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Abstract: The subsidizing of the agricultural producers is a very complex problem, which is 
analyzed by many scientists from all over the World. There are many opinions regarding the 
effects of subsidies allocation for the economic development of the enterprises, which 
arouses pros and cons discussions among scientists. This scientific research has the 
objective to analyze the effects of subsidies allocation on competitiveness of the agricultural 
enterprises from the horticultural sector of the Republic of Moldova and in the same time to 
determine if the agricultural producers can obtain higher level of competitiveness as a result 
of subsidies allocation. 
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1.Introducere 
 
Subvenţionarea producătorilor agricoli este o problemă foarte complexă, care trezeşte mai 
multe discuţii pro şi contra în rîndul specialiştilor. 

Conform unor cercetări efectuate de FAO [122], există trei justificări economice privind 
alocarea subvenţiilor în agricultură: 
1. În cazul unei „agriculturi infantile”- cînd ramura este dominată de producţie de origine 

străină şi din cauza politicii sociale a statului guvernul doreşte să dezvolte această 
ramură. Guvernul poate subvenţiona sectorul agrar prin granturi, credite, ingerări de 
capital şi reduceri de taxe. În cazul cînd ramura va atinge un punct de dezvoltare 
suficient, subvenţiile urmează a fi eliminate [110]. 

2. În cazul cînd o întreprindere agricolă mare de importanţă strategică se află în dificultăţi 
temporare şi poate fi în pericol de a-şi înceta activitatea. Prin urmare, guvernul în 
asemenea situaţie are cel puţin trei opţiuni: să nu ia nici o atitudine, fiind resimţite toate 
efecte adverse ale pieţei; sau poate direct să subvenţioneze compania cu dificultăţi, 
participînd cu ingerinţe de capital, credite, garanţii; sau poate să lase întreprinderea să 
falimenteze dar să intervină prin sistemul monetar la prevenirea falimentării firmei, ceea 
ce va afecta activitatea altor întreprinderi „sănătoase” din ramură. 
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3. Interesele actuale în domeniul protecţiei mediului pot determina politicul să încurajeze, 
prin intermediul subvenţiilor, întreprinderile şi ramurile să se comporte într-un mod 
ecologic.   

Deşi există mai multe studii care argumentează importanţa subvenţiilor pentru agricultură, 
totuşi conform unor specialişti subvenţiile pe lîngă efecte pozitive pot cauza şi efecte 
negative.  

Astfel, în urma Rundei de la Doha a OMC ce a avut loc în anul 2001, mai multe ţări în curs 
de dezvoltare precum Brazilia, China, India s-au opus subvenţiilor din agricultura SUA şi 
Europei, argumentînd că alocarea unui volum mare de subvenţii determină în mod artificial 
scăderea preţurilor la culturile agricole pe plan mondial, ceea ce subminează pe nedrept 
micii fermieri şi contribuie la menţinerea sărăciei în mai multe ţări în curs de dezvoltare.  

În general, subvenţiile ar trebui folosite „pentru a schimba comportamentul şi de a rezolva 
probleme specifice, decît pentru a servi ca o cîrjă pe termen lung pentru producători”.  În caz 
contrar se riscă ca inovarea să nu mai aibă loc, iar producătorii agricoli să fie tot mai puţin 
competitivi şi mai dependenţi de guvern. Astfel, în condiţiile rarităţii resurselor, este foarte 
important de a produce mai mult cu mai puţine investiţii. Conform unor cercetări, subvenţiile 
au tendinţa de a reduce stimulentele pentru producătorii agricoli, aceştea în mare măsură 
concentrîndu-se nu asupra creşterii volumului producţiei agricole dar asupra subvenţiilor 
agricole. Ca rezultat, mulţi fermieri ajung a produce mai puţin cu mai multe resurse 

În cazul Republicii Moldova, subvenţiile sunt indispensabile pentru dezvoltarea unui sector 
agrar competitiv. În situaţia cînd Republica Moldova şi-a exprimat clar opţiunea europeană a 
ţării, este necesar a se ţine cont de politicile de subvenţionare existente în UE. În prezent, 
politica de subvenţionare din Republica Moldova diferă foarte mult de cea existentă în ţările 
UE. Principalii factori ce cauzează acest lucru sunt lipsa consistenţei politicilor de 
subvenţionare în RM şi insuficienţa resurselor financiare necesare pentru aplicarea politicilor 
de genul celor europene. În plan strategic, la nivel de ţară nu există o politică clară de 
subvenţionare pe o perioadă îndelungată de timp, adică măsurile de subvenţionare nu sunt 
suficient de clare, ele se modifică de la un an la altul, ceea ce crează dificultăţi producătorilor 
agricoli de a accesa subvenţiile atît de necesare derulării activităţii. Acei producători agricoli 
care accesează subvenții au mai multe șanse să fie competitivit pe piață, comparativ cu acei 
care înregitrează lipsă de subvenții. 

În acest context, acest articol științific are ca obiectiv să analizeze cum subvențiile 
influențează competitivitatea întreprinderilor agricole din sectorul horticol și dacă 
întreprinderile vor înregistra un nivel mai înalt de competitivitate în urma accesării 
subvențiilor. 

 
2.Material și metodă 
 
În lucrarea științifică, în calitate de metode de cercetare au fost utilizate: analiza cantitativă şi 
calitativă, inducţia şi deducţia, metoda tabelelor şi graficelor, metoda seriilor cronologice, 
compararea, metoda econometrică. 

Baza informaţonală a tezei este reprezentată de literatura ştiinţifică dedicată economiei 
agrare, excluziunii sociale, ISD; rapoartele furnizate de Biroul Naţional de Statistică, Banca 
Națională a Moldovei, precum şi alte surse ce vizează subiectul cercetat. 

De asemenea s-a  utilizat indicatorul global de măsurare a competitivității – Total Factor 
Productivity (TFP), care se calculează în baza indicatorului Malmquist de productivitate, care 
constă din două componente: indicele variației eficienței tehnologice și indicele variației 
eficienței tehnice (Chaudhary S., 2012, Fare R., et al., 1994, Knox Lovel C.A., 2003) 
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TFP în urma efectuării calculelor poate să ia următoarele valori: 

a) TFP>1, atunci în perioada t (între momentul t şi t+1) s-a produs o creştere a productivităţii; 

b) TFP=1, în acest caz nu au fost înregistrate modificări la nivelul productivităţii, acesta 
rămînînd aceeaşi; 

c) TFP<1, în acest caz s-a înregistrat o micşorare a productivităţii dintre cele două momente. 

În analiza competitivităţii întreprinderilor agricole s-a utilizat metoda de cercetare DEA (Data 
Envelopment Analysis), care este foarte des utilizată şi foarte populară în investigarea 
eficienţei şi productivităţii unităţilor economice. DEA permite estimarea frontierei cu ajutorul 
modelelor de programare neparametrice, stabilind pentru întreprinderile analizate 
clasamente pe baza eficienţei tehnice. Accentul nu se pune pe estimarea funcţiei medii 
tehnologice de producţie, folosită de toate întreprinderile agricole analizate, dar pe 
identificarea celor mai competitive întreprinderi.  

Astfel se construieşte frontiera de producţie, care are la bază cele mai bune practici de 
producţie, iar toate întreprinderile analizate sunt legate de această frontieră. 

 
3. Rezultate și discuții 

Sectorul horticol al Republicii Moldova are o importanță deosebită pentru creșterea 
economică a țării. Majoritatea populației țării este angajată în sectorul horticol, care 
reprezintă o pătrime din total producție agricolă (figura 1) 
 

 
Figura 1 Structura producției agricole (2014) 

Sursa: elaborat de autor în baza BNS (2014) 
 

Producția horticolă este reprezentată de fructe și legume, care joacă un rol essential pentru 
sănătatea umană. Astfel în urma calculelor efectuate de unii savanţi, s-a constatat că o 
persoană trebuie să consume pe an circa 563 kg legume diverse, în particular: tomate – 416 
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kg, varză– 30 kg, ceapă– 20 kg, ardei – 15 kg, vinete – 5 kg, rădăcinoase – 15 kg, mazăre şi 
fasole – 5 kg, verdeţuri – 5 kg, alte legume – 15 kg şi 50 kg cartofi.  

Pornind de la acest considerent, pentru o familie de 4 persoane este necesar un fond de 
2144 kg legume şi 200 kg cartofi pe an. Această cantitate poate fi asigurată din grădina 
proprie de pe o suprafaţă de 430 mp, la care se adaugă culturile succesive şi intercalate. 

Totuşi, aceste cifre sunt doar estimative, deoarece consumul de fructe şi legume trebuie să 
fie în corelaţie cu nivelul activităţii fizice, vîrstă, gen, obiceiurile alimentare, consumul 
energetic zilnic ş.a., aşa încît să nu ofere organismului mai multă hrană decît acesta are 
nevoie pentru a funcţiona normal. 

Importanţa economică a produselor horticole este semnificativă, pentru că pomii şi viţa de vie 
permit valorificarea în mod superior a terenurilor în pantă, care sunt improprii altor culturi, 
astfel fiind atrase aceste suprafeţe în circuitul economic al agriculturii.  

Sectorul produselor horticole cuprinde două sub-sectoare:  

 sub-sectorul de produse proaspete, care nu este foarte dezvoltat la moment, 
dar care prin investiţii în tehnologii agricole, promovarea producţiei precum şi în 
infrastructura post-recoltare şi cea de marketing poate atinge nivelul de competitivitate 
internaţională;  

 sub-sectorul de prelucrare, care comparativ cu sub-sectorul de produse 
proaspete este mai dezvoltat, participă activ la export pe pieţele externe şi are la bază 
materia prima, forţa de muncă calificata şi dezvoltarea produselor noi cu cerere sporită. 

Producţia de fructe şi legume pentru piaţa produselor în stare proaspătă oferă cele mai mari 
venituri din vînzări pentru producătorii agricoli. 

În contextul celor menționate mai sus, un nivel înalt de competitivitate al produselor horticole 
poate fi atins prin sporirea productivității, conform teoriei competitivității lui M. Porter, care 
poate fi realizată prin alocarea de resurse financiare în modernizarea procesului de producție 
a produselor horticole. 

Astfel conform HG nr.352 din 10.06.2015, privind modul de repartizare a fondului de 
subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, suma subvențiilor pentru anul 2015 
a constituit 610 mln. MDL, ce reprezintă o majorare față de anul 2014 cu 110 mln. MDL, iar 
față de anul 2013, o majorare cu 210 mln. MDL. 

Analizînd suma subvenţiilor alocate către ţările membre UE şi valoarea fondului de 
subvenţionare al RM putem concluziona că în RM valoarea fondului de subvenţionare este 
cel mai mic din regiune. De ex. în anul 2013 Ungaria a alocat cca 1904 mil EUR (cca 450 
EUR/ha), România - cca 2620 mil EUR (cca 191 EUR/ha), ce reprezintă sume considerabile 
comparativ cu Republica Moldova unde valoarea fondului de subvenţionare în 2013 a 
constituit cca 454, 03 mil lei (cca 24,67 mil EUR sau cîte 20 EUR/ha). În aceste condiţii 
producătorii agricoli din RM nu sunt competitivi pe piaţa agricolă din Regiune. Costurile de 
producţie sunt foarte înalte şi lipsa resurselor financiare crează dificultăţi în sporirea 
competitivităţii producţiei horticole (CAP, 2013). 

Din analiza figurii 2, observăm că în anul 2013, cel mai mare volum de subvenţii a fost 
acordat producătorilor agricoli pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a 
sistemelor de irigare – 31,26%, în sumă de 141,8 mln lei; după care urmează subvenţiile 
pentru stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale – 19,51%, sau de 88,5 
mln lei şi pe locul trei se plasează subvenţiile pentru investiţii în dezvoltarea infrastructurii 
postrecoltare şi procesare – 15,38%, în valoare totală de 69,8 mln. lei (AIPA, 2013).  
De asemenea, din figurii 3 se atestă că repartizarea fondului de subvenţionare este foarte 
neuniform. Raioanele lider în primirea subvenţiilor sunt: r. Cahul – 38,56 mil lei, r.Edineţ – 
38,3 mil lei, UTAG – 30,4 mil lei, Soroca – 25,6 mil lei, r. Briceni – 22,9 mil lei.  
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Figura 2 Structura subvenţiilor acordate producătorilor agricoli pentru anul 2013, % 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor AIPA (2013) 
 
Repartiţia teritorială a subvenţiilor relevă că discrepanţa între subvenţiile primite per raioane 
este foarte mare. Aceasta nu ar fi o problemă dacă s-ar defini raioanele dezavantajate şi 
resursele financiare ar fi alocate către acestea.  
 

 

Figura 3 Repartizarea fondului de subvenţionare pe raioane în Republica Moldova 
(2013) 

Sursa:  AIPA (2013) 
 
De asemenea, în prezent măsurile de subvenţionare nu sunt foarte concrete  şi nu există o 
delimitare clară a subvenţiilor ce reprezintă alocaţii şi subvenţii ce reprezintă granturi pentru 
dezvoltarea şi promovarea afacerilor. Din această cauză multe resurse financiare riscă să fie 
alocate ineficient. Pentru depăşirea unei astfel de situaţii este necesar de a descrie cît mai 
exact măsurile de subvenţionare, ce reprezintă anumite tipuri de plată. 

Analiza competitivității întreprinderilor agricole din sectorul horticol s-a efectuat utilizînd 
indicele productivității Malmquist. Astfel utilizînd dualitatea din programarea liniară, se poate 
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determina o formă înfăşurătoare echivalentă de determinare a competitivităţii întreprinderilor 
agricole, şi anume: 
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Unde: 
θ- reprezintă parametrul de eficienţă; 
n – numărul de fermieri; 

Y – vectorul outputurilor, n-dimensional care este reprezentat de venitul din 
vînzarea produselor agricole; 

X – este vectorul inputurilor, xn 5 dimensional, care este dat de:  
a) Suprafaţa terenului agricol efectiv semănată, ha  
b) Costuri privind remunerarea muncii, mii lei 
c) Costuri pentru seminţe şi material săditor, mii lei 
d) Costuri pentru îngrăşăminte chimice şi naturale, mii lei 
e) Costuri activităţilor auxiliare şi costuri indirecte, mii lei 

iN – este un vector n-dimensional cu componente 1; 

λ – reprezintă variabilele problemei de programare liniară, ce va fi rezolvată. 
Analiza competitivității întreprinderilor agricole s-a efectuat în baza a 303 întreprinderi 
agricole cu frontiera funcției de producție horticolă, care au activat în perioada anilor 2008-
2012. Prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat utilizînd progranul DEA, versiunea 2.1. 

Rezultatele obținute (TFP) pentru perioada analizată (2008-2012) au fost grupate în două 
categorii: 

a) TFP mediu la întreprinderile agricole din sectorul horticol ce au primit subventii; 

b) TFP mediu la întreprinderile agricole din sectorul horticol ce nu au primit subventii. 

c) Din analiza dinamicii competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al RM 
în dependenţă de subvenţii în perioada anilor 2009-2012 se relevă că întreprinderile 
agricole din sectorul horticol ce au primit subvenţii sunt mai competitive faţă de 
întreprinderile agricole din sectorul horticol ce nu au primit subvenţii, fapt demonstrat 
prin valori mai înalte ale TFP mediu şi anume: în anul 2012 TFP mediu la 
întreprinderile agricole din sectorul horticol ce au primit subvenţii a constituit 0,914, ce 
reprezintă cu 0,056 mai mult faţă de TFP mediu al întreprinderilor agricole din 
sectorul horticol ce nu au primit subvenţii, constituind o valoare a TFP mediu egală cu 
0,858. În urma analizei fig. 3.12., se relevă că doar în anul 2011 întreprinderile 
agricole din sectorul horticol ce nu au primit subvenţii au înregistrat un TFP mediu 
mai mare cu 0, 177 decît la întreprinderile agricole din sectorul horticol ce au primit 
subvenţii, fapt ce îşi găseşte explicaţie în lipsa unui control vigilent din partea statului 
privind utilizarea după destinaţie a mijloacelor fondului de subvenţionare, care pot fi 
utilizate în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate, fapt ce influenţează 
negativ asupra competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol. 
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Figura 4 Dinamica competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol 

al Republicii Moldova în dependenţă de subvenţii în perioada a. 2009-2012 
Sursa:  elaborat de autor 
 
De asemenea din analiza figurii 4 se relevă că diferenţa dintre valoarea TFP mediu la 
întreprinderile care au beneficiat de subvenţii faţă de valoarea TFP mediu la întreprinderile 
ce nu au beneficiat de subvenţii nu este foarte mare, ceea ce reflectă ineficienţa sistemului 
de subvenţionare din ţară, care necesită o perfecţionare în ceea ce priveşte măsurile de 
subvenţionare, criteriile de selectare a beneficiarilor subvenţiilor, cît şi controlul utilizării după 
destinaţie a subvenţiilor alocate. 

 

4.Concluzii 

 

Cercetarea științifică privind rolul și influența subvențiilor asupra competitivității 
întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova ne oferă posibilitatea să 
formulăm următoarele concluzii: 

1. Deși subvențiile reprezintă o sursă importantă de finanțare a întreprinderilor agricole 
din Republica Moldova, analizînd suma subvenţiilor alocate către ţările membre UE şi 
valoarea fondului de subvenţionare al RM putem concluziona că în RM valoarea fondului de 
subvenţionare este cel mai mic din regiune. În anul 2013 Ungaria a alocat cca 1904 mil EUR 
(cca 450 EUR/ha), România - cca 2620 mil EUR (cca 191 EUR/ha), ce reprezintă sume 
considerabile comparativ cu Republica Moldova unde valoarea fondului de subvenţionare în 
2013 a constituit cca 454, 03 mil lei (cca 24,67 mil EUR sau cîte 20 EUR/ha). În aceste 
condiţii producătorii agricoli din RM nu sunt competitivi pe piaţa agricolă din Regiune. 
Costurile de producţie sunt foarte înalte şi lipsa resurselor financiare crează dificultăţi în 
sporirea competitivităţii producţiei horticole 
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2. Repartiţia teritorială a subvenţiilor relevă că discrepanţa între subvenţiile primite per 
raioane este foarte mare. Aceasta nu ar fi o problemă dacă s-ar defini raioanele 
dezavantajate şi resursele financiare ar fi alocate către acestea.  

3. În prezent măsurile de subvenţionare nu sunt foarte concrete şi nu există o 
delimitare clară a subvenţiilor ce reprezintă alocaţii şi subvenţii ce reprezintă granturi pentru 
dezvoltarea şi promovarea afacerilor. Din această cauză multe resurse financiare riscă să fie 
alocate ineficient. Pentru depăşirea unei astfel de situaţii este necesar de a descrie cît mai 
exact măsurile de subvenţionare, ce reprezintă anumite tipuri de plată. 

4. Analiza dinamicii competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al RM 
în dependenţă de subvenţii în perioada anilor 2009-2012 relevă că întreprinderile agricole din 
sectorul horticol ce au primit subvenţii sunt mai competitive faţă de întreprinderile agricole din 
sectorul horticol ce nu au primit subvenţii, fapt demonstrat prin valori mai înalte ale TFP 
mediu. 

5. În anul 2011 întreprinderile agricole din sectorul horticol ce nu au primit subvenţii au 
înregistrat un TFP mediu mai mare cu 0, 177 decît la întreprinderile agricole din sectorul 
horticol ce au primit subvenţii, fapt ce îşi găseşte explicaţie în lipsa unui control vigilent din 
partea statului privind utilizarea după destinaţie a mijloacelor fondului de subvenţionare, care 
pot fi utilizate în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate, fapt ce influenţează 
negativ asupra competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol. 

6. Diferenţa dintre valoarea TFP mediu la întreprinderile care au beneficiat de subvenţii 
faţă de valoarea TFP mediu la întreprinderile ce nu au beneficiat de subvenţii nu este foarte 
mare, ceea ce reflectă ineficienţa sistemului de subvenţionare din ţară, care necesită o 
perfecţionare în ceea ce priveşte măsurile de subvenţionare, criteriile de selectare a 
beneficiarilor subvenţiilor, cît şi controlul utilizării după destinaţie a subvenţiilor alocate. 
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