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Autorităţile guvernatoare declară în ultimii 

şapte ani, că Republica Moldova se află într-o uşoară 

creştere economică, bazându-se pe majorarea PIB-
ului. Dar ştim cu  toţii datorită cărui fapt are loc 

această uşoară înviorare. Pentru ca o ţară să 

înregistreze o adevărată creştere economică durabilă, 

această creştere trebuie să fie bazată pe majorarea 
volumului producţiei autohtone, pe ridicarea 

nivelului de trai  a populaţiei, însă nu din contul 

transferurilor sutelor de mii de moldoveni plecaţi 
peste hotare în căutarea unui loc de muncă mai bine 

plătit. 

Pentru ca multele întreprinderi moldoveneşti, 
aflate încă într-o profundă criză financiară, să poată 

să-şi reia activitatea într-un ritm normal este nevoie 

de efectuat investiţii enorme. E şi aceasta  o 

problemă, deoarece pe hârtie se vorbeşte mult despre 
stimularea investiţiilor în ţara noastră, în realitate, 

însă, se face destul de puţin. Una din posibilităţile de 

reducere a deficitului mijloacelor investiţionale este 
formarea sructurilor integrate. Integrarea corporativă 

a întreprinderilor industriale poate contribui la 

mobilizarea rezervelor interne (spre exemplu, pe baza 

reorientării activităţii fiecărei întreprinderi spre 
obţinerea profitului corporativ şi reinvestirea lui 

ulterioară în direcţiile prioritare ale dezvoltării 

companiei) şi uşurarea accesului la sursele externe de 
finanţare (în legătură cu faptul că compania dispune 

de posibilităţi mai mari de depuneri în gaj, se 

îmbunătăţeşte imidjul debitorului, există posibilităţii 
de oferire a garanţiilor reciproce între participanţii 

grupei ş.a.m.d.). 

De asemenea, pentru multe întreprinderi 

moldoveneşti este actuală problema îmbunătăţirii 
calităţii producţiei, în deosebi pentru cele ce produc 

mărfuri de consum final şi care se confruntă cu o  

concurenţă acută din partea firmelor străine. 
Factorii care determină nivelul scăzut al 

produselor sunt grupaţi în două categorii:  

 interni: 
 folosirea tehnologiilor şi utilajelor 

învechite; 

 organizarea insuficientă a producerii; 

 personal slab calificat ş.a. 
 

externi: 

 aprovizionarea cu materii prime şi 

materiale cu o calitate redusă; 

 lipsa contractelor de colaborare pe termen 
mediu şi lung cu furnizorii ş.a. 

 Pentru a rezolva problema aprovizionării 

cu resurse materiale se poate recurge ori la 

înlocuirea furnizorilor neeficienţi, ori la obţinerea 
unei anumite influenţe asupra acestora pentru a 

asigura nivelul dorit al calităţii producţiei 

furnizate. Prima cale nu este acceptabilă deoarece 
e destul de complicat, distrugând relaţiile cu vechii 

furnizori, să stabileşti relaţii de colaborare cu alţii 

noi. Deci, nu ne rămâne decât să alegem a doua 
variantă – cea de integrare corporativă cu acei 

furnizori cu care considerăm de cuviinţă să 

colaborăm în continuare. 

 Din cele expuse este evident că procesele 
integraţioniste în economia Moldovei sunt 

binevenite, dar trebuie de remarcat că pentru a 

stimula apariţia acestora este nevoie ca statul să ia 
o poziţie activă faţă de procesul dat. În primul 

rând, prin elaborarea unei baze legislative eficiente 

pe problema dată şi în al doilea rând, e nevoie ca 

statul să se prezinte ca iniţiator în formarea 
grupelor integrate şi să susţină dezvoltarea 

acestora. 

 Actualmente în Republica Moldova 
persistă necesitatea stringentă de elaborare a unui 

pachet de acte normative ce ar reglementa 

funcţionarea diferitor grupări integraţioniste aşa 
ca: holdingul; grupări financiar-industriale; 

parteneriatul public-privat. 

E deja destul timp de când lumea de 

afaceri a republicii cere elaborarea legii cu privire 
la activitatea holdingurilor, dar până astăzi o 

asemenea lege nu a fost adoptată. Doar în 

proiectul de lege cu privire la deetatizarea şi 
administrarea proprietăţii publice, în art. 18 se 

vorbeşte în câteva rânduri despre holdingul public. 

Acesta se stabileşte a fi „o societate pe acţiuni cu 
cote sociale al societăţii comerciale afiliate sau 

dependente, al cărei acţionar unic este statul sau 

unităţile administrativ-teritoriale”. 

Formarea şi funcţionarea structurilor 
integrate corporative (holdingurilor) poate avea 

loc cu sau fără participarea statului. Pot să se 
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formeze la iniţiativa autorităţilor publice („structuri, 

formate de sus”) şi la iniţiativa a însăşi subiecţilor 

economici („structuri formate de jos”).  
În Rusia în anii 2000-2001 a fost efectuat un 

studiu care avea ca scop: 

-    depistarea principalelor  probleme care apar 
în cadrul diferitor etape de formare a holdingurilor; 

- aprecierea potenţialului lor de administrare; 

- studierea posibilităţilor de atragere a 

investiţiilor şi repartizarea internă a resurselor. 
Rezultatele obţinute au demonstrat că: 

1. În cazul formării holdingului cu iniţiativa 

„de sus” perioada necesară pentru îndeplinirea tuturor 
formalităţilor e mai mare de 2 ani, faţă de un an şi 

jumătate în cazul când iniţiativa vine „de jos”. S-ar 

părea că în cazul când iniţiatorul fondării unui 
holding este autoritatea publică, perioada necesară 

pentru îndeplinirea formalităţilor ar trebui să fie mai 

scurtă. Dar problema constă în aceea că deseori între 

managerii întreprinderilor integraţioniste şi autorităţi 
apar conflicte din cauza necoiencidenţei intereselor. 

De aceea pentru a nu tărăgăna procesul e nevoie de 

găsit anumite compromise între părţile participante; 
2. Cea mai complicată  etapă în procesul de 

fondare a holdingului este cea legată de prelucrarea 

întrebărilor apărute şi cea de pregătire şi coordonare a 
documentelor. Principala  cauză fiind: barierele 

birocratice. Pentru a crea o structură integraţionistă 

este nevoie de a trece o mulţime de trepte, de 

dobândit un şir de aprobări la diferite nivele. De 
aceea este important de redus numărul şi înălţimea 

barierelor birocratice şi de formulat corect criteriile 

de obţinere a hotărârilor din partea organelor puterii 
publice. Şi deoarece multe complicaţii apar şi din 

cauza neclarităţiilor şi contradicţiilor din legislaţie 

este nevoie ca din start această latură a problemei să 

fie bine pusă la punct. 
3. Formarea oricărei structuri corporativ-

integraţioniste necesită de asemenea şi un consum 

enorm de resurse financiare. Cheltuielile în mare 
parte sunt legate de prelucrarea întrebărilor legate  de 

integrare şi legalizare a activităţi holdingului. Şi 

deoarece problema deficitului resurselor financiare 
persistă, în asemenea situaţii se poate planifica 

întroducerea cofinanţării bugetare a proiectelor de 

creare a holdingurilor. Foarte negativ influenţează 

asupra eficienţei activităţii companiei de holding 
includerea în componenţa acesteia a întreprinderilor 

cu o situaţie financiar nesatisfăcătoare. Este de dorit, 

ca înainte de încorporare a unei asemenea 
întreprinderi să fie îmbunătăţiţi indicatorii financiari 

a întreprinderilor date.    

4. Funcţionarea eficientă a oricărei structuri de 
integrare corporativă este imposibilă fără un sistem 

de administrare calificat. Întreprinderea principală 

este datoare, în primul rând, să dispună de 

posibilitatea înfuenţării optime asupra membrilor 

grupului şi, în al doilea rând, să utilizeze eficient 
acest potenţial. De asemenea, specific pentru 

structurile de tip holding, este faptul că cota-parte 

a întreprinderii principale în totalul capitalului 
companiei trebuie să-i ofere acesteia împuterniciri 

administrative, inclusiv şi o reprezentanţă adecvată 

în consiliul directorilor. 

Una din direcţiile de integrare a diferitor 
întreprinderi cu diferite forme organizatorico-

juridice şi din diferite domenii de activitate este 

crearea grupelor financiar-industriale (GFI). 
Scopul acestor grupări integraţioniste la fel este 

realizarea programelor şi proiectelor investiţionale 

în vederea sporirii gradului de competitivitate a 
producţiei autohtone şi extinderea pieţelor de 

desfacere a mărfurilor şi serviciilor. Grupele 

financiar industriale se formează pe baza 

contopirii a două forme de capital: bancar şi 
industrial. În rezultatul acestei asocieri, utilizarea 

capitalului financiar-industrial permite sporirea 

considerabilă a profitului. 
Un mare avantaj al GFI este că mijloacele 

băneşti temporar libere din cadrul unei 

întreprinderi membre a grupei financiar-industriale 
pot fi orientate pentru acoperirea necesităţilor 

băneşti ale altor întreprinderi – membre ale grupei. 

În acest caz nu se solicită credite din afara 

grupului, ceea ce permite economisirea resurselor 
utilizabile pentru achitarea dobânzilor. În afară de 

aceasta, mijloacele băneşti temporar disponibile 

ale întreprinderilor pot fi folosite de băncile 
membre ale grupei în calitate de capital bancar 

pentru emisiunea valorilor mobiliare, plasarea 

împrumuturilor ş.a. Pătrunderea capitalului bancar 

în industrie presupune transformarea băncilor din 
simpli mijlocitori de plăţi în coproprietari a 

întreprinderilor industriale.  

Efectul de la asocierea capitalurilor (bancar 
şi industrial) este considerabil mai mare decât 

suma rezultatelor funcţionării lor în parte, şi în 

cele din urmă, contribuie la apariţia noilor structuri 
economico-organizatorice care ar asigura 

interacţiunea intereselor şi tendinţa de creştere a 

profitului tuturor participanţilor grupului financiar-

bancar. 
Datorită faptului că investiţiile în sectorul 

real al economiei Moldovei sunt destul de modeste 

este nevoie de o intensificare a procesului de 
integrare a capitalului industrial cu cel bancar. 

Băncile sunt, de fapt, principalele instituţii care se 

ocupă de acumularea economiilor şi transformarea 
acestora în investiţii pentru sectorul real. Dar 

nivelul scăzut de capitalizare a acestora, resursele 
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limitate atrase pentru perioade îndelungate, precum şi 

alţi factori negativi micşorează capacitatea 

instituţiilor creditoare de a colabora cu sectorul real 
al economiei. 

Mediul intern specific, stabilit în procesul 

interrelaţiilor capitalului de diverse forme, permite 
examinarea GFI nu doar ca un sistem economic 

integrat al capitalului financiar-industrial, dar şi ca o 

organizaţie înzestrată cu proprietăţi alternative pieţei 

şi mecanisme de funcţionare, ce permit mobilizarea 
capitalului în dimensiuni mari, acesta fiind un factor 

important în creditarea pe termen lung. 

Economistul rus V. Ţvetkov concepe grupul 
financiar-industrial ca o formă flexibilă (asociaţie, 

alianţă) sau rigidă (holding) de relaţii a partenerilor, 

la baza cărora se află relaţiile de proprietate dintre 
instituţiile financiare şi ceilalţi participanţi ai GFI. 

Conform legii Republica Moldova, GFI 

reprezintă un ansamblu de persoane juridice, 

înregistrat de autoritatea de stat abilitată, care în baza 
contractului şi-au asociat, în întregime sau parţial, 

activele materiale şi nemateriale şi funcţionează ca 

subiecţi cu drepturi egale ai activităţii de 
întreprinzător cu scopul realizării proiectelor şi 

programelor de investiţii, orientate spre sporirea 

gradului de competitivitate a producţiei locale şi 
extinderea pieţelor de desfacere a mărfurilor şi 

serviciilor.  

Practica mondială arată că relaţiile băncilor şi 

companiilor industriale în limitele grupelor financiar-
industriale sunt orientate în patru direcţii de bază: 

deţinerea de acţiuni, oferirea creditelor, delegarea 

lucrătorilor bancari în conducerea companiei, 
repartizarea de către bancă a obligaţiunilor emise de 

companie. Corelarea acestor direcţii depinde atît de 

situaţia economică în general, cât şi de situaţia 

sectoarelor industrial şi financiar, în particular. 
Actualmente, în Republica Moldova sunt anumite 

condiţii pentru valorificarea formelor doi şi trei. Dar, 

aceste oportunităţi nu sunt folosite din  cauza 
existenţei multor bariere (în mare parte de natură 

birocratică). Din acest motiv, pentru realizarea 

proiectelor, instituţiile creditare sunt constrânse să 
formeze GFI neoficiale sub forma asociaţiilor 

„nereglamentate”. De regulă, ele se formează pe bază 

de înţelegeri verbale referitoare la desfăşurarea în 

comun a activităţii economice, aceste înţelegeri ne 
fiind date publicităţii. La moment se preferă această 

metodă deoarece se depăşesc multe interdicţii, se 

evită atenţia din partea organelor administrative, de 
control, fiscale, juridice, a mijloacelor mass-media. 

Iar pentru a înlătura obstacolele este necesar de a 

minimiza riscul investirii în industrie, elaborarea unei 
baze lagislative optime, inclusiv a celei cu privire la 

efectuarea investiţiilor în vederea dezvoltării grupelor 

financiar-industriale. În ţările dezvoltate procesele 

de integrare se desfăşoară cu susţinerea variată din 

partea statului. Acestea privesc activitatea de 
integrare a corporaţiilor ca garant al bogăţiei şi 

prosperităţii. Republica Moldova nu are timp 

pentru o evoluţie îndelungată a apariţiei 
structurilor integraţioniste efective, ai ales că are la 

dispoziţie experienţa altor state. De aceea procesul 

integrării trebuie promovat pe baza experienţei 

mondiale de integrare. 
O altă structură integraţionistă care este 

destul de viabilă în toată lumea şi are şanse de 

succes şi în Republica Moldova este cea a 
parteneriatului public-privat ( PPP). Acesta 

constituie o modalitate de introducere a 

managementului privat în serviciile publice pe 
calea unei legături contractuale pe termen lung 

între un operator privat şi o autoritate publică. PPP 

asigură în mod fundamental realizarea în totalitate 

sau parţial a serviciului proiectat, făcând apel la 
know-how-urile şi resursele sectorului privat. 

Parteneriatul public - privat presupune 

existenţa unui raport optim între sectorul public şi 
cel privat, el devine necesar şi posibil când 

privatul deţine o pondere semnificativă în 

economie. Sectorul public şi privat lucrează 
împreună pentru realizarea unor proiecte care 

necesită instrumente financiare deosebite (de 

exemplu, lucrări de infrastructură, construcţii, 

drumuri, poduri sau linii de cale ferată). De 
asemenea, PPP este o modalitate prin care este 

abordată dezvoltarea economică în teritoriu 

(construcţia, operarea şi vânzarea unor obiecte „la 
cheie”, spre exemplu: a spitalelor, caselor de 

cultură...). Sectoarele public şi privat lucrează 

împreună pe baza unor aranjamente contractuale 

bine determinate în cadrul cărora se împărţesc 
responsabilităţile, costurile şi riscurile. Ambele 

părţi aşteaptă ca prin colaborare să se realizeze 

rezultate mai bune cu aceleaşi costuri (sau aceleaşi 
rezultate, dar cu costuri mai mici), fiecare 

păstrându-şi identitatea şi propriile 

responsabilităţi. 
Dea lungul timpului practica a dezvoltat o 

mare diversitate de parteneriate public-private 

generate de dinamismul dezvoltării, multitudinea 

particularităţilor angajamentelor contractuale şi 
circumstanţele conjucturale. Iar principalul criteriu 

care separă diferite tipuri de PPP este riscul, 

măsura în care sectorul public este dispus să 
transfere în totalitate sau parţial răspunderea şi 

riscul către sectorul privat. Din această cauză se 

impune elaborarea legislaţiei, a anumitor 
metodologii de selectare a partenerilor privaţi 

pentru fiecare categorie de PPP. Principiile care 
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stau la baza selectării partenerilor privaţi şi încheierii 

contractelor de PPP sunt următoarele: 

nedescriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea 
reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa 

utilizării fondurilor publice, asumarea răspunderii. 

O importanţă deosebită înaintea semnării 
contractului de PPP se acordă elaborării şi 

desfăşurării studiului de fezabilitate pentru proiectele 

de parteneriat public-privat. Acest studiu reprezintă 

un ansamblu de documente prin care se justifică 
tehnic şi economic viitorul proiect. Astfel rezultatele 

studiului de fezabilitate trebuie să ofere informaţii 

complete care să justifice că: 

 proiectul poate fi realizat; 

 au fost luate în consideraţie toate alternativele 
de realizare a proiectului; 

 în cazul în care va fi realizat, proiectul 

răspunde cerinţelor şi principiilor autorităţilor 

publice. 
Studiul de fezabilitate trebuie să acopere sub 

aspect cantitativ şi calitativ principalele direcţii 

tehnice, financiare, economice, sociale, instituţionale 

şi de mediu ale proiectului public-privat şi să 
identifice riscurile care pot apărea în cadrul acestui 

proiect.  

Cele mai fregvente riscuri care pot apărea în 
cadrul unui parteneriat public-privat sunt legate de 

existenţa unor condiţii de sol complicate sau în 

general inadecvate pentru efectuarea construcţiilor. 
De asemenea, pot apărea situaţii când cu greu se 

obţin aprobările necesare pentru începutul lucrărilor. 

Odată cu obţinerea acordurilor autorităţilor, 

concesionarul are de suportat unele cheltuieli legate 
de pregătirea terenului pentru lucru. Rare ori dar se 

poate întâmpla ca în timpul lucrărilor să fie 

descoperite anumite obiecte cu valoare istorică şi 
acest fapt va conduce inevitabil la creşterea timpului 

necesar pentru îndeplinirea lucrărilor sau chiar 

stoparea acestora. 

Pentru implimentarea în Republica Moldova a 
PPP este nevoie de: 

1. elaborarea cadrului legislativ privind 

funcţionarea parteneriatelor public- private; 
2. crearea unui Centru de excelenţă pentru 

parteneriatul public-privat care va avea ca 

scop principal monitorizarea proiectelor PPP; 
3. în implimentarea PPP-urilor trebuie de ţinut 

cont că acestea sunt nişte mecanisme ale 

parteneriatelor de afaceri, nu mecanisme 

sociale (parteneriate sociale) de distribuire a 
resurselor. Problema principală este cum 

creăm bogăţia şi nu cum o împărţim.                                                                                                      

Deşi, într-un raport al Băncii Mondiale s-a 
afirmat că Republica Moldova şi-a încheiat perioada 

sa de tranziţie, în ţara noastră mai sunt încă multe 

probleme de rezolvat, inclusiv economice şi în 

mod special cea a reformării relaţiilor de 

proprietate. Mai întâi de toate este necesară 
reluarea proceselor de privatizare (eficientă), ce ar 

permite formarea proprietarilor cu un adevărat 

simţ gospodăresc şi lărgirea (mărirea) clasei de 
mijloc. De asemenea, pentru a contribui la o 

adevărată creştere economică este nevoie de a 

determina, care este, totuşi, rolul statului în viaţa 

economico-socială a ţării, care sunt acele direcţii 
de influenţă. Şi în final, luându-se în consideraţie 

factorii concurenţiali mondiali şi globalizarea 

(transnaţionalizarea) vieţii economice apare 
necesitatea stimulării apariţiei şi funcţionării 

diferitor grupări integraţioniste pentru a putea 

propune pieţei interne, dar şi celei internaţionale, 
produse şi servicii de o înaltă calitate. Considerăm, 

că toate acestea cu siguranţă, în final, ar contribui 

la ridicarea nivelului de trai a populaţiei, acesta 

fiind principalul scop al politicii economice a 
oricărui stat democratic. 
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