri curente 12,6 17,1 9,1 11,8 18,2 6,6

Sursã: Sondajul BGC, 1998
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ilor, angajarea individualã în sfera socialã
(medicinã, învãþãmânt), însã cel mai
rãspândit este comerþul privat.

Datele sondajului sociologic ºi anali-
za bugetelor gospodãriilor casnice (vezi
tabelul 4.1.1) aratã cã în þarã mai mult de
40% (iar în localitãþile rurale peste 60%)
din volumul veniturilor provin din autoan-
gajare, activitãþi individuale, etc. În ma-
joritatea cazurilor aceasta este economia
neformalã, subteranã. În Moldova, în
1998 ponderea salariului oficial si a
indemnizaþiilor de stat (pensii, burse, etc.)
au constituit cca. 40% din totalul veni-
turilor populaþiei. Restul sunt venituri din
afaceri private sau alte activitãþi.

Autoangajarea constituie principala
explicaþie pentru nivelul scãzut al ºoma-
jului înregistrat. În anul 1998 numãrul
total al ºomerilor (definit conform criter-
iilor Organizaþiei Mondiale a Muncii -
ILO) a fost de circa 167 mii persoane.
Dar numãrul ºomerilor înregistraþi oficial
a constituit 28 de mii la 1.01.98 ºi 32 mii
persoane la 1.01.99, sau 2% din populaþia
economic activã.

Viaþa socialã în Moldova în momen-
tul actual capãtã un caracter tot mai di-
versificat. Creºte continuu numãrul per-

soanelor care au acces la diferite forme
de activitate, inclusiv în sectorul econom-
ic, ceea ce sporeºte considerabil gama
opþiunilor libere ale oamenilor.

Sistemul de piaþã activizeazã în econ-
omie douã tipuri de forþe motrice: (i)
cointeresarea personalã a subiectului
activitãþii faþã de rezultatele muncii ºi (ii)
tendinþa lui de a avea un statut social mai
înalt pe scala veniturilor, în condiþiile în
care diferenþierea populaþiei dupã veni-
turi creºte considerabil.

În þarã au apãrut �noii bogaþi� ºi �noii
sãraci�. În timp ce categoria socialã a
celor bogaþi este mai mult sau mai puþin
omogenã, printre cei sãraci sunt �slabi�
ºi �puternici�.

Sunt considerate �slabe� persoanele
inapte de muncã sau puþin asigurate (in-
valizii, persoanele bolnave, bãtrânii, per-
soanele dezechilibrate fizic ºi psiholog-
ic). Depãºirea sau eradicarea sãrãciei pen-
tru aceastã pãturã a populaþiei necesitã
preponderent ajutor direct de la stat, plãþi
suplimentare în bani sau bunuri materi-
ale.

Sãrãcia celor �puternici� a apãrut în
condiþiile dificile ale crizei, când per-
soanele apte de muncã, inclusiv cele, de
regulã, capabile sã-ºi asigure un nivel de
venituri adecvat pentru standarde decente
de trai, au nimerit în situaþia în care nu-
ºi mai pot asigura existenþa. Pauperizarea
a atins corpul ingineresc al întreprinder-
ilor, lucrãtorii instituþiilor de proiectare
ºi cercetare, din învãþãmânt, ocrotirea
sãnãtãþii ºi culturii.

Oamenii de artã ºi intelectualitatea
constituie cel mai puternic segment al
societãþii moldovene. În þãrile dezvoltate
aceºtia formeazã nucleul clasei mijlocii.
În situaþia de tranziþie a Moldovei acest
strat social tinde spre autoangajare ºi
adaptare la noile condiþii.

Totuºi, ºi pentru aceastã parte a
populaþiei se solicitã atenþia din partea
statului. Condiþiile economiei tranzitorii
mãresc gradul de risc al omului, care este
legat atât de greutãþile luãrii deciziilor
raþionale în virtutea condiþiilor nestand-

Tabelul 4.1.2

Schimbãri în repartizarea populaþiei ocupate pe forme
de proprietate

Indicatori                           1995                  1998

mii pers. în % faþã mii pers. în % fa-
de total þã de total

Populaþie ocupatã

în economie-total 1673 100 1625 100

din care:
proprietate publicã 567 33,6 424 26

proprietate privatã 997 60 1069 66

proprietate mixtã fãrã 102 6 114 7
participare strãinã

proprietate mixtã cu 7 0,4 18 1
investiþii strãine

Sursã: Republica Moldova în cifre, DASS, Chiºinãu, 1999, p.47.
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ard ale multor sarcini, precum ºi în legã-
turã cu faptul cã productivitatea econom-
icã a societãþii în perioada de tranziþie s-
a redus substanþial, iar procesele haotice
distructive decurg destul de activ.
Persistenþa instabilitãþii politice ºi a ten-
sionãrii interetnice accentueazã sentimen-
tul de incertitudine.

Pericolul constã în faptul cã pentru
aceastã parte mai calificatã a societãþii
poate sã prevaleze intenþia de a rezolva
problemele pe termen scurt (�complexul
supravieþuirii�), pe când pentru lucrãtorii
structurilor de stat la nivel central ºi local
- �complexul provizoriilor� (�comporta-
ment de termen scurt�), ceea ce, evident,
nu este convenabil pentru asigurarea dez-
voltãrii umane durabile în þarã.

În acest context, descentralizarea,
care este un instrument important al de-
mocratizãrii societãþii ºi economiei, nu
trebuie nici într-un caz sã contravinã
funcþiilor de reglementare ale statului la
nivel naþional.

Dirijarea pieþei de muncã într-o econ-
omie instabilã este una din funcþiile pri-
mordiale ale statului în þãrile aflate în
tranziþie. Sunt necesare programe de rec-
alificare a ºomerilor, instruire a tineretu-
lui, orientare profesionalã ºi organizare a
lucrãrilor publice. Astfel de programe
permit de a pãstra capitalul uman.

Concomitent, este necesar suportul
legislativ ºi organizaþional pentru dezvolta-
rea infrastructurii business-ului mic ºi mi-
jlociu, a instituþiilor de acordare a servici-
ilor financiare, creditare, informaþionale,
de consultanþã ºi altor structuri formate
din specialiºti de diverse profiluri. Toate
aceste acþiuni întreprinse de cãtre stat vor
stimula iniþiativa privatã, vor extinde piaþa
de muncã ºi vor reduce consecinþele neg-
ative ale perioadei de tranziþie.

Caseta  4.1.1.

Progresul social nu va fi realizat doar prin interacþiunea
liberã a forþelor de piaþã.  Politici publice sunt necesare
pentru a corecta eºecurile pieþei, complementa mecan-

ismele de piaþã, menþine stabilitatea socialã ºi pentru a
crea un mediu naþional ºi internaþional favorabil pentru
promovarea creºterii economice durabile .

Sursã: Programul de acþiuni al Summitului Mondial pentru dezvoltarea socialã. Copenhaga, 1995

4.2. Iniþiativa privatã
ºi antreprenoriatul:
forme, dinamicã
ºi consecinþe sociale

În þãrile în tranziþie antreprenoriatul
constituie o forþã motrice nouã atât pen-
tru economia naþionalã, cât ºi pentru
populaþie. Antreprenoriatul în cadrul mic-
ului business creeazã cota majorã a noilor
locuri de muncã, venituri ale populaþiei,
bugetelor de stat ºi a celor locale.

Activitatea de antreprenoriat este o
activitate independentã, desfãºuratã cu
propriul risc ºi orientatã spre obþinerea
profitului în urma creãrii bunurilor, real-
izãrii mãrfurilor, executãrii lucrãrilor sau
prestãrii serviciilor. În conformitate cu
legislaþia Moldovei, activitatea de antre-
prenoriat poate fi desfãºuratã sub diferite
forme: întreprindere individualã, în baza
patentei de întreprinzãtor, întreprinderi
colective, societãþi cu rãspundere limitatã,
societãþi pe acþiuni, întreprinderi mixte.

Antreprenoriatul ca fenomen nou al
dezvoltãrii social-economice a þãrii ex-
istã în Moldova de circa 10 ani. Stator-
nicirea lui s-a manifestat prin crearea unui
mare numãr de întreprinderi mici, atât
din iniþiativã proprie, cât ºi prin reorgan-
izarea întreprinderilor mari. Micii antre-
prenori constituie cea mai reprezentativã
pãturã a proprietarilor privaþi, constitu-
ind baza clasei mijlocii, precum ºi baza
stabilitãþii sociale ºi politice a þãrii.

La 1 ianuarie 1999 au fost înregistraþi
193,9 mii de agenþi economici, inclusiv
145,4 mii � întreprinderi cu dreptul de
persoanã fizicã (75%); din acestea �90
mii � gospodãrii þãrãneºti (46,5%) ºi 55
mii întreprinderi individuale (28,4%).

Potenþialul antreprenoriatului din
Moldova este reflectat în datele privind

�Cine nu aplicã
noi remedii,
trebuie sã aºtepte
noi probleme�

Francis Bacon
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înregistrarea întreprinderilor. În anul 1998
numãrul total al întreprinderilor înregis-
trate a crescut cu 20,4 mii, sau cu 12%.
Aceastã creºtere a fost asiguratã din con-
tul întreprinderilor individuale mici ºi
micro, inclusiv gospodãrii de fermieri.
Sectorul întreprinderilor mici care prez-
intã informaþia la Departamentul de sta-
tisticã ºi analizã economicã acoperã 83%
din toate întreprinderile. El asigurã circa
30% din cifra de afaceri pe þarã ºi anga-
jeazã 12% din forþa de muncã.

Micul business (MB), consumând
foarte puþine mijloace din sursele cen-
tralizate, este sectorul de supravieþuire, a
celor care ºi-au pierdut locul de muncã,
militarii în rezervã, familiile tinere ºi în
etate. Este sectorul de autoafirmare ºi
practic unicul sector de însãnãtoºire a
grupurilor sociale (marginale, care se
transformã). Antreprenorii mici ºi mijlocii
sunt tot mai puþin dependenþi de stat ºi
prin extinderea sferei lor de activitate re-
duc ºomajul.

Tabelul 4.2.1.

Agenþii economici înregistraþi în Republica Moldova dupã
formele organizatorico-juridice, 1998

Forma organizatorico Situaþia Situaþia % 1998

-juridicã la 1.01.1998, la1.01.1999  faþã de

 unitãþi unitãþi 1997

Total 173020 193882 112,7
Din care:

I. Întreprinderi cu dreptul
de persoanã  fizicã 128511 145435 113
din acestea:
întreprinderi  individuale 48878 55081 113

gospodãrii þãrãneºti 79443 90148 113

II. Întreprinderi cu dreptul
de persoanã juridicã: 34997 38167 109

din acestea:
societãþi pe acþiuni 6510 6569 101

S.R.L. 22943 25790 112

Întreprinderi de stat 1615 1590 98

Întreprinderi municipale 112 145 129

III. Întreprinderi ºi organizaþii 9512 10280 108
necomerciale

Sursã:  datele DSAS

Este unanim acceptatã idea cã dez-
voltarea unui sector privat puternic ºi di-
namic al întreprinderilor mici ºi micro
reprezintã o prioritate în cadrul procesu-
lui de reformare a economiei Moldovei,
prioritate ce derivã din flexibilitatea ºi
adaptabilitatea acestui segment de între-
prinderi  la un mediu economic ºi social
care se modificã rapid.

În perioada de tranziþie, cea mai im-
portantã funcþie a micului business este
asigurarea supravieþuirii pãturilor vulner-
abile ale populaþiei în condiþiile crizei
economice  prin auto-angajare ºi asig-
urarea mijloacelor suplimentare de
existenþã.

O creºtere rapidã a numãrului de în-
treprinderi mici a avut loc odatã cu în-
ceputul privatizãrii în masã în 1993 ºi se
explicã prin dezvoltarea vertiginoasã a
activitãþii de comercializare ºi mediere.
Liberalizarea comerþului extern încã în
condiþiile fostei URSS ºi legalizarea
comerþului privat în interiorul þãrii, au creat
condiþii favorabile pentru dezvoltarea
activitãþii comerciale. În ultimii ani s-a
marcat începutul unei etape calitativ noi
în dinamica ºi structura antreprenoriatu-
lui, însoþitã de reducerea numãrului de
întreprinderi. Motivele principale ale
stopãrii creºterii excesive a numãrului de
întreprinderi mici sunt - reducerea acti-
vitãþilor profitabile, ruinarea lor în proce-
sul competitiv,  lipsa cunoºtinþelor ce þin
de  management, marketing, contabilitate.

Antreprenorii se confruntã cu diverse
probleme la iniþierea activitãþii de antre-
prenoriat, precum ºi în procesul desfãºu-
rãrii activitãþilor. Aceste probleme în cea
mai mare parte au un caracter structural,
tehnic, de administrare ºi finanþare. Susþi-
nerea financiarã ºi creditarã a antrepreno-
rilor se face la nivel extrem de scãzut. Prin-
cipalele cauze ale lipsei de acces la sursele
de finanþare sunt: rata dobânzii înaltã, re-
fuzul bãncilor de a acorda împrumuturi pe
termen lung, garanþii insuficiente,
imperfecþiunea mecanismului de ipotecare,
insuficienþã de personal calificat, calitatea
inferioarã a planurilor de business, lipsa unei
analize a conjuncturii de piaþã, eficienþa
scãzutã a proiectelor, etc.
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O problemã de cea mai mare impor-
tanþã în sfera stimulãrii activitãþii antre-
prenorilor constã în consolidarea ºi inten-
sificarea competitivitãþii sistemului bancar
ca sursã principalã de finanþare. Dezvolta-
rea unor instrumente de finanþare, cum
este sistemul de garanþii creditare sau linii
de creditare, are nevoie de un sector ban-
car bine dezvoltat.

Existã necesitatea stringentã a con-
centrãrii eforturilor asupra finanþãrii an-
treprenoriatului la nivel local. Insuficienþa
finanþãrii se simte acut mai ales în
localitãþile rurale, deoarece majoritatea
filialelor bancare asigurã fluxurile de nu-
merar la nivel local ºi nu sunt delegate sã
acorde împrumuturi. Pentru a uºura ac-
cesul la credite sunt necesare programe
de finanþare localã, spre exemplu prin
garantarea împrumuturilor. Acestea, de
asemenea, pot ajuta bãncile locale sã-ºi
schimbe atitudinea faþã de antreprenori
ºi sã-ºi adapteze potenþialul pe mãsura
necesitãþilor. Politica în acest domeniu
trebuie sã fie coerentã cu factorii locali ºi
condiþiile activitãþii antreprenoriale.

Dificultãþile legate de accesul la surse-
le externe de finanþare impun majoritãþii
antreprenorilor sã-ºi desfãºoare activitatea
în sectoarele cu consum scãzut de capi-
tal, preponderent în sfera comerþului ºi a
serviciilor. De regulã, activitatea de an-
treprenoriat se desfãºoarã mai ales în serv-
icii ºi sfera comerþului, ºi cu mult mai
puþin în cea de producþie sau legatã de
implementarea tehnologiilor progresiste.

În Moldova s-a încercat acordarea de
susþinere financiarã întreprinzãtorilor din
zona ruralã (fermierilor) prin organizar-
ea autofinanþãrii acestora. A fost adop-
tatã Legea cu privire la asociaþiile de
economii ºi împrumut ale cetãþenilor nr.
1505-XIII din 18.02.1998, conform cãreia
se creeazã ºi funcþioneazã asociaþii prin
care membrii acestora îºi acordã reciproc
asistenþã financiarã. Banca Mondialã con-
tribuie la constituirea ºi consolidarea aces-
tor asociaþii prin deschiderea liniei de
creditare speciale prin intermediul Cor-
poraþiei de finanþare ruralã.

În 1998 funcþionau 54 asociaþii de
economie ºi împrumut ale cetãþenilor,

destinate sã asigure accesul întreprinzã-
torilor începãtori, în special al fermierilor
la resursele financiare. Un ajutor esenþial
la crearea resurselor creditare ale acestor
asociaþii îl acordã în prezent Banca
Mondialã, care a alocat în acest scop 5
mil. dolari SUA. În creditarea asociaþiilor
date s-au implicat de asemenea bãncile
comerciale �Moldova-Agroindbank� ºi
�Fincombank�. În anul 1998 Asociaþiile
de economii ºi împrumut ale cetãþenilor
au acordat credite preferenþiale la 3200
fermieri, în valoare totalã de 5449,5 mii
lei. Se presupune cã deja în prima
jumãtate a anului 1999 numãrul acestor
asociaþii va atinge cifra de 150 ºi vor creºte
ºi sumele de creditare.

Tabelul 4.2.2.

Numãrul întreprinderilor din sfera micului business

Anii Întreprinderi în sfera Alte
micului business întreprinderi

           Total                     Inclusiv
Mici Micro-

întreprinderi

1994 8534 7549 985 6054
1995 14834 12729 2105 2256
1996 16205 14254 1951 3124
1997 15621 13595 2026 2050

Sursã: datele DSAS

Tabelul 4.2.3.

Finanþarea fermierilor prin intermediul asociaþiilor
de economii ºi împrumut (1998)

Denumirea        Numãrul Au fost acordate
organizaþiei      asociaþiilor                credite În % fatã
financiar       de economie         Mii lei   Mii $ SUA de total
-creditare      ºi împrumut

Total 54 5449,81 1159,53 100,0

Inclusiv:
Corporaþia pentru
finanþarea satului 29 2764,46 588,18 50,7

Moldova-
Agroindbank 7 1820,90 387,43 33,4

Fincombank 18 864,45 183,93 15,9

Sursã: MER
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Corporaþia de finanþare ruralã acordã
asociaþiilor credite din contul mijloace-
lor Bãncii Mondiale, care a deschis o linie
de creditare în sumã de 3,7 milioane DST
(drepturi special de tragere), iar bãncile
comerciale �Moldova-Agroindbank� ºi
�Fincombank� efectueazã finanþarea
asociaþiilor din contul mijloacelor proprii.

Asociaþiile de economii ºi împrumut,
la rândul lor, acordã credite membrilor
acestora. În anul 1998 au beneficiat deja
de creditele asociaþiilor circa 3200 fer-
mieri. Creditele asociaþiilor de economie
ºi împrumut chiar ºi în prezent, când se
utilizeazã cu preponderenþã  mijloacele
atrase, sunt mult mai convenabile decât
în bãncile comerciale.

Un eveniment semnificativ pentru dez-
voltarea antreprenoriatului l-a constituit
adoptarea Legii cu privire la patenta de
întreprinzãtor nr. 93-XIV din 15.07.1998.
Legea nominalizatã permite desfãºurarea
activitãþii antreprenoriale de cãtre antre-
prenorii particulari fãrã ca aceºtia sã fie
înregistraþi de cãtre stat, beneficiind ºi de
un sistem fiscal simplificat.

Cãtre începutul anului 1999 au fost elib-
erate 1288 patente, în stadiu de examinare

Tabelul 4.2.4.

Eliberarea patentelor de antreprenor (conform situaþiei de la 1.01.99)

Genurile de activitate Patente Mijloace bãneºti Cereri prezentate
eliberate, încasate la buget mii lei pentru examinare

Au fost eliberate patente, total 1288 256,4 1376

Inclusiv pentru genurile de activitate:
Comerþul cu amãnuntul ºi alimentaþia publicã 1250 233,5 1335

Servicii 20 17,3 23

Alte genuri 18 6,6 18

Sursã: MER

Tabelul 4.2.5.

Activitatea agenþilor micului business ºi a celorlalte întreprinderi calculat la 1 lucrãtor

Anii Cheltuielile pentru Volumul global produs, Beneficiu net de bilanþ
remunerarea muncii, lei mii lei (+), pierderi (-), lei

Subiecþii MB Celorlalþi Subiecþii MB Celorlalþi subiecþii MB celorlalþi

1995 1393 1309 27,8 10,1 x x

1996 1948 1451 42,9 11,9 +1040 +31

1997 2422 1323 61,0 11,4 +1125 -95

Sursã: MER

fiind 1376 cereri pentru obþinerea patente-
lor. Circa 98% din patentele obþinute ºi so-
licitate revin activitãþilor ce þin de comerþul
cu amãnuntul ºi alimentaþia publicã.

Cu toate cã în prezent au apãrut
condiþii nefavorabile pentru dezvoltarea
antreprenoriatului, micul business îºi ex-
tinde treptat sfera de activitate ºi demon-
streazã o eficienþã economicã avansatã în
raport cu întreprinderile mari. În sfera
micului business creºte numãrul lucrãto-
rilor angajaþi, cu salarii relativ mai mari,
creºte volumul mãrfurilor realizate, al lu-
crãrilor executate ºi serviciilor prestate.
Ansamblul întreprinderilor din sfera mic-
ului business funcþioneazã rentabil, în
timp ce celelalte întreprinderi sunt cara-
cterizate printr-o productivitate mai scã-
zutã a muncii.

Cu regret, datele analizate sunt cal-
culate conform comunicatelor statistice
anuale privind evoluþia întreprinderilor
mici în Republica Moldova, ce vizeazã
doar întreprinderile cu statut de persoanã
juridicã ºi care þin evidenþa contabilã,
întocmesc ºi prezintã organelor statistice
bilanþuri contabile. Organele statistice nu
urmãresc deocamdatã, nu colecteazã ºi
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nu prezintã date referitoare la activitatea
tuturor întreprinderilor (circa 170 mii de
agenþi economici) cu drept de persoanã
fizicã (întreprinderi individuale, gos-
podãrii þãrãneºti, întovãrãºiri), precum ºi
al deþinãtorilor de patente. Þinând cont
de activitatea antreprenorialã necuprinsã
în statisticã, ponderea micului business
în economia naþionalã este, de fapt, mult
mai mare decât aratã datele din analiza
de mai sus.

Totodatã, analiza informaþiei de care
dispunem permite de a concluziona cã în
þarã se profileazã, totuºi, o tendinþã pozi-
tivã în evoluþia micului business.

În ultimii ani au avut loc modificãri
esenþiale în caracterul ofertelor de servicii
pentru desfãºurarea afacerilor. Antrepreno-
rilor în funcþie ºi celor potenþiali, conducãto-
rilor de mici întreprinderi li se oferã un spec-
tru larg de servicii în scopul stimulãrii creãrii,
extinderii sau perfecþionãrii activitãþii.

Este însã de menþionat cã antrepreno-
rii sunt lipsiþi adesea de accesul la sursele
importante de informaþie ºi resursele de
producþie (în primul rând sursele de
finanþare ºi tehnologii). Aceasta se explicã
prin dimensiunile mici ale structurilor an-
treprenoriale, izolarea lor relativã ºi
experienþa limitatã a activitãþii de producþie.
Sistemul de servicii acordate antrepreno-
rilor nu este dezvoltat la nivelul cuvenit.
Cercetarea efectuatã privind starea antre-
prenoriatului în Republica Moldova con-
firmã faptul cã este necesar sã fie susþinutã
prestarea diverselor servicii pentru instrui-
rea antreprenorilor. În ansamblu, 78% din
antreprenorii chestionaþi au afirmat cã este
necesarã instruirea antreprenorilor. Peste
50% din ei au subliniat cã au nevoie de
idei noi ºi cunoºtinþe privind accesul la noile
tehnologii ºi aplicãrii acestora în practicã.
46% din antreprenori ºi-au exprimat dorinþa
de a studia marketingul. Existã un mare
deficit de antreprenori calificaþi ºi manageri
de afaceri, cât ºi de instituþii care ar putea
sã le asigure acestora accesul la sursele de
informare.

La începutul secolului XXI necesitatea
unui salt în dezvoltarea activitãþii antre-
prenoriale este inevitabilã. El va avea nu
numai astfel de efecte micro, cum sunt ex-
tinderea, inovarea ºi sporirea productivitãþii
ºi a consumului bunurilor materiale ºi al
serviciilor, creºterea bunãstãrii populaþiei,
dar ºi majorarea ofertei de locuri de muncã,

Caseta 4.2.1

Principalele probleme cu care se confruntã antreprenorii:

l nivelul ridicat al fiscalitãþii;

l acces dificil pe piaþa externã: statul nu stimuleazã exportul
în general, ºi al micilor antreprenori în special;

l diminuarea pieþei interne pentru produsele autohtone,
ca urmare a concurenþei puternice a producãtorilor externi
ºi a protecþiei ineficiente a pieþei interne;

l chiriile ridicate, accesul dificil la spatii pentru desfãºurarea
activitãþii, precum ºi la echipamentele neutilizate existente;

l creºterea continuã a preþurilor;

l dificultãþi majore în gestionarea resurselor proprii ca urmare
a schimbãrii frecvente a reglementãrilor privind impozitele,
taxele, creditele, valuta ºi a modului lor de aplicare
a normelor legislative;

l lipsa fondurilor de garantare pentru micii antreprenori,
ceea ce face dificilã obþinerea de credite de la bãncile
comerciale;

l transparenþa insuficientã în ceea ce priveºte folosirea
mijloacelor financiare acordate de cãtre stat prin intermediul
Fondului pentru susþinere a antreprenoriatului ºi dezvoltarea
micului business;

l birocraþia excesivã ºi costisitoare, corupþia asociatã acesteia;

l lipsa de experienþã managerialã ºi de culturã economicã
specificã economiei de piaþã.

Sursã: CISR

Caseta 4.2.2

Ce impozite trebuie sã plãteascã sectorul micului business?

Conform datelor sondajului sociologic efectuat în CSPP, con-
ducãtorii întreprinderilor mici au fost întrebaþi care sunt neajun-
surile principale în sistemul de impozitare a micului business. Cele
mai frecvente rãspunsuri au fost urmãtoarele:

l Instabilitatea
sistemului fiscal - 73%
din respondenþi;

l Impozite înalte - 70%;
sistemul de impozite prea
complicat - 50%;

l Accesul limitat la actele
legislative � 36%.

Este semnificativ faptul cã instabilitatea legislaþiei este tratatã
drept un factor chiar mai important decât impozitele înalte.

La întrebarea �Ce povarã fiscalã maximã ar trebui pentru ca în-
treprinderea sã legalizeze totalmente activitatea sa ºi sã achite com-
plet impozitele?�, 79% din respondenþi au optat pentru o povarã
fiscalã mai micã de 30%.

Sursã: studiul CSPP
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Caseta 4.2.3

Cu scopul de a oferi suport micului business, în Republica Moldova
au fost create o serie de astfel de centre, cum sunt Centrul de Busi-
ness al Moldovei, Centrul de instruire a Antreprenorilor, Centrul de
Suport al Business-ului Mic ºi Mediu ProBizNet, Centrul Moldo-
American Pentru Iniþiativã  Privatã cu o reþea largã de filiale pe
teritoriul Republicii Moldova. Aceste centre oferã servicii de
consultanþã,   instruire ºi informare cu scopul de a satisface cererea
pieþei în perioada de tranziþie.

Serviciile de consultanþã includ: elaborarea business-planurilor,
analiza tehnicã ºi economicã a proiectelor de investiþii ºi restructur-
are a întreprinderilor, elaborarea documentelor pentru obþinrea cred-
itelor, investigarea pieþei.

Serviciile de instruire prevãd organizarea seminarelor pentru man-
ageri, antreprenori, utilizarea computerului, crearea bazei de date a
business-ului mic, formarea bibliotecilor video.

Asistenþa informaþionalã - cãutarea adreselor, companiilor, inves-
titorilor potenþiali, serviciul prin Internet (marketing, promovare,
poºta electronicã), know-how, informaþie referitoare la baza legis-
lativã în Moldova ºi partenerii de comerþ, activitãþi de intermedia-
tor, tranzacþii comerciale.

Alte servicii  cuprind elaborarea contractelor, acordurilor, docu-
mentelor juridice, suportul legislativ al proiectelor de investiþii.

Sursã: compilaþiile CISR

crearea culturii antreprenoriale, etc. Dez-
voltarea antreprenoriatului va avea ºi un
macro-efect esenþial, cum ar fi creºterea
potenþialului intelectual ºi tehnico-ºtiinþific
al capacitãþilor ºi necesitãþilor maselor largi
ale populaþiei.

Þinând cont de însemnãtatea sectoru-
lui privat al business-ului mic pentru re-
dresarea economicã a Moldovei, sunt nec-
esare o serie de mãsuri de stimulare a
iniþiativei private ºi consolidare a sectoru-
lui privat ca factor al securitãþii economice
a populaþiei ºi dezvoltãrii umane. Se cere
schimbarea atitudinii instituþiilor statale faþã
de sectorul privat, care nu trebuie tratat doar
ca un obiect al impozitãrii. Este necesar de
a introduce vacanþe impozitare la stadiul
formãrii întreprinderii ºi acumulãrii iniþiale
de capital. Este necesarã  de asemenea întãr-
irea bazei normative ºi legislative a sectorului
privat, a relaþiilor lui cu organele locale.
Este necesarã pregãtirea cadrelor în aceastã
sferã,  a managerilor calificaþi, organizarea
activitãþilor consultative pentru organizar-
ea întreprinderii private, informarea largã
a populaþiei referitor la experienþa interna-
þionalã în acest domeniu.

4.3. Femeile în noile condiþii
sociale, prima experienþã
în antreprenoriat
De la începutul anilor �90 ponderea

femeilor în numãrul persoanelor încadrate
în câmpul muncii este puþin mai mare
decât cea a bãrbaþilor ºi este mai înaltã
comparativ cu þãrile dezvoltate. În
condiþiile economiei de tranziþie, femeile
au suferit din plin toate laturile negative
ale crizei. Femeile ocupã o pondere ma-
jorã atât în numãrul celor ocupaþi -52%,
cât ºi în numãrul ºomerilor înregistraþi
oficial -68%. Pare a fi paradoxal, însã
democratizarea societãþii a determinat o
reducere a participãrii femeilor în sfera
puterii de stat, inclusiv în Parlament �
de la 35% în 1995, la 9% în 1998.

Cât priveºte activitatea  antrepreno-
rialã, pânã nu demult întâietatea
aparþinea bãrbaþilor. În ultimul deceniu
femeile apar tot mai   frecvent în calitate
de oameni de afaceri,  personalitãþi dis-
tincte, cu spirit de iniþiativã, energice.
Deºi ponderea femeilor în rândurile oa-
menilor de afaceri ºi printre conducãtorii
de întreprinderi este destul de joasã �
5%, ea este în continuã creºtere. Circa
2% din femei-manageri conduc întreprin-
deri mari, 10% - întreprinderi medii, 40%
- întreprinderi mici, ºi restul � 48% -
întreprinderi micro.

Cauzele creºterii cotei femeilor în busi-
ness sunt multiple. Cea mai importantã
este cea de ordin material, deºi cu aspect
psihologic: femeilor le place sã aibã ven-
itul propriu ºi sã fie independente. A doua
cauzã are un aspect etico-moral: femeile
muncesc, fiindcã în acest fel se simt utile
societãþii. În al treilea rând, existã mo-
tive �compensatorii�: datoritã muncii,
femeile nu se simt singure; la serviciu ele
uitã de problemele casnice ºi personale,
de nevoi.

Creºterea ponderii femeilor în activ-
itatea antreprenorialã reprezintã o alter-
nativã specificã a activitãþii casnice ºi a
ºomajului, fiind în acelaºi timp ºi o utili-
zare eficientã a forþelor de muncã.

În Moldova, categoria femeilor-man-
ageri este formatã în special de fostul sis-
tem de conducere. În acelaºi timp, însã,
apare o pleiadã nouã de femei care prac-

�Societatea
industrialã a fost
opera bãrbaþilor,
în timp ce noua
societate
informaþionalã
ºi umanitarã va fi
în mare mãsurã
ºi opera femeilor�

 J. Waibitt, P.

Aburdene
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ticã activitate de antreprenoriat ºi se man-
ifestã destul de reuºit în afacerile proprii,
activând în condiþiile destul de grele ale
crizei economice, prin care trece astãzi
Republica Moldova. Ele sunt personalitãþi
distincte, active din punct de vedere in-
telectual ºi fizic, care iau decizii de sine
stãtãtor.

În condiþiile actuale în business fe-
meia are o serie de avantaje pe care, dacã
le realizeazã, poate deveni un bun antre-
prenor. Femeia-lider este mai sociabilã,
mai delicatã în relaþiile cu colegi, preferã
sã nu riºte.

În pofida diferenþei dintre sferele de
activitate antreprenorialã ale bãrbaþilor ºi
femeilor, în procesul desfãºurãrii afacer-
ilor ambele genuri se confruntã cu aceleaºi
dificultãþi: insuficienþa mijloacelor finan-
ciare, impozitele mari ºi numeroase,
dificultãþi în obþinerea creditelor, prob-
lema securitãþii ºi protecþiei personale ºi
a bunurilor, etc.

Trebuie însã menþionat faptul cã ºi
punctul de pornire a activitãþii antre-
prenoriale pentru femei este mai deza-
vantajat. Bãrbaþii au câºtigat mai mult de
pe urma privatizãrii pe bonuri datoritã
vechimii în muncã. Femeile au mai puþine
economii. Numãrul de femei care au con-
turi de depuneri în bãnci este de 2 ori
mai mic decât al bãrbaþilor. În rândul
antreprenorilor care au obþinut credite,
femeile alcãtuiesc doar 20%. Pânã în
prezent ponderea femeilor în numãrul
total al antreprenorilor este sub 10%.

Având acelaºi nivel de instruire ca ºi
bãrbaþii, femeile acceptã 3/4 din locurile
de muncã necalificatã ºi sunt remunerate
respectiv la un nivel de 70-80% din sala-
riul bãrbaþilor. Aspectele negative ale an-
gajãrii în câmpul muncii sunt: poziþia in-
egalã a bãrbaþilor ºi femeilor din punct
de vedere profesional ºi al calificãrii �
evaluarea medie a femeilor este cu 1,5-2
categorii mai scãzutã decât a bãrbaþilor,
ponderea femeilor în cadrul lucrãtorilor
de categoriile 1-2 este 60-70%, iar de
categoriile 5-6 � de 10-15%. Circa 3/4
din lucrãtorii ce nu au categorii profe-
sioniste sunt femei. În agriculturã pro-
centul femeilor cu categorii este de 3 ori

Caseta 4.3.1

Conform datelor conferinþei �Business-ul mic � calea spre pro-
gres� (Aprilie, 1999) organizate de Parlamentul Republicii Moldo-
va, în medie, din 5 firme conduse de bãrbaþi supravieþuieºte una, pe
când din aceleaºi 5 firme conduse de femei supravieþuiesc deja 3.
Este interesant faptul cã mai �supravieþuitoare� comparativ cu res-
tul companiilor sunt acelea, în care a doua persoanã de conducere
este femeie. Acest fenomen a fost explicat prin intuiþia înnãscutã a
femeilor, cunoaºterea pieþei interne, aversiunea faþã de risc, aplica-
rea unor metode de management flexibil, uman, un nivel mai înalt
de studii (38% din femei în vârstã de 20-40 ani au studii superioare
ºi medii speciale, contra 30% din bãrbaþi de aceiaºi vârstã. În medie
pe þarã, femeile cheltuie de circa patru ori mai mult timp pentru
perfecþionarea profesionalã).

Sursã: DSAS

mai mic ca al bãrbaþilor. Ca rezultat, sal-
ariul femeilor alcãtuieºte în medie 70-80%
din salariul bãrbaþilor.

Fig. 4.3.1

ªomeri dupã nivelul de studii (% din total)

Sursã: datele  DSAS al Republicii Moldova

Fig. 4.3.2

Structura ºomerilor conform duratei ºomajului (%)

Sursã: datele DSAS  al Republicii Moldova
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Tabelul 4.3.1.

Veniturile lunare la femei ºi bãrbaþi în funcþie de nivelul
de educaþie (lei)

Tip de studii Femei Bãrbaþi

Superioare 327,43 374,59

Superioare neterminate 276,23 287,9

Medii speciale 221,62 291,64

Medii 171,67 232,89

Sursã: Sondajul BGC, 1998

 În noile condiþii social-economice,
femeile se confruntã cu o serie de prob-
leme care reprezintã un obstacol în calea
lor spre succes, printre care putem
menþiona: �dubla ocupare�, îndeplinirea
de cãtre femei a obligaþiunilor de mater-
nitate ºi educaþie a copiilor, pe când busi-
ness-ul presupune ziua de muncã nenor-
matã, capacitate mare de risc, etc.
Dificultãþile profesionale cedeazã în faþa
supraîncãrcãrii femeilor � la serviciu ºi
acasã. De aici rezultã  oboseala ºi tensi-
unea nervoasã permanentã, teama de a
nu reuºi sã le facã pe toate, de a se descur-
ca în toate. Bineînþeles, toate aceste îm-
prejurãri accesorii îngreuneazã încadrar-
ea în mãsurã deplinã a femeilor în activ-
itatea profesionalã.

Pentru a înþelege situaþia femeilor în
condiþiile economiei în tranziþie este im-
portant de a înþelege cã în multe cazuri
femeia este susþinãtor de familie, capul
familiei (Vezi caseta 4.3.3). Este impor-
tant de a recunoaºte necesitatea femeilor
de a îmbina diverse roluri sociale, de a
îndeplini nu numai rolul de participant la
procesul de muncã ºi viaþã socialã, ci ºi pe
cel al �gospodinei casnice�, al mamei.

Femeile aleg diverse variante de îm-
binare a acestor roluri, deºi majoritatea
le considerã la fel de importante. Alege-
rea concretã a cãii de viaþã depinde de
trãsãturile personale, preferinþe, gusturi,
împrejurãri, însã posibilitatea unei ase-
menea alegeri depinde într-o mare mãsurã
de susþinerea economicã ºi moralã pe care
o vor acorda statul ºi societatea.

Pentru rezolvarea unora din prob-
lemele menþionate mai sus, în februarie
1998 a fost fondatã Miºcarea obºteascã
republicanã �Femeile în Business� �
organizaþie non-guvernamentalã. Printre
scopurile principale ale Miºcãrii sunt re-
alizarea ºi apãrarea drepturilor civile, eco-
nomice, sociale ºi a libertãþilor legitime
ale femeilor ºi dezvoltarea activismului
feminin în desfãºurarea activitãþii de an-
treprenoriat.

Platforma de acþiuni adoptatã la Bei-
jing încã din 1995 prevede mãsuri concrete
de redresare a situaþiei privind genurile în
dezvoltare ºi în acest sens este  absolut nec-

Caseta 4.3.2

Activitatea neremuneratã

Sondajul sociolog-
ic al bugetului de timp
efectuat de cãtre De-
partamentul Analize
Statistice ºi Socio-
logice aratã cã povara
muncii neremunerate
în gospodãria casnicã
diferã esenþial la femei
ºi bãrbaþi. Dacã zilnic
femeile cheltuie cu 12
minute mai puþin pentru munca remuneratã, atunci pentru munca
neremuneratã de pe lângã casã femeile cheltuie de 1,64 ori mai mult
timp decât bãrbaþii în zona urbanã (4 ore 26 minute) ºi 1,44 ori în zona
ruralã (5 ore 55 minute).  Membrii gospodãriilor casnice rurale au mai
puþin timp liber în comparaþie cu cei din gospodãriile urbane. Bãrbaþii
au la dispoziþie în medie 170 minute pe zi, femeile � 111 minute.
Femeile din gospodãriile rurale au la dispoziþia lor cu 28% mai puþin
timp liber decât cele din gospodãriile urbane ºi cu 34,8% mai puþin
decât bãrbaþii din gospodãriile rurale.

Sursã: datele DSAS al Republicii Moldova

Caseta 4.3.3

Cine este susþinãtorul familiei?

Ce le determinã pe
femei sã se aranjeze în
câmpul muncii? În fond,
în mod tradiþional, drept
susþinãtor al familiei este
recunoscut bãrbatul. Ca-
uzele sunt diverse: bãr-
baþii contribuie mai mult
la veniturile familiei, pe
ei se mizeazã mai mult
în cazul situaþiei de stres,
inclusiv a diminuãrii  ve-
niturilor. În sfârºit, ex-
istã unele prejudicii naþionale, o teamã de a recunoaºte soþia drept cap de
familie. Situaþia este diferitã pentru familiile incomplete. Povara greutãþilor de
ordin social, alimentar, financiar, educativ, cade pe singurul pãrinte. Datele
sondajului sociologic al bugetelor casnice efectuat în 1998 de cãtre Departa-
mentul Analize Statistice ºi Sociologice aratã cã la un bãrbat solitar care îºi
creºte singur copiii revin circa 15 femei în aceiaºi situaþie.

Sursã: datele sondajului BGC

Susþinãtorul familiei dupã gen

Bãrbaþi (%) Femei (%)

Persoane celibatare 21.3 78.7
Familie fãrã copii 89.6 10.4
Familie cu copii pânã la 18 ani 88.1 11.9
Un pãrinte cu copii pânã la 18ani 6.4 93.6

Alþi membri cu copii pânã la 18 ani 66.5 33.5

Alte familii fãrã copii 56.9 43.1

Povara muncii neremunerate
în gospodãria casnicã (ore pe zi)
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esarã adoptarea unor mãsuri concrete la
nivel naþional, ce ar schimba radical situaþia
ºi ar asigura respectarea drepturilor femeilor
nu doar în teorie, ci ºi în practicã.

Guvernul Republicii Moldova a adop-
tat în ianuarie 1998 Planul de acþiuni pri-
mordiale privind îmbunãtãþirea situaþiei
femeii ºi creºterea rolului ei în societate.
Acest plan prevede o serie de mãsuri con-
crete pentru redresarea situaþiei existente.
Însã fãrã alocarea resurselor necesare pen-
tru realizarea acestui program, mãsurile
adoptate rãmân doar bunã intenþie.

Strategia dezvoltãrii social-economice
a þãrii nu poate fi conceputã fãrã crearea
unui sistem viabil de protecþie socialã a
femeilor. Pentru elaborarea lui este nevoie
de a:

l ameliora statistica vizând
activitatea de muncã remuneratã
ºi neremuneratã; situaþia stãrii
sãnãtãþii ºi învãþãmântului dupã
sex ºi vârstã; gradul
de participare a femeilor
în organele de conducere
de toate nivelele;

l modifica organizarea muncii,
luând în consideraþie diverse
funcþii exercitate de cãtre femei,
realizarea programelor
de învãþãmânt ºi instruire,
asigurarea participãrii femeilor
în reformarea sistemului social;

l stabili direcþii de cercetare
complexã a genului (sociologi,
economiºti, juriºti, specialiºti
în demografie, doctori
în medicinã).

Problemele dezvoltãrii umane carac-
teristice perioadei de tranziþie pot fi
soluþionate într-un mod mai constructiv
cu participarea femeilor ca parteneri ac-
tivi, asigurând echitatea socialã a per-
soanelor de ambele sexe. Aici trebuie sã
fie luat în consideraþie faptul cã dacã ac-
tivitatea de producþie a femeilor este re-
glementatã de legile pieþei (cererea, of-
erta, concurenþa), atunci activitatea lor
casnicã (în domeniul maternitãþii ºi
educaþiei copiilor) este o funcþie a fami-
liei ºi societãþii, care îºi asumã menþinerea
ºi perfecþionarea sistemului de stat al
protecþiei maternitãþii ºi copilãriei.

4.4. Impactul economiei
subterane

Securitatea umanã este o noþiune am-
plã care include în sine ºi securitatea eco-
nomicã, publicã, politicã, ecologicã a in-
divizilor ºi societãþii în ansamblu. Fenom-
enele caracteristice atât þãrilor în tranziþie,
cât ºi celor dezvoltate la sfârºitul mileniului
al - doilea - informatizarea economiei,
apariþia pe scarã largã a economiei subter-
ane ºi corupþiei submineazã securitatea
umanã, frâneazã dezvoltarea umanã.

Drept semnale ale prezenþei acestor
fenomene în Republica Moldova  ºi a
consecinþelor lor sociale pot servi mai multe
constatãri:

l  Scãderea puterii de cumpãrare a
salariului mediu ºi creºterea de multiple
ori a volumului cumpãrãrilor de obiecte
de lux, autovehiculelor, lãrgirea consid-
erabilã a construcþiilor în sectorul indi-
vidual;

l  Scãderea PIB real în ritm mai rap-
id decât consumul de energie  electricã.
Creºterea cotei pierderilor de energie
electricã de la 10% din consumul total
în 1990 pânã la peste 30% în 1997 ºi
faptul cã scumpirea rapidã a resurselor
energetice nu a dus la diminuarea
intensitãþii  energetice a PIB (invers,
numai pe parcursul ultimilor trei ani
acest indicator a crescut cu 21%) poate
servi drept semnal al lãrgirii fenomenu-
lui delapidãrii, ºi producþiei nedeclarate;

l  Diminuarea cotei salariului în ven-
itul total al gospodãriile casnice de la
71,6% în 1992 la 34,7% în 1998;

l Devieri esenþiale ale informaþiei
referitoare la operaþiunile de export�
import cu partenerii principali. Efectu-
area unui control de confruntare a
informaþiei  moldovene ºi ucrainene
referitoare la exportul Moldovei în
Ucraina a arãtat cã în statistica ucraine-
anã este indicatã o cifrã practic dublã,
ceea ce nu poate fi explicat doar prin
cota Transnistriei în export. Aceeaºi
situaþie se constatã ºi în cazul comparãrii
datelor referitoare la operaþiunile de
export�import cu Rusia;

�Nimic nu e mai
periculos pentru
conºtiinþa unui
popor, decât
priveliºtea
corupþiei, a
nulitãþii
recompensate,
decât ridicarea
în sus a
demeritului.�

Mihai Eminescu
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Fig. 4.4.2

Evoluþia PIB oficial ºi tenebru

Sursã: estimãrile CISR

l Rata dobânzii pentru credite ofer-
ite (30-40%) depãºeºte în mod semnifi-
cativ profitabilitatea medie în economia
oficialã (mai puþin de 10%); aceasta
parþial poate însemna cã veniturile efec-
tive în unele ramuri ale economiei sunt
mai mari;

l Creºterea ºomajului ºi diminuarea
probabilitãþii de a obþine un loc de muncã
în economia oficialã fãrã careva proteste
semnificative din partea populaþiei (prob-
abilitatea de a gãsi loc de muncã pentru
un ºomer oficial înregistrat s-a diminuat
de la 0,7 în 1992 pânã 0,18 în 1998);

l Cota evident diminuatã a comerþului
organizat în cel total. În realitate, comerþul
pe piaþa organizatã constituie doar 5-10%
din total. Aceasta se poate observa cal-
culând vânzãrile de mãrfuri pe cap de lo-
cuitor. Este greu de conceput faptul cã,
dupã statistica oficialã, într-un an se vinde
în medie pe cap de locuitor 2,5 kg de
carne, 600 g de peºte, 200g de unt;

l Diminuarea disciplinei fiscale, am-
plificarea fenomenului evaziunii fiscale
ºi diminuarea încasãrilor la buget. În baza

rapoartelor privind rezultatele financiare
ale tuturor întreprinderilor care prezintã
aceste rapoarte la Departamentul Anal-
izei Statistice ºi Sociologice a fost calcu-
latã povara fiscalã efectivã în sectorul real
al economiei pentru perioada 1992-1997.
Calculele au arãtat cã în acest interval de
timp povara fiscalã oficialã a crescut de
la 34,5% în 1992 pânã la 44,9% în 1997
(în industrie 50%, agriculturã 40%,
construcþii 38%). Evaziunea fiscalã în
Republica Moldova a crescut de la 4%
din venitul bugetului consolidat în 1994
pânã la 32% în anul 1998.

Rezultatele numeroaselor studii com-
parative ale indicatorilor economiei sub-
terane ºi ale performanþei economice a
statelor (Heritage Foundation, Transpar-
ency International, Freedom House Rank-
ings) demonstreazã dependenþa cantitativã
dintre creºterea gradului de corupþie din
þarã, a volumului de tranzacþii subterane,
ºi nivelul bunãstãrii.

Gradul înalt al corupþiei în þãrile de
tranziþie implicã dezvoltarea pieþei negre.

Indicele pieþei negre în Moldova, pre-
cum ºi în Bulgaria, Lituania, Ucraina ºi
Rusia, atinge valoarea 4, maximul fiind 5.
Calculele aratã de asemenea o strânsã legã-
turã inversã între gradul de corupþie ºi nive-
lul PIB pe locuitor. Persistã o corelaþie
evidentã între indicele corupþiei ºi indi-
cele performanþei reformelor în þãrile de
tranziþie, având drept componente de bazã
progresul în sistemul politic, gradul de
independenþã a mas-media, viabilitatea
sistemului legal, gradul de administrare
publicã, dezvoltarea sectorului privat. Se
manifestã un proces dublu: pe de o parte,
corupþia frâneazã dezvoltarea economicã,
pe de altã parte, veniturile mici stimulea-
zã dezvoltarea continuã a corupþiei.

Evaluarea proporþiilor economiei sub-
terane în Republica Moldova a fost efec-
tuatã în Centrul de Investigaþii Strategice
ºi Reforme dupã ºase metode: metoda tran-
zacþiilor, coeficientul numerarului, metoda
analizei sistemului de mijloace circulante,
consumului energiei electrice, metoda struc-
turalã ºi cea italianã (de analizã a pieþei
forþei de muncã).

Fig. 4.4.1

Relaþia dintre indicele corupþiei
ºi indicele pieþei negre

Sursã: Transparency International,1997
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Fig. 4.4.3

Dependenþa dintre nivelul PIB pe cap de locuitor
(PPP) ºi indicele coruperii

Sursã: Transparency International,1997

Aplicarea metodelor date a arãtat cã
volumul economiei subterane în raport
cu cea formalã variazã dupã metode în
limitele de 55-60%.

Aceastã creºtere rapidã a sectorului
subteran se explicã prin douã tendinþe:
creºterea volumului tranzacþiilor subter-
ane ºi recesiunea în economia formalã
(PIB real în anul 1998 reprezintã doar
33% din nivelul anului 1990). Unele stu-
dii ale fenomenului dat presupun cã dez-
voltarea economiei subterane are un cara-
cter anticiclic ºi se dezvoltã odatã cu decã-
derea economiei oficiale asemenea unui
stabilizator automatic.

Economia subteranã, precum ºi corup-
þia, poate avea un impact puternic asupra
dezvoltãrii umane prin deteriorarea secu-
ritãþii sociale, economice, politice ºi eco-
logice a societãþii.

Impactul social

Economia subteranã creeazã locuri de
muncã, diminuând rata ºomajului. Deca-
lajul esenþial dintre datele oficiale referi-
toare la rata ºomajului (circa 2% con-
form Departamentului Analize Statistice
ºi Sociologice, ºi 9,4%, reieºind din cri-
teriile Biroului Internaþional al Muncii)
ºi faptul cã peste o treime din populaþia
aptã de muncã se considerã oficial inac-
tivã, fãrã a menþiona nici un fel de surse
clare de existenþã, sugereazã idea cã o
cotã considerabilã a populaþiei este an-
trenatã în activitãþi economice neformale.
Calculele Centrului de Investigaþii Stra-
tegice ºi Reforme aratã cã circa 47% din
forþa de muncã este implicatã în activitãþi
economice de acest gen.

Economia subteranã aduce venituri
suplimentare pentru participanþi ºi mem-
bri ai familiilor lor, iar uneori serveºte
drept unica sursã de existenþã a acestora.
Existenþa unui sector paralel economiei
oficiale înseamnã, de fapt, circa 60% de
venituri suplimentare. Aceste venituri sunt
însã redistribuite între populaþie într-un mod
neuniform ºi discrepanþa dintre cei bogaþi
ºi sãraci este efectiv mai mare decât cea
calculatã oficial. Astfel, consumul de
carne în familiile cu acelaºi nivel de ven-

ituri declarat oficial este în medie cu 60%
mai mare la cei ce lucreazã în sectorul
privat al agriculturii, în comparaþie cu cei
din sectorul public.

Protecþionismul ascuns creeazã inechi-
tate socialã, afecteazã pãturile vulnera-
bile ale societãþii. Neavând influenþã po-
liticã, pãturile vulnerabile se supun adesea
unei presiuni sociale mai puternice. Astfel,
reieºind din datele Sondajului Bugetelor
Casnice, efectuat de cãtre Departamentul
Analize Statistice ºi Sociologice cu asistenþa
tehnicã ºi financiarã a Bãncii Mondiale,
în 1997-1998, suma indemnizaþiilor sociale
pe membru de familiile cu nivel maxim de
venituri (cuantila V dupã veniturile disponi-
bile) este de aproape 8,4 ori în 1997 ºi 12,4
ori în 1998 mai mare decât în familiile cu
un nivel minim de venituri (cuantila I). Se
creeazã un sistem social inechitabil, în care
de cele mai multe beneficii sociale se bu-
curã pãturile cu venituri superioare.

Fig. 4.4.4

Veniturile disponibile dupã cuantile de cheltuieli
(lei pe persoanã)

Sursã: datele DSAS al Republicii Moldova
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 Populaþia antrenatã în sectorul econ-
omiei subterane nu poate beneficia de
asistenþã ºi protecþie socialã din partea stat-
ului: nu se respectã cerinþele (condiþiile)
de muncã, durata zilei de lucru, regulile
de salarizare minimalã a muncii. Se face
abuz de lucrul efectuat de minori ºi fe-
mei, nu funcþioneazã sistemul buletinelor
cu privire la incapacitatea temporarã de
muncã, se neglijeazã sistemul concedi-
ilor profesionale, sistemul pensionar, etc.
Un caz special prezintã antrenarea ile-
galã a cetãþenilor Moldovei în lucru pe
teritoriul altor þãri. Între Republica
Moldova ºi alte þãri nu funcþioneazã
înþelegerile în privinþa exportului forþei
de muncã. Prin urmare, existã multiple
cazuri când dupã terminarea lucrãrilor cei
angajaþi neformal peste hotare sunt
remuneraþi la un nivel mult mai jos decât
cel prevãzut iniþial, nu sunt remuneraþi
de loc, sunt expulzaþi din þarã sau devin
sclavi ai unor organizaþii criminale locale.

Prezenþa unui sector subteran masiv
duce la crearea unei poveri fiscale excedente.
Sursa veniturilor bugetului de stat este ac-
tivitatea în economia oficialã. Dar de o
mare parte a cheltuielilor din buget se
bucurã ºi persoanele care nu plãtesc im-
pozite (beneficiazã de înlesniri la plata
pentru resurse energetice, servicii publice,
etc.). De aceea, dacã povara fiscalã medie
pe economie este de circa 30%, atunci
povara fiscalã efectivã a unor agenþi econ-
omici care activeazã în cadrul economiei
oficiale este evident mai mare (40-60%).

Economia subteranã ºi corupþia ero-
deazã dezvoltarea umanã a naþiunii:
creºterea evaziunii fiscale duce la dimin-
uarea plãþilor în buget, aceasta la rândul
sãu cauzeazã eºecul politicii sociale, de
pensii, în domeniul educaþiei, sãnãtãþii,
mediului înconjurãtor. Un sistem legisla-
tiv slab erodeazã principiile morale ale
societãþii. Conform sondajului de opinie
în cadrul proiectului �Strategia de dez-
voltare�, circa 52% din respondenþi con-
siderã cã în þarã este imposibil de a
desfãºura activitatea de antreprenoriat fãrã
a încãlca legislaþia. Se creeazã o situaþie
când încãlcarea legislaþiei devine o normã
de comportament.

Un alt efect al economiei subterane
este afectarea consumatorilor prin reduce-
rea calitãþii bunurilor ºi serviciilor. Datele
controalelor calitãþii producþiei în reþeaua
de comerþ efectuate de cãtre Centrul
Naþional Standardizare, Metrologie ºi
Certificare aratã cã încãlcãrile variazã de
la circa 40% din total la produsele alimen-
tare pânã la 70% la produse pentru copii.
În produsele importate contravenþiile al-
cãtuiesc 79%.

În multe cazuri economia paralelã
funcþioneazã în directã legãturã cu crim-
inalitatea, ceea ce afecteazã securitatea
personalã a populaþiei.

Impactul economic

Impactul economic al economiei sub-
terane ºi corupþiei se manifestã în moduri
diverse. Mai întâi de toate are loc creºterea
costurilor tranzacþiilor, mai ales pentru
desfãºurarea activitãþilor economice în
micul business ºi diminuarea competiti-
vitãþii produselor ºi serviciilor. Conform
unor estimãri, volumul plãþilor suplimen-
tare pentru licenþe, �acoperiº� sau platã
neformalã structurilor de stat sau crimi-
nale pentru securitatea business-ului, pen-
tru urgentarea îndeplinirii procedurilor
formale efectuate de cãtre funcþionarii de
stat atinge 40% din profit.

Instabilitatea economicã provocatã de
creºterea sectorului subteran, racket-ul,
corupþia, birocraþia la întocmirea docu-
mentelor de business ºi incapacitatea stat-
ului de a asigura securitatea producãto-
rilor, descurajeazã investitorii ºi ideile ino-
vatorii.

Fenomenul corupþiei, acþiunile în
folosul unor persoane aparte, ocolirea
procedurilor de concurs ºi tender cauzeazã
creºterea costului ºi diminuarea calitãþii
proiectelor publice.

Alunecarea continuã a economiei în
sectorul subteran. Corupþia ºi economia
subteranã sunt fenomene auto-genera-
toare. Astfel, dacã angajaþii organelor de
control a Republicii Moldova nu au primit
salariile în decurs de 4-5 luni, pentru ei
mita devine o sursã stabilã ºi unicã de
venit. Se desfãºoarã o spiralã vicioasã:
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corupere → declin economic →
insuficienþã de surse în buget → datorii
în salarizarea funcþionarilor de stat →
creºterea coruperii.

Inechitate, competiþie neloialã prin uti-
lizarea instituþiilor de stat diminueazã
eficienþa economicã. Datele rapoartelor
Curþii de Conturi - organului suprem de
control al utilizãrii resurselor financiare,
conþin numeroase cazuri de deturnate a
fondurilor de la destinaþie normalã.
Marcând un deficit semnificativ al buget-
ului de stat, dupã primirea Legii Bugetu-
lui de Stat, se acordã privilegii impozitare
unor companii patronate, ceea ce cauzeazã
pierderi esenþiale în bugetul de stat.  Sunt
detectate cazuri de privatizare ilegalã a
patrimoniului public, ocolind procedura
de tender, cazuri de reducere sinteticã a
valorii estimate a întreprinderilor în cazul
privatizãrii lor de cãtre colectivul între-
prinderii, precum ºi reducerii valorii în-
treprinderilor prin diferite modalitãþii (fal-
sificarea anului de construire a întreprin-
derii, dosirea intenþionatã a unor obiecte
care aparþin întreprinderii din lista obiect-
elor expuse estimãrii, mãrirea neîntemei-
atã a sumei amortizãrii), excluderea din
lista persoanelor participante la privatiza-
rea întreprinderii de cãtre colectiv a foºtilor
lucrãtori ºi pensionari, etc.

Instabilitatea macroeconomicã, vulner-
abilitatea þãrii la crize financiare. Astfel,
volumul anual al narco-businessului în
Moldova se estimeazã la 200-250 milio-
ane dolari, aceastã cifrã depãºind de 3,5-
4 ori volumul investiþiilor strãine directe
în Moldova în decursul unui an, precum
ºi volumul rezervelor de valutã ale Bãncii
Naþionale. Traficul de droguri este o ra-
murã concentratã în mâinile a câtorva
persoane. De aceea, orice aflux ori reflux
de capital cauzat doar de acest sector ar
putea, în principiu, zdruncina stabilitatea
sistemului financiar.

Impactul asupra securitãþii politice
a statului

Fenomenul corupþiei contribuie la
formarea unui clan economic ºi politic, care
impune societãþii voinþa sa, neþinând cont

Caseta 4.4.1

Pe teritoriul Moldovei existã patru cãi de trafic de droguri. Numai
traficul lunar de heroinã se estimeazã la 150-200 kg (pentru
informaþie: preþul cu ridicata a unui kg de heroinã este 1500 $ în
Pakistan, 10 mii $ în Turcia,  40 mii $ în Anglia, preþul cu amãnun-
tul atingând 120 mii $ pentru un kilogram). În decursul ultimilor
cinci ani, numãrul estimat al persoanelor care consumã droguri a
crescut de la 3 mii pânã la 60 mii. În 1998, numãrul lor a crescut în
comparaþie cu 1997 de 5 ori. �Eficienþa� funcþionãrii unei astfel de
ramuri este evident destul de �înaltã�.  Posibilitãþile de a corupe
funcþionarii de stat sunt extrem de mari. De aceea, dosarele penale
ce þin de traficul de droguri nu ajung în instanþã (numãrul lor total
s-a diminuat de la 15 în 1996, la 10 în 1997 ºi, respectiv, 9 dosare în
1998).

Sursã: Conferinþa practicã �Criminalitatea organizatã ºi economia ten-
ebrã în Republica Moldova�, Chiºinãu 1999.

de necesitãþile societãþii, contribuind la
creºterea enormã a datoriilor de stat.
Moldova, având datorii imense pentru
resurse energetice, importã gaz la un preþ
mult mai ridicat decât cel mondial, nep-
rimind nici o platã pentru tranzitul de
gaz (pentru informaþie: plãþile pentru tran-
zitul de gaz pe teritoriul þãrilor înveci-
nate depãºesc PIB-ul Moldovei), mai mult
decât atât: se tãrãgãneazã instalarea  con-
toarelor de gaz la întrare ºi ieºire de pe
teritoriul þãrii. Procedura de stabilire a
preþurilor ºi mecanismul de funcþionare
a sectorului este intransparent ºi complect
închis pentru public.

Creºterea evaziunii fiscale ºi diminu-
area plãþilor la buget determinã eºecul
politicii de susþinere a antreprenoriatului
ºi micului business, politicii sociale, po-
liticii în domeniul educaþiei, sãnãtãþii,
mediului înconjurãtor, remunerãrii
muncii lucrãtorilor sistemului bugetar.
Aceasta, la rândul sãu cauzeazã pauperi-
zarea populaþiei, ºi creºterea neîncrederii
în reformele promovate.

Inaptitudinea statului de a remunera
la un nivel decent funcþionarii sãi duce la
paralizarea instituþiilor statului, afectarea
drepturilor ºi garanþiilor constituþionale ale
cetãþenilor, discreditarea sistemului statal,
lipsa respectului faþã de stat din partea
populaþiei;

Scopurile combaterii corupþiei pot fi dif-
erite: obþinerea unei eficienþe de duratã
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scurtã pe piaþa privatã, a unei eficienþe
dinamice de lungã duratã, creºterea eco-
nomicã, echitatea socialã.

Direcþiile strategice durabile de com-
batere a corupþiei ºi reducerii fenomenu-
lui economiei subterane în Republica
Moldova trebuie sã includã perfecþionarea
cadrului legislativ, privatizarea, asigurar-
ea transparenþei, reforma instituþionalã,
profilaxia ºi  ameliorarea sistemului de
impunere a legii, reducerea puterii de
monopol în toate sferele, transparentiza-
rea activitãþii factorilor de decizie.

Implementarea unei politici în aceastã
direcþie cere reforma juridicã, reforma
instituþionalã, ameliorarea sistemului de
reglementãri a procedurilor de controale
financiare, reducerea toleranþei publice:

Reforma juridicã ar include urmãtoarele
mãsuri: apelarea la ajutorul instituþiilor
internaþionale de combatere a corupþiei si
a crimelor economice; aplicarea unui sis-
tem de monitorizare externã; apelarea la
proiecte finanþate din asistenþa tehnicã din
exterior pentru efectuarea expertizei ju-
ridice a legilor ºi amendamentelor pro-
puse pentru adoptare; perfecþionarea sis-
temului legislativ prin eliminarea contra-
dicþiilor ºi ambiguitãþilor, etc.; perfecþiona-
rea mãsurilor de prevenire a crimelor;
definirea clarã a sistemului de penalizãri
în cazul de încãlcare a legislaþiei.

Caseta 4.4.2

Conform sondaju-
lui de opinie efectuat
în cadrul proiectului
�Strategia de dez-
voltare� (CISR), eco-
nomia subteranã prez-
intã un pericol serios
pentru statalitate, co-
lectarea veniturilor la
buget, securitãþii eco-
nomice ºi prestigiul statului. În opinia celor investigaþi cota economiei
subterane ar putea fi diminuatã pe cãi juridice (reducerea impozitelor,
sporirea accesului la credite), economice (lãrgirea posibilitãþilor de a
arenda încãperi, echipament tehnic, luarea în chirie a surselor de trans-
port, etc.), ºi prin metode administrative (ameliorarea activitãþii poliþiei
economice, gãrzii financiare, organelor juridice).

Sursã: estimãrile CISR

Ameliorarea sistemului de reglementãri
a procedurilor de controale financiare pre-
supune: simplificarea reglementãrilor de
stat ºi a inspecþiilor; sistematizarea ºi unifi-
carea activitãþii agenþiilor de control; pub-
licarea informaþiei clare referitoare la
agenþiile de control, drepturile ºi
obligaþiile agenþiilor de control; stabili-
rea unei unitãþi care înregistreazã ºi re-
glementeazã numãrul controalelor efec-
tuate la aceeaºi întreprindere; reforma
sistemului fiscal ºi contabil pentru sim-
plificarea ºi asigurarea transparenþei lui;
perfecþionarea pregãtirii personalului de
control financiar; publicarea informaþiei
fiscale, transparenþa preparãrii ºi ex-
ecutãrii bugetului de stat; introducerea
unui sistem de tendere obligatorii la sem-
narea contractelor de achiziþie a bunurilor
ºi serviciilor publice.

Reforma instituþionalã prevede: re-
ducerea numãrului instituþiilor statale ºi
reducerea personalului acestora; substi-
tuirea procedurii vizitelor personale în
soluþionarea problemelor cu utilizarea
poºtei, inclusiv a celei electronice; de-
politizarea Guvernului, introducerea ob-
ligatorie a sistemului de promovare pro-
fesionalã pe bazã de merite ºi concurs;
introducerea unui sistem bine definit de
standarde etice pentru funcþionarii de stat;
crearea instituþiilor independente cu au-
torizarea investigaþiilor privind acuzaþiile
în corupþie.

Reducerea toleranþei publice cere coor-
donarea eforturilor organizaþiilor de
educaþie, religioase ºi mas-media în cam-
pania anti-corupþie; asigurarea transparenþei
finanþãrii partidelor politice; antrenarea
jurnaliºtilor în promovarea unui mod echili-
brat de raportare ºi introducerea codului
de conduitã a jurnaliºtilor; crearea unui
organ de depunere a plângerilor în legã-
turã cu comportamentul inadecvat al lu-
crãtorilor poliþiei ºi al organelor de control.

Realizarea acestor mãsuri va contribui
la incorporarea economiei subterane în cea
formalã, combaterea fenomenului corup-
þiei, înlãturarea barierelor dezvoltãrii uma-
ne în Moldova, ºi va contribui la consoli-
darea securitãþii economice, politice, pub-
lice, personale, ºi ecologice a societãþii.


