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Scopul  fiecărui agent economic, inclusiv în sectorul agrar,  îl constituie obţinerea rezultatelor cât mai înalte. Dar 
orice activitate economică necesită managementul organizaţional. Obiectivul principal al agenţilor economici este 
obţinerea rezultatelor dorite cu cheltuieli minime. Forma concretă de manifestare a acestui principiu este eficienţa 
economică, care evidenţiază raportul dintre rezultatele obţinute şi cheltuielile suportate.

Sectorul agroalimentar din Republica Moldova a fost şi rămâne o componentă majoră a economiei moldove-
neşti. În acest domeniu, este implicată aproximativ jumătate din populaţia activă a republicii şi constituie  aproxi-
mativ 60% din exportul Republicii Moldova. Prin urmare, promovarea de produse agricole pe pieţe noi, dezvoltarea 
potenţialului de export al întreprinderilor agricole şi identificarea barierelor la această etapă de dezvoltare constituie 
una din condiţiile pentru dezvoltarea economică durabilă a republicii.

Avantajul comparativ al produselor agricole moldoveneşti, inclusiv cele horticole, o  constituie puritatea ecologi-
că, un bun gust, o gamă destul de diversificată de produse: alcool, ulei şi  nuci, legume proaspete şi fructe, conserve 
şi suc, porumb zaharat şi multe altele.

Printre principalii consumatori de produse agricole moldoveneşti, inclusiv legume, sunt nu numai ţările CSI, dar 
şi  România, Germania, Statele Unite ale Americii, Austria, Franţa, Grecia şi alte ţări. Acest lucru indică posibilitatea de 
furnizare de produse agricole, inclusiv legume, pe pieţele din ţările dezvoltate, unde există cerinţe foarte stricte de 
calitate.

Fondul funciar este principalul instrument indispensabil pentru producerea de produse agricole. În plus, fondul 
funciar constituie izvorul de resurse naturale utilizate de către populaţie.

Valoarea pământului ca mijloc de producţie urmează să fie cuantificat, de exemplu, sau de evaluat. Criteriul pen-
tru evaluarea economică a terenurilor agricole, valoarea lor ca mijloc de producţie o constituie  profitul net.

Analiza practicilor agricole mondiale ne permite să formulăm anumite tendinţe sau perspective de dezvoltare, 
caracteristice pentru dezvoltarea lor. Ele sunt asociate cu procesul de adaptare a industriei alimentare din Republica 
Moldova la condiţiile de piaţă în permanentă schimbare şi a noilor tehnologii pentru a concura pe piaţa produselor 
alimentare, reglementarea de către guvern a producţiei şi distribuţiei de produse agricole şi de alţi factori.

În investigaţiile efectuate au fost folosite metode ştiinţifice de cercetare: grupări de analiză şi sinteză, economice 
şi metode statistice de cercetare. Ca material pentru cercetare au fost utilizate datele oferite de către Ministerul Agri-
culturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

Pentru a evalua eficienţa economică de utilizare a terenurilor în agricultură, este folosit un sistem de indicatori 
metrici cum ar fi: productivitatea culturilor majore; producţia agricolă pe unitate de suprafaţă de teren; valoarea 
producţiei brute; venitul brut pe unitate de teren arabil etc.

A fost  investigată folosirea fondului funciar de către culturile legumicole şi bostănoase în Republica Moldova. În 
conformitate cu planul de însămânţare a terenurilor agricole cu culturi legumicole şi bostănoase, elaborat de către 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, în 2011, s-a observat următoarea situaţie. Cota 
aproximativă de 50% a fost distribuită pentru legume.

Din cele menţionate mai sus putem vorbi despre fezabilitatea de a extinde suprafaţa cultivată cu tomate, cultură 
mai profitabilă, mai ales în teren protejat.

Pentru dezvoltarea eficientă pe termen lung a pieţei agroalimentare în Republica Moldova este necesar de a 
stimula producţia şi vânzarea de bunuri, în conformitate cu cerinţele unei economii moderne de piaţă, utilizarea 
deplină a experienţei ţărilor dezvoltate.

Reglementarea de stat a pieţei produselor alimentare la nivel local nu este atât de mult un instrument de întreţi-
nere şi dezvoltarea unor avantaje competitive locale, crearea unei infrastructuri de piaţă, dar forma în care autorita-
tea regională investeşte percepţia sa de piaţă şi a metodelor sale de reglementare.

Una dintre cele mai mari probleme ale economiei agricole o constituie  menţinerea parităţii preţului la produsele 
agricole şi cele industriale.

Cu dificultăţi în atingerea de paritate faţă de preţ, probabil, se confruntă în toată ţara. Motivul pentru aceasta o 
constituie  diferenţele fundamentale în economia agriculturii şi industriei. Ele au o influenţă destul de puternică asu-
pra raportului dintre rata şi direcţia de modificare a preţurilor produselor industriale şi cele agricole.
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În primul rând, din cauza sezonieră a producţiei agricole, inclusiv a fructelor, preţurile din acest domeniu se mo-
difică cu mult mai lent decât nivelul mediu al  preţurilor pe ţară, inclusiv cele din  industrie.

În al doilea rând, gradul ridicat de monopolizare a firmelor industriale care produc bunuri destinate sectorului 
rural. În acelaşi timp agricultorii îşi realizează produsele la mulţi cumpărători.

Anume denaturarea preţurilor este o cauză majoră a aprovizionării slabe a pieţei  interne cu produse alimentare 
şi creşterea preţurilor. Astfel, la obiectele de reglementare de către stat a preţurilor se referă  şi  produse agricole şi 
cele alimentare.

Reglementarea de către stat a preţurilor pentru anumite grupe de mărfuri care sunt cele mai relevante este o 
parte importantă a reglementării macroeconomice.

Astfel, necesitatea de influenţă a guvernului asupra preţurilor serveşte ca o zonă de reglementare macroecono-
mică şi, în special, se manifestă în următoarele domenii de reglementare de stat:

- menţinerea pe piaţă a mediului competitiv;
- prevenirea monopolizării;
- efectuarea politicilor orientate social.
Impactul asupra raportului optim între preţurile de comerţ exterior şi a preţurilor pe piaţa internă;
- mecanismul de influenţă a statului asupra preţurilor funcţionează nu numai la nivel macroeconomic, dar şi la 

cel microeconomic.
Măsurile microeconomice de influenţă a guvernului asupra preţurilor sunt mai specifice şi includ:
- controlul asupra monopolurilor naturale şi altele;
- stabilirea preţurilor de bunuri şi servicii de mare importanţă socială;
- monitorizarea întreprinderilor implicate în poziţie dominantă pe piaţă;
- protecţia juridică şi judiciară a preţurilor contractuale şi a contractului;
- aplicarea accizelor la impozitarea anumitor bunuri;
- subvenţii şi subvenţii de preţ;
- reglementarea de preţuri şi tarife în activitatea economică externă;
- indexarea preţurilor;
- organizarea statisticii preţurilor;
- de monitorizare a controlului preţurilor.
Printre problemele rezolvate de către stat cel mai important  este să se asigure un raport eficient de monopol şi 

al concurenţei.
Astfel, într-o piaţă modernă, utilizarea eficientă a resurselor funciare este un proces complex influenţat de  mai 

mulţi factori. Selectarea orientării generale în acelaşi timp şi abordării pentru stabilirea preţurilor pentru produsele 
noi şi cele existente fabricate, serviciile prestate cu condiţia ca să crească volumul vânzărilor, cifra de afaceri, creşterea 
volumului producţiei, a maximaliza profiturile şi să consolideze poziţia pe piaţă a firmelor care acţionează în cadrul 
politicilor de preţuri actuale.

Cercetările efectuate au demonstrat  necesitatea majorării suprafeţelor ocupate de cultura tomatelor, îndeosebi 
în terenul protejat, ca cea mai profitabilă specie legumicolă.

Pentru dezvoltarea eficientă a pieţei agroalimentare din Republica Moldova în perspectivă este necesar de a sti-
mula producerea, valorificarea şi realizarea acelor produse, care  corespund cerinţelor economiei contemporane de 
piaţă, folosind la maximum experienţa ţărilor dezvoltate economic.
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