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The problem of sustainable economic growth is currently one of the important issue of the developing countries. The 

present article makes an analysis of democracy’s variables which have a direct impact on economic growth. Thus, the de-
veloping countries should perform their political systems, in the way to be convenient for the economic development. In 
this sense, democracy, as a political system, has different variables, which can affect positively or negatively some eco-
nomic processes. The findings concerning the impact of the variables of democracy can help us to distinguish different 
forms of economic developments and to give the opportunity to prioritize actions in order to achieve some issued results. 

 
 
Democraţia ca formă a sistemului politic este percepută deseori independent şi ca o precondiţie a prospe-

rităţii şi a dreptăţii sociale. Analiza funcţională a democraţiei demonstrează influenţa şi impactul asupra unor 
procese în evoluţia statului. În special acest fapt este observat în funcţionarea sistemului judiciar, organizare 
politică, stratificare socială şi, nu în ultimul rând, asupra proceselor de creştere economică. Prezentul articol 
îşi pune ca scop analiza factorului democraţiei prin prisma succeselor şi insucceselor atinse de Republica 
Moldova în materie de creştere şi stabilizare economică. 

Luând în consideraţie faptul că, începând cu ultimul deceniu al secolului XX, Moldova a devenit stat in-
dependent cu guvernare, economie şi justiţie proprie, gestionarea acestor trei piloni ai statului în mod inde-
pendent au apreciat evoluţia ţării pe parcursul acestor ani. 

În acest context, este de menţionat că studiul se fundamentează pe analiza variabilelor implicate în calcu-
lul impactului democraţiei asupra creşterii economice. Variabilele sunt considerate prin prisma caracteristici-
lor şi specificului democraţiei, reieşind din semnificaţia internaţională, precum şi din particularităţile de evo-
luţie a acesteia în Moldova. 

În cele ce urmează vom examina şapte variabile de bază care determină raportul dintre democraţie şi 
creşterea economică. Acestea sunt: stabilitatea politică, calitatea guvernării, mărimea guvernului, capitalul 
uman, distribuţia inegală a veniturilor, liberalizarea comerţului, acumularea de capital. 

Ca şi orice stat integru, Republica Moldova dispune de caracteristici ce stau la baza evoluţiei şi dezvoltării 
sale multilaterale. În anul 1991 Moldova a fost declarată independentă şi a preluat principiul democraţiei 
drept stare fundamentală de guvernare a ţării. Acest fapt ne conduce la constatarea variabilelor valabile pentru 
un sistem politic democratic, şi anume: politică proprie, exercitarea guvernării, formarea organelor de con-
ducere, întreţinerea unui număr de indivizi pe un anumit teritoriu, distribuirea venitului statului, menţinerea 
relaţiilor comerciale, existenţa unui climat de afaceri ca promotor al dezvoltării economiei etc. Este evident 
şi faptul că aceste variabile funcţionează diferit în dependenţă de factorii endogeni şi exogeni ai unei sau  
altei ţări [1].  

Pentru început, este important a menţiona că democraţia se caracterizează prin existenţa unui stat de drept 
cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, existenţa unei economii de piaţă cu toate 
caracteristicile sale, echilibrul şi separaţia puterilor în stat, libertatea surselor de informare în masa, dreptul la 
vot etc.  

Fiecare dintre factorii nominalizaţi mai sus influenţează într-o anumită măsură asupra proceselor de creş-
tere economică. În cazul în care la o privire superficială asupra caracteristicilor democraţiei se evidenţiază un 
mesaj de independenţă faţă de evoluţia economică, în cadrul analizei detaliate putem notifica un raport dintre 
acestea.  

Un exemplu pertinent în acest caz este faptul că din cadrul libertăţilor omului face parte şi categoria de  
a iniţia şi a desfăşura o afacere pe teritoriul unui stat; mai mult ca atât, aceste procese au căpătat în prezent  
o dimensiune internaţională prin acordarea dreptului pentru cetăţenii străini de a crea şi dezvolta propriul 
business într-o ţară terţă. Respectiv, pentru a crea o bază solidă în vederea dezvoltării proceselor democratice 
este necesar a forma cadrul de reglementare, aceasta pentru a suprima abuzurile sau în vederea facilitării pre-
rogativelor mediului de afaceri [2]. 
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Din punct de vedere teoretic, situaţia analizată este confirmată de teoria economică, care analizează pro-
cesele nominalizate ca o totalitate. Adiţional, diferenţierea acestora depinde, în cele mai multe cazuri, de 
abordarea proceselor politice şi instituţionale care influenţează asupra creşterii economice.  

În acest context, evidenţiem, spre exemplu, rolul liberalismului sau al marxismului în dezvoltarea siste-
melor economice. Faptul ca proprietatea privată ar influenţa negativ asupra bunăstării poporului a identificat 
una dintre analizele marxismului asupra subiectului discutat în prezentul studiu.  

Diversitatea conceptelor şi ideilor pe marginea impactului democraţiei asupra creşterii economice a dus la 
apariţia diverselor studii în domeniu. Aceste studii demonstrează impactul diferit al unor particularităţi ale 
democraţiei asupra creşterii economice [3]. Prin diferit se subînţelege atât influenţa pozitivă, cât şi negativă  
a acestor factori. Faptul nominalizat poate fi evidenţiat prin analiza detaliată a factorilor caracteristici demo-
craţiei amintiţi mai sus. 

În acest context, considerând stabilitatea politică ca un factor de bază al democraţiei, este necesar a sub-
linia că în cele mai dese cazuri această variabilă acţionează pozitiv asupra creşterii economice. Reflectând 
asupra stabilităţii politice, aceasta este consecinţa unui sistem politic responsabil şi competitiv în care forţele 
politice poartă răspundere faţă de cetăţeni în privinţa politicilor propuse şi implementate. Existenţa unui sistem 
electoral face ca această responsabilitate să fie legitimată şi permite libertatea în construcţia unei anumite sta-
bilităţi politice. În ce priveşte impactul stabilităţii politice asupra creşterii economice, acesta poate fi examinat 
în contextul următoarelor cauzalităţi. 

Reieşind din principiul selectivităţii puterii de stat, stabilitatea politică se diminuează ca o consecinţă a 
schimbărilor numeroase ale guvernanţilor, care, în acelaşi timp, se fortifică prin dezvoltarea tendinţei com-
petiţionale. În pofida acestor constatări, trebuie să fim de acord cu afirmaţia precum că statele cu regimuri 
autoritare sau totalitare dispun de o stabilitate politică extinsă în comparaţie cu statele cu sisteme democratice 
de guvernare [4]. 

Considerând creşterea economică ca o consecinţă imediată a stabilităţii politice, se prezumă posibilitatea 
că variabila alegerilor libere în stat constituie o variabilă care influenţează negativ asupra creşterii economice. 
Totodată, este de menţionat faptul că gradul de influenţă a anumitor variabile asupra creşterii economice 
joacă un rol important în stabilirea perspectivelor de creştere şi dezvoltare a unei ţări [5].  

Pentru Republica Moldova, spre deosebire de alte state din Europa Occidentală şi Centrală, această varia-
bilă se supune unui înalt grad de influenţă, cauzat în mare parte de nivelul scăzut de dezvoltare a variabilelor 
care influenţează pozitiv asupra creşterii economice. Analizând situaţia în cauză din punctul de vedere al modi-
ficărilor conjuncturii politice pe parcursul a 17 ani de independenţă a ţării noastre, putem constata următoarele. 
Din 1991 până în prezent, persoana care a deţinut în Republica Moldova poziţia de Preşedinte s-a schimbat 
de 3 ori, componenţa Parlamentului s-a modificat de 4 ori şi pe parcursul acestei perioade Republica Moldova  
a cunoscut 9 componenţe diferite ale Guvernului. Aceste rezultate confirmă accepţiunea conform căreia 
Republica Moldova s-a confruntat pe parcursul evoluţiei sale cu o instabilitate politică. Instabilitatea politică 
în Moldova a dus, la rândul său, la modificarea perpetuă a cadrului normativ-legislativ, a politicilor econo-
mice şi sociale, determinând şi imposibilitatea realizării unei planificării congruente a activităţilor prioritare 
în vederea dezvoltării economice. 

O a doua variabilă care a influenţat decisiv asupra diminuării progresului în evoluţia economică a Moldovei 
şi care a condiţionat imposibilitatea depăşirii perioadei de tranziţie a fost factorul calităţii guvernării.  

În acest sens, în dependenţă de cadrul juridic şi oportunităţile care sunt create şi construite de către autori-
tăţile guvernante s-au dovedit a fi decisive în atingerea unui nivel înalt de creştere economică. Pentru început, 
este necesar a sublinia faptul că sistemul democratic are un impact benefic asupra calităţii guvernării, reieşind 
din considerentele că calitatea puterii de stat depinde în mare măsură de mecanismul de realizare cu care 
aceasta este dotată. În acest sens, procesul electoral îşi creează posibilitatea selectării unor guvernanţi com-
petenţi pentru conducerea afacerilor statului. 

Ţinând cont de cele expuse, am putea presupune că un asemenea efect benefic ar fi trebuit să fie valabil şi 
pentru Moldova. Însă, luând în consideraţie existenţa unor particularităţi în Moldova, această variabilă nu a 
reuşit să fie valorificată la capacitatea necesară. Aceste particularităţi ţin de nivelul redus de socializare a 
populaţiei privind procesele politice şi decizionale, incapacitatea forţelor politice de a realiza managementul 
afacerilor statului, consecinţele sistemului centralizat sovietic, inexistenţa unui sistem adecvat de management. 
Factorii sus-menţionaţi au determinat ineficienţa variabilei „calitatea guvernării” asupra creşterii economice 
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în Moldova. În acest context, prin stabilirea unor priorităţi în contextul transformărilor particularităţilor no-
minalizate se va reuşi obţinerea unor rezultate benefice – urmare a impactului variabilei în cauză. 

Odată cu evoluţia sistemului democratic şi a economiei de piaţă în perioada contemporană, precum şi 
ţinând cont de procesul continuu al globalizării au ieşit în evidenţă noi variabile caracteristice democraţiei.  
O astfel de variabilă este „liberalizarea relaţiilor comerciale”, care se defineşte prin acordarea unor oportuni-
tăţi extinse oamenilor de afaceri străini de a-şi stabili contacte în bază de reciprocitate cu întreprinzătorii lo-
cali. Aceste oportunităţi sunt acordate prin intermediul liberalizării comerţului, impunerea unui regim vamal 
deschis şi crearea unui cadru normativ şi legislativ propice pentru dezvoltarea afacerilor.  

Generalizând cele relatate mai sus, putem conchide că variabila nominalizată a democraţiei are un impact 
pozitiv asupra creşterii economice, dat fiind faptul că aceasta promovează atragerea noilor investiţii, dialogul 
dintre state, intensificarea schimburilor comerciale, dezvoltarea climatului de afaceri etc. Cu toate acestea, 
liberalizarea comerţului ar putea fi de asemenea efectul unui impact negativ asupra sistemului economic în 
ceea ce priveşte stabilitatea ratei de schimb, aprecierea şi deprecierea monedei naţionale, deficitul balanţei de 
plăţi, precum şi a deficitului balanţei comerciale.  

În contextul Republicii Moldova, efectele pozitive sau negative ale acestei variabile depinde de eficienţa 
utilizării ei. Este necesar a sublinia, în acest sens, că Moldova dispune în prezent de un sistem comercial 
liberalizat, având încheiate acorduri de liber schimb cu statele vecine şi cu acele din regiunea Europei de 
Sud-Est şi spaţiul CSI. Acest fapt denotă intensificarea relaţiilor comerciale între Moldova şi partenerii săi 
bilaterali. Totuşi, variabila respectivă posedă un efect negativ în perspectiva extinderii pieţelor de desfacere a 
produselor moldoveneşti peste hotare. Acest lucru se datorează regimului comercial stabilit între Moldova şi 
UE, drept consecinţă a incapacităţii de adaptare la rigorile impuse de comunitatea europeană [6]. 

În concluzie, se prefigurează faptul că variabilele menţionate mai sus exercită un impact direct asupra 
creşterii economice. Prin urmare, se cere gestionarea acestora într-un mod adecvat, pentru a obţine beneficii 
şi a influenţa pozitiv procesele de dezvoltare socioeconomică. Această condiţionalitate vizează şi Republica 
Moldova, care în procesul construcţiei democraţiei trebuie să ia în consideraţie factorii de creştere şi stabili-
tate economică. 
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