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INTRODUCERE 

Doctrinele economice percepute cândva drept culegeri de 

teorii şi dogme absolute, neschimbătoare şi intangibile sunt 
considerate astăzi un suport pentru fundamentarea deciziilor de 
politică economică. Indiferent de nivelul aplicării acestora: micro-, 

macro- sau mondoeconomic, ele trebuie racordate la realitatea vieţii 
economice şi în nici un caz neglijată existenţa lor.  

Devine extrem de important faptul că ele înglobează 
experienţa de milenii a popoarelor lumii asupra analizei 
fenomenelor şi proceselor economice. Încă vechii indieni meditau 
asupra fenomenului escaladării preţului, fenomen foarte des întâlnit 
astăzi şi, paradoxal, tot ei au găsit şi răspunsul: „preţul unui şi 
aceluiaşi produs este diferit pe diferite pieţe datorită numărului de 
intermediari ce se suprapun de-a lungul filierei comerciale (cu cât 
numărul de intermediari între producător şi consumator va fi mai 
mare, cu atât şi preţul va fi mai mare). Problema escaladării preţului 
de-a lungul filierei comerciale este frecventă astăzi la producătorii 
de lapte, producătorii de fructe şi legume, unde raportul dintre preţul 
produsului finit procesat şi preţul producătorului este de 3-7 ori mai 

mare.  

De asemenea, de-a lungul evoluţiei lor, statele înalt dezvoltate 
au promovat politica protecţionismului economic, iar dacă au mers 
pe politica liber-schimbistă nu au liberalizat întreaga economie 
instantaneu, ci şi etapizat, de exemplu Franţa, care încă nu a 
liberalizat industria textilă. Politica dată, executată fie prin barierele 
tarifare sau netarifare, a contribuit la miracole economice în 
Germania, SUA, Japonia, chiar şi Rusia.  

Republica Moldova, însă, a liberalizat întreg complexul 
economiei naţionale, devenind o ţară orientată spre exterior şi 
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dependentă de pieţele externe, ceea ce poate fi extrem de periculos 
dacă se denaturează relațiile dintre state sau dacă se schimbă 
conjunctura economică.  

Lucrările metodice la disciplina Doctrine economice sunt un 

instrument de pregătire profesională a economistului în scopul de  al 

face mai receptiv faţă de amploarea fenomenelor şi proceselor 
economice, a-l ajuta să-şi formeze opinii faţă de experienţa 
trecutului, a-l ajuta să filtreze soluţiile propuse de predecesori şi să-

și formeze o gândire analitică, ba chiar şi critică faţă de politicile de 

orientare a economiei actuale. Căci de promovarea doctrinelor 
economice de astăzi depinde viitorul nostru de mâine! 

Lucrările metodice urmează un dublu scop: însuşirea şi 
procesarea mai eficientă a materialului teoretic şi promovarea 
lucrului în echipă, fapt ce va permite încadrarea tuturor studenţilor 
în procesul cognitiv indiferent de numărul acestora în grupă. 

De asemenea studentul va încerca să se verifice şi să-şi 
consolideze cunoştinţele prin găsirea răspunsurilor la întrebările 
pentru autocontrol şi să-şi dezvolte o gândire critică polemizând 
asupra fragmentelor din textele originale.  

Un alt avantaj al lucrărilor metodice este faptul că dispun de o 
lucrare de sinteză, unde studentul va încerca să conceapă o nouă 
doctrină, o nouă abordare sau chiar o nouă paradigmă care ar putea 
servi ca un model de dezvoltare economică pentru Republica 
Moldova. 

Lucrările metodice corespund conţinutului curriculum-ului la 

disciplina Doctrine economice. Ele constau din 15 teme cu un 

număr suficient de teste-grilă. Iar fiecare întrebare conţine patru 
variante de răspuns, dintre care doar una poate fi validată (corectă). 
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Soluționarea conținutului etapei 5 vizează obținerea a 
maximum 40 puncte. 

Tabelul 1. Potențialele forțe motrice ale „miracolului economic 
moldovenesc” 

Denumirea doctrinei economice Idei sau teorii economice selectate 

Mercantilismul economic 
1. __________________ 

2. __________________ 

Fiziocratismul 
1. __________________ 

2. __________________ 

Liberalismul economic clasic 
1. __________________ 

2. __________________ 

Marginalismul 
1. __________________ 

2. __________________ 

Socialismul 
1. __________________ 

2. __________________ 

Naționalismul 
1. __________________ 

2. __________________ 

Instituționalismul/neoinstituțio-

nalismul 

1. __________________ 

2. __________________ 

Keynesismul 
1. __________________ 

2. __________________ 

Neokeynesismul 
1. __________________ 

2. __________________ 

Neoliberalismul 
1. __________________ 

2. __________________ 

Sursa: elaborat de autor. 
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