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Abstract. From all the used instruments in the agroindustrial complex the most 
important are monetary policy, investments and industrial policy. 

 
 

Instrumentele directe includ reglementarea dobânzii, credite direcţionate, 
controlul şi subvenţionarea creditelor. Instrumentele indirecte influenţează 
cererea şi oferta prin intermediul pieţei şi includ reglementarea rezervelor de 
active, perfecţionarea controlului bancar prin monitorizare, utilizând absorbţia 
rezervelor excesive. Reglementarea masei monetare aflate în circulaţie şi 
menţinerea sub control a inflaţiei sunt obiectivele prioritare ale  politicii 
monetare în majoritatea ţărilor. Conform teoriei keynesiste, moneda  nu trebuie 
să exercite, decât o influenţă indirectă asupra activităţii economice, iar 
monetariştii demonstrează, că creşterea masei monetare afectează direct 
activitatea economică şi preţurile. Lupta contra inflaţiei trebuie realizată printr-o 
politică monetară restrictivă, care să încetinească în decursul anilor creşterea 
masei monetare. Indicatorii menţionaţi stau la baza stabilităţii macroeconomice.     
       Politica monetară şi de credit se manifestă prin acţiuni directe asupra 
nivelului de lichiditate a economiei, concretizându-se în controlul direct al 
băncii naţionale asupra lichidităţii bancare. Se manifestă instrumentul monetar 
numit „taxa rezervei minime obligatorii”, de unde a provenit şi denumirea de 
„politică a rezervei minime obligatorii”. Prin intermediul acestei politici fiecare 
bancă comercială este obligată de a consemna în contul său deschis la banca 
centrală  o sumă calculată prin aplicarea cotei procentuale asupra depozitelor. 

În domeniul instrumentelor deja menţionate este necesar a evidenţia trei 
instrumente noi implementate de Banca Naţională (BN) mai eficient, fiind 
certificatele BN, care sunt instrument de sterilizare a lichidităţilor bancare ce de 
fapt a dus la însănătoşirea lichidităţii. Al doilea instrument este „intradai” – 
nou instrument de creditare scurtă în decursul unei zile între BN şi banca 
comercială, ori între băncile comerciale, şi „overnight” este de fapt „coridorul” 
taxei de impozitare asupra instrumentelor financiare, unde nivelul maximal 
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corespunde taxei procentuale pentru credite (15% în 2005), iar nivelul minimal, 
taxei procentuale pentru depozite de 2%. Toate se realizează „one–line” în timp 
foarte scurt, ceea ce măreşte viteza de circulaţie a lor. 

Aceasta reduce capacitatea de creditare a băncilor comerciale şi asigură 
securitatea creditelor. În ţările dezvoltate măsurile de politică monetar-fiscală 
mobilizează creşterea nivelului de cerere agregată care, la rândul său, 
mobilizează majorarea ofertei agregate şi, în final, stimulează creşterea 
economică. 

Scăderea inflaţiei şi stabilitatea leului moldovenesc în perioada de 
referinţă (2000 – 2005) au creat premise de a scădea şi rezervele obligatorii ale 
BN de la 15% la 12% din volumul mijloacelor atrase. 

În legătură cu acest fapt BN a iniţiat un nou regim de formare şi susţinere 
a rezervelor obligatorii: 

- formarea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti şi valută forte în 
dependenţă de valuta atrasă; 

- formarea rezervelor obligatorii din valută neconvertibilă; 
- susţinerea rezervelor obligatorii numai pe conturile BN. 
Deoarece băncile sunt instituţiile principale de acumulare a mijloacelor 

băneşti, iar transformarea lor în investiţii joacă un rol aparte în avansarea 
economică din sectoarele de producere. 

Se observă îmbunătăţirea sistemei bancare, exprimată în creşterea 
capitalurilor bancare, creşterea volumelor de creditare şi sporirea termenelor de 
utilizare a lor. 

În 2006 acţiunile BN vor fi orientate spre: 
• respectarea inflaţiei la nivelul 8 – 10%; 
• creşterea bazei monetare cu 20% şi a masei monetare cu 80%. 

 Investigaţiile efectuate arată că politicile monetare, începând cu anul 
1996, au suferit schimbări substanţiale prin utilizarea  majoritară a 
instrumentelor indirecte. Actualmente, programele monetare includ următoarele 
măsuri: stabilirea obiectivelor anuale ale inflaţiei, limitarea creşterii creditului 
net autohton şi a acumulărilor rezervelor nete internaţionale, protecţia creşterii 
masei monetare prin reguli operaţionale zilnice şi ajustare de către banca 
centrală a politicii monetare prin schimbarea ofertei de bani.  Politicile fiscală 
şi monetară  se răsfrâng asupra cererii agregate într-un model economic închis şi 
se efectuează prin rata de schimb: când cererea de bani este epuizată, indivizii 
cumpără active financiare pentru restituirea portofoliului,  stimulând 
componentele cererii cu impact asupra cursului de schimb. Într-o economie cu 
dimensiuni mici, deschisă, mecanismul de corelare dintre politica monetară şi 
cererea agregată este redat de abordarea monetară a balanţei de plăţi. 
Expansiunea creditului autohton, în cazul ratei fixe de schimb, duce la 
cumpărarea bunurilor de import şi a acţiunilor, iar în cazul ratei flexibile de 
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schimb – la destabilizarea monetară, deprecierea monedei, majorarea preţurilor. 
Dacă controlul schimbului e eficient, atunci banca centrală poate determina 
masa monetară în baza schimbului exterior şi a creditelor. 
 Pentru CAI al ţării un interes considerabil îl au modalităţile de redresare şi 
politicile industriale ale unor ţări care cu succes au implementat aceste obiective 
în ultimii 15-20 ani. 

Politica managerială industrială promovează sectorul real care asigură 
creşterea economică, inclusiv a sectoarelor generatoare de venit (profit), 
restructurarea întreprinderilor mari din domeniile în declin sau 
neprofitabilitatea. Măsurile de politică strategică industrială se implementează, 
de obicei, pe parcursul a 20-30 de ani.  

Cercetările efectuate de autori au demonstrat validitatea politicii 
industriale implementate în complexul agroindustrial (CAI) ce s-a desfăşurat în 
patru etape. 

În cadrul primei, în urma prăbuşirii sistemului centralizat de planificare a 
dezvoltării economice (începutul anilor `90), când era simţită lipsa de lichidităţi, 
a fost propusă substituirea importurilor produselor finite prin ingredientele 
acestora. Spre exemplu, când un şir de unităţi ale complexului forestier  cu 
utilaje respective şi forţă de muncă calificată aveau nevoie de lemnul brut ori 
cheresteaua, care puteau fi fabricate în piese corespunzătoare şi apoi asamblate 
pe loc, pentru ca apoi să fie realizate pe pieţele tradiţionale de desfacere. 

La acestea mai putea fi adăugată vopseaua, cleiul, lacul şi unele detalii 
metalice. 

În cele două mari componente ale CAI: industria uşoară şi alimentară, de 
asemenea se semnifică acest lucru. Pentru producerea textilelor, un lucru 
tradiţional era furnizarea bumbacului şi mătăsii naturale, ale fibrelor şi firelor 
sintetice din alte părţi. Pe când prelucrării pe loc a lânii, pieilor şi a unei părţi din 
mătase naturale produsă pe loc, rămâne  a fi o schemă nouă de prelucrare. 

Cea mai mare parte a costurilor CAI o deţine industria alimentară, 
specifică pentru noi. Importarea  unor produse finite ar fi fost foarte costisitoare. 
Din aceste considerente, e oportun importarea hârtiei, cartonului (30% se 
produc pe loc), pe când hârtia, cleiul, coloranţii, guma, pluta şi alte ingrediente 
la preţuri convenabile puteau fi importate. 

Etapa a doua prevedea revigorarea industriei orientate spre export, care 
cuprindea fabricile de vinuri şi coniacuri orientate  spre export, ale unor fabrici 
de îmbrăcăminte şi a firmei de producere a încălţăminte „Zorile”, a fabricii de 
conserve din Orhei şi ale altor câtorva din acest domeniu, ale fabricilor de 
covoare „Floare” şi Ungheni, precum şi ale unor unităţi din industria 
farmaceutică şi de cosmetice din Chişinău. 

Etapa a treia prevedea atragerea investiţiilor străine, cu toate că acest lucru 
se face permanent pentru procurarea tehnicii şi tehnologiilor avansate. 



 196

Etapa a patra se desfăşoară în prezent – majorarea productivităţii 
industriale prin cercetare – dezvoltare, graţie implementării cercetărilor 
savanţilor autohtoni din domeniu, concomitent la toate etapele producându-se 
„valorificarea factorului uman” ce include: 

• cooperarea între managerii din producţie; 
• reciclarea pentru noile specialităţi; 
• crearea unor companii exemplare. 
Un rol deosebit îl joacă şi cursul valutar de schimb. 
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