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INTRODUCERE 
 

În condiţiile tranziţiei către economia de 

piaţă reglementarea de stat capătă o importanţă de 
stabilizare deosebită, trecând la un nivel calitativ 

nou. Dezvoltarea economiei naţionale în anii ’80 a 

ridicat destul de drastic problema necesităţii 
tranziţiei de la sistemul dur al administrării 

centralizate şi planificării economiei spre un nou 

sistem de gospodărire, bazat pe diversitatea 
formelor de proprietate, relaţii de piaţă, concurenţă 

reglată parţial de stat. Urgenţa acestui proces a 

devenit evidentă la sfârşitul anilor ’80 începutul 

anilor ’90. Iniţial estimarea direcţiilor de dezvoltare 
era dominată de părerea orientării doar spre relaţiile 

de piaţă libere. Însă, practica primilor ani ai 

reformelor denotă, că în condiţiile nivelului actual 
de dezvoltare a forţelor şi relaţiilor de producţie, 

reglementarea de stat devine indispensabilă. 

 

 

1. PREMISELE REGLEMENTĂRII DE 

STAT ÎN AGRICULTURĂ 
 

Dinamismul şi permanenta necesitate de 

perfecţionare a mecanismului de funcţionare a 

economiei îşi găsesc resortul cel mai profund şi 

decisiv în factorii interni, obiectivi şi subiectivi în 
fiecare ţară în parte. Având ca sens utilizarea cu 

maximă eficacitate a resurselor umane, naturale şi 

financiare, în vederea asigurării creşterii bunăstării 
tuturor membrilor societăţii date şi dezvoltării 

depline a personalităţii lor, mecanismul de 

funcţionare a economiei trebuie să-şi înnoiască 

modalităţile concrete de desfăşurare şi mişcare ori 
de câte ori acestea nu mai sînt suficient de 

corespunzătoare realizării scopului obiectiv de 

dezvoltare economică. 
 Regulatorul de bază al relaţiilor între stat şi 

producătorii agricoli în condiţiile noi sunt legăturile 

economice între participanţii pieţei, deoarece numai 
prin mecanismul acestor relaţii se separă, fixează şi 

se distribuie veniturile între toţi subiecţii pieţei, la 

fel se realizează măsurile de protecţie socială a 

consumatorilor şi se înfăptuieşte politica 
protecţionistă a statului de apărare a interesului 

producătorului agricol autohton. Mecanismul 

relaţiilor economice în structurile de piaţă se 

evidenţiază şi funcţionează datorită utilizării 
preţurilor, introducerii mecanismului recuperării 

consumurilor şi dotaţiilor, folosirii diverselor forme 

şi metode de calcul şi distribuire a veniturilor şi 
beneficiului, obţinut la diferite etape a mişcării 

producţiei de la producător la consumator. 

Reglementarea de stat a sectorului agrar include 

optimizarea parametrilor activităţii de producţie şi 
corelarea intereselor economice a partenerilor, la fel 

mecanismul de realizare a programului de 

dezvoltare. 
Analiza particularităţilor economico-sociale 

a tranziţiei către economia de piaţă a Republicii 

Moldova, ce se exprimă prin nivelul înalt al 
deformării economiei sectorului agrar, menţinerea 

stereotipului creat de gândire şi comportare, 

formează scopurile reglementării producţiei agricole 

la etapa actuală: stimularea majorării volumului de 
producţie şi comercializării producţiei produse, 

ridicarea calităţii ei; stimularea reducerii costurilor 

de producere (păstrare, prelucrare şi desfacere); 
restructurarea formelor relaţiilor economice şi a 

celor de gospodărire; stimularea direcţiilor şi 

formelor de sporire a eficienţei producţiei; crearea 
unui mecanism efectiv de distribuire a preferinţelor 

în sectorul agrar; stimularea protejării intereselor 

sociale aşa ca păstrarea şi îmbunătăţirea mediului 

ambiant, resurselor naturale, construcţia drumurilor 
şi altele. 

Soluţionarea ştiinţifică a acestor probleme e 

posibilă în baza metodelor sistemice, care îmbină 
transformarea calitativă a relaţiilor de producţie şi 

mărimea lor cantitativă. În ultimii ani starea 

economico-financiară a întreprinderilor din sectorul 

agrar continuă să se înrăutăţească. În perioada 1993-
2001 se observă scăderea rentabilităţii tipurilor 

principale ale producţiei agricole, datorită creşterii 

continue a consumurilor de producţie concomitent 
cu majorarea întârziată a preţurilor acestor 

producţii. În medie, nivelul rentabilităţii producţiei 

agricole vegetale, comercializate de întreprinderile 
agricole, a constituit 19,5 la sută în a.2001 faţă de  

77,0 la sută în a.1993, iar nivelul rentabilităţii 

producţiei animale a diminuat cu ritmuri şi mai 

mari: -31,9 în a.2001 comparativ cu 36,5 la sută în 
a.1993. Ponderea întreprinderilor care au activat cu 

pierderi a atins 59 la sută din  totalul întreprinderilor 
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în perioada anilor 1999-2002. În aşa condiţii, 

întreprinderile agricole nu pot ieşi din situaţia creată 

fără susţinere din partea statului. 
Disparitatea preţurilor a devenit acută şi 

este una din principalele cauze ale stării de criză 

actuale în sector, determinând ritmurile şi condiţiile 
procesului de reproducţie. Menţinerea parităţii 

preţurilor pentru producţia agricolă fiind foarte 

anevoioasă,  nu se poate baza doar pe mecanismele 

pieţei acest fapt fiind dificil, uneori chiar imposibil. 
Astfel, considerăm că, la etapa actuală, în Republica 

Moldova, de altfel ca şi în majoritatea ţărilor 

dezvoltate ale lumii acest scop trebuie să se atingă 
prin intermediul unui mecanism complex, ce 

îmbină metodele pieţei (inclusiv şi comerţul la 

bursă)  cu programele de stat. 
Susţinerea agriculturii reprezintă unul din 

aspectele de bază ale dezvoltării sectorului în cauză 

şi este un fenomen general în majoritatea ţărilor 

lumii (în Uniunea Europeană, de exemplu, aici 
merg cele mai multe subvenţii din bugetul comun). 

Programele de susţinere în agricultură reflectă 

întotdeauna situaţia financiară, bugetară şi politică 
din ţara dată. 

Considerăm, că la moment sistemul de 

subvenţionare în Republica Moldova necesită a fi 
revizuit şi perfecţionat, şi considerăm că cel mai 

adecvat mod de subvenţionare a agriculturii ar 

trebui să aibă la bază, nu suprafaţa de teren lucrat 

(practică utilizată până nu demult), dar  volumul 

producţiei desfăcute. Acest fapt este argumentat de 

următoarele: 

a) statul, în aşa mod, ar crea o pârghie 
importantă de stimulare a sporirii volumului 

producţiei produse – un volum mai mare, ar 

presupune şi o subvenţie corespunzătoare. În cazul 

reducerii volumului producţiei agricole (ca rezultat 
al lipsei cointeresării producătorilor, sub impactul 

multitudinii factorilor deja cunoscuţi) s-ar reduce şi 

veniturile la bugetul statului, contrar scopului iniţial 
– sporirea veniturilor bugetului, pentru a putea 

accelera progresul economic şi social; 

b) alocând subvenţii la volumul producţiei şi 
diversificându-le în funcţie de producţia produsă, 

producătorii agricoli pot dezvolta ramuri concrete 

(strategic necesare ţării). De exemplu, alocând 

subvenţii la producţie de sfeclă de zahăr, va fi 
stimulată dezvoltarea întregii subramuri sfeclă de 

zahăr – zahăr. 

 
 

 

 
 

2. MODELAREA MECANISMULUI 

REGLEMENTĂRII DE STAT 
 

În condiţiile proprietăţii private şi a unei 

pieţe libere concurenţa devine forţa motrice a 

economiei. Pentru Republica Moldova – ţară cu 

economia în tranziţie – adoptarea unei legislaţii 
antimonopol puternice şi a măsurilor eficiente 

pentru realizarea ei este un pas firesc şi necesar, 

care asigură eficacitatea eforturilor în toate sferele 
de constituire a noului model de viaţă social-

economică. Pe de altă parte, protecţia consecventă a 

concurenţei în interiorul ţării este un stimulent 

important în vederea creării priorităţilor de 
concurenţă ale economiei naţionale în ansamblu. 

Aceasta, la moment, este cea mai imperioasă 

sarcină, dat fiind că anume necompetitivitatea 
devenise până acum factorul decisiv ce determina 

descreşterea producţiei în condiţiile liberalizării 

comerţului exterior. 
Promovarea politicii antimonopol la nivel 

de stat, crearea condiţiilor pentru formarea relaţiilor 

de piaţă bazate pe concurenţă trebuie să se realizeze 

pe următoarele direcţii: 
- protecţia drepturilor şi intereselor 

consumatorilor, acordarea sprijinului în vederea 

formării în economie a structurilor paralele şi de 
producţie cu diferite forme de proprietate, orientate 

spre producerea de mărfuri de calitate superioară, 

competitive pe piaţa internă şi externă; 
- crearea sistemului normativ-juridic şi 

organizaţional de control şi reglementare a 

subiecţilor monopolurilor; 

- înlăturarea barierelor economice şi 
administrative ce reţin deplasarea liberă a 

mărfurilor, a capitalurilor, a serviciilor pe pieţele 

respective ale republicii; 
- soluţionarea în complex a problemelor 

demonopolizării în concordanţă cu interesele 

sociale, ramurale şi regionale, luându-se în 

consideraţie şi consecinţele acestor măsuri; 
- controlul respectării legislaţiei antimonopol. 

Menţionăm în contextul dat că politica 

fiscal-bugetară, comercială şi cea investiţională, 
precum şi politica monetar-bancară urmează să 

stimuleze restructurarea în continuare a industriei 

prelucrătoare ca aceasta să devină un partener dorit 
al agricultorilor, totodată ca aceste politici să 

asigure condiţiile necesare pentru formarea 

capitalului circulant şi a celui investiţional în 

favoarea acestor ramuri prioritare. Stimularea cu 
prioritate maximă a investiţiilor efectuate de către 

agricultori şi de către prelucrători în primul rând în 

agricultură şi, în al doilea rând, în industria 
prelucrătoare se va referi în exclusivitate la 
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investiţii în echipamente şi tehnologii, în 

dezvoltarea cadrului instituţional şi a resurselor 

umane (profesionale). 
Ţinând cont de limitarea posibilităţilor 

financiare ale statului trebuie de definitivat pârghiile 

utilizate. În perioada de tranziţie se modifică 
mecanismul utilizării resurselor, de formare a 

preţurilor la materia primă şi materiale. Gradul înalt 

de risc în producţia agricolă exprimată în influenţa 

substanţială a factorilor naturali acţionează 
nemijlocit atât asupra producerii diferitor tipuri de 

producţie, cît şi asupra întregii producţii. În aceste 

condiţii deosebit de actuală devine necesitatea 
efectuării calculelor în multe variante întru 

realizarea mecanismului efectiv de distribuire a 

preferinţelor. Importanţa problemelor abordate, 
cercetarea sistemică a utilizării lor în condiţii 

regionale presupun utilizarea metodelor modelării 

matematice. 

Formularea problemei constă în elaborarea 
unui mecanism efectiv de distribuire a preferinţelor, 

ţinând cont de condiţiile climaterico-economice ce 

contribuie la stabilizarea dezvoltării şi crearea 
posibilităţilor egale pentru funcţionarea efectivă a 

sectorului agrar. 

Alcătuirea modelului economico-matematic 
(MEM) de distribuire a preferinţelor include: 

optimizarea structurii de producţie; reflectarea 

procesului de distribuire a producţiei pe diferite 

canale; reflectarea condiţiilor climaterico-
economice şi a celor de gospodărire; realizarea 

principiului acţiunii nemijlocite a dotaţiilor asupra 

eficienţei producţiei în cazul diferitor variante de 
investiţii în fitotehnie (compensarea valorii 

îngrăşămintelor minerale şi mijloacelor de protecţie 

a plantelor, micşorarea costului seminţelor) şi 

zootehnie (procurarea combifurajelor, plăţi de 
compensaţie pentru acoperirea diferenţei în preţuri 

în cazul majorării volumului de producţie cu aceeaşi 

productivitate şi în cazul creşterii acesteia). 
 

 

CONCLUZII 
 

Situaţia în sectorul agrar necesită revizuirea 
şi corectarea mecanismelor reglării de stat, chemate 

să accelereze procesul de producţie. Analiza 

condiţiilor etapei date permite fundamentarea 

următoarelor momente conceptuale de bază a 
sistemei reglării de stat a activităţii producătorilor 

agricoli în condiţiile tranziţiei către noile relaţii de 

producţie: perfecţionarea sistemei de formare a 
preţurilor la producţia agricolă, elaborarea 

sistemului de control şi reglare a preţurilor la toate 

etapele de mişcare a producţiei către consumator, 

crearea mediului informaţional pentru dezvoltarea 

programelor de investiţii în agricultură, în special 

dezvoltarea noilor întreprinderi de prelucrare şi 
realizare a producţiei; mecanismul de realizare a 

parametrilor reglării de stat în baza perfecţionării 

relaţiilor economice între producătorii agricoli şi 
stat în condiţiile adaptării la noile cerinţe de 

gospodărire ale pieţei. 
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