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1. I NTROD UCERE
În contextul actualei reforme de descentralizare, precum şi a constrângerilor
bugetare severe cu care se confruntă Republica Moldova, considerăm drept
imperativă analiza eficienţa gestionării banilor publici la nivel local. Prin urmare,
scopul studiului constă în estimarea eficienţei tehnice a tuturor primăriilor din
Republica Moldova, determinarea factorilor care influenţează eficienţa, precum şi
implicaţiile acesteia pentru dezvoltarea locală. Calculele au fost efectuate în baza
modelului matematic Data Envelopment Analysis şi a modelului econometric nonliniar Tobit. Sursa principală a datelor este baza de date privind deprivarea
localităţilor Republicii Moldova şi indicatorii social-economici pentru anii 2007-2009.
Rezultatele estimărilor confirmă necesitatea stringentă a unor reforme sistemice
privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice locale (APL). Aceste reforme
se referă în primul rând la modificarea actualului sistem de transferuri, consolidarea
autonomiei financiare şi rezolvarea problemei legate de fragmentarea excesivă a
structurii teritorial-administrative, toate având impact negativ asupra eficienţei
primăriilor. Importanţa implementării eficiente a reformelor în această direcţie este
determinată şi de impactul major al eficienţei asupra dezvoltării locale.
În final, prezentăm câteva recomandări strategice derivate din concluziile studiului,
care sperăm să fie luate în calcul de către decidenţii politici în procesul
implementării strategiei de descentralizare.
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2. M ETODOLOGIA
Înainte de a prezenta rezultatele estimărilor vom descrie pe scurt
metodologia şi tehnicile de calcul utilizate.

D ATA E NV ELOP MENT A NA LY SI S
Analiza tehnică a APL-urilor din Republica Moldova şi a factorilor care o determină
va fi efectuată în 2 etape distincte, dar indispensabile una de alta. În prima etapă,
utilizând metoda de programare matematică Data Envelopment Analysis (DEA), vom
estima eficienţa tehnică a localităţilor, municipiilor şi raioanelor. În cea de-a doua
etapă vom determina principalii factori ce influenţează scorurile de eficienţă. În
acest sens vom utiliza metode econometrice şi anume modelul non-liniar TOBIT.
Astfel, discuţia se va axa pe estimarea eficienţei tehnice, care prin definiţie
reprezintă doar o componentă a eficienţei economice, de rând cu eficienţa
alocativă. Eficienţa tehnică a unei unităţi de producţie (UP), ce utilizează în
activitatea sa un anumit număr de input-uri pentru a obţine careva output-uri, nu
este nimic altceva decât capacitatea acesteia de a maximiza cantitatea output-ului
(a producţiei) fără a majora cantitatea de input-uri (factori de producţie) – output
oriented; sau capacitatea unităţii de producţie de a minimiza cantitatea input-urilor
utilizate fără a micşora cantitatea de output obţinut – input oriented.
Pentru a determina cu cât unităţile de producţie deviază de la capacitatea lor
maximă de producţie se utilizează DEA, care reprezintă o simplă metodă de
benchmarking şi care realizează un rating al unităţilor de producţie în dependenţă
de capacitatea lor de a maximiza output-ul sau de a minimiza input-ul. Deci, DEA
reprezintă o metodă de măsurare relativă a eficienţei, dat fiind faptul că aceasta
determină unităţile ce se află pe "frontiera posibilităţilor de producţie", iar restul
unităţilor sunt comparate cu frontiera, fiindu-le atribuite scorurile corespunzătoare
de eficienţă, în dependenţă de distanţa lor până la frontieră.
DEA are mai multe specificări, iar o alegere corectă a acesteia depinde de
caracteristicile setului de date cercetat. În cazul nostru, având în vedere faptul că
cercetăm eficienţa primăriilor şi se ştie că acestea nu prea au posibilitate de a
influenţa în mod direct cantitatea de servicii pe care le oferă, este logic să utilizăm
input – oriented DEA. Totodată, ţinând cont de faptul că în Republica Moldova
descentralizarea administraţiei publice este mai mult declarativă, iar marea
majoritate a primăriilor operează la o scară a randamentului suboptimală, utilizarea
DEA cu efecte variabile de scară este unica opţiune fezabilă.

S PEC IFICAREA

ŞI DATELE UTILI ZATE

Specificarea funcţiei pentru DEA pe care o vom utiliza în acest studiu poate fi
reprezentată de următoare formulă:
   ,   . .

(1)

unde Yi reprezintă output-ul generat de primărie, iar Xi reprezintă cheltuielile
generale sau alte input-uri relevante activităţii primăriilor. Datele pentru efectuarea
studiului cuprind observaţii a input-urilor şi output-urilor a 896 de primării pentru
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anii 2007-2009. În scopul simplificării modelului vom utiliza media indicatorilor
pentru cei trei ani. Lista variabilelor utilizate, cât şi motivaţia utilizării acestora în
cadrul studiului dat sunt prezentate detaliat în cele ce urmează.
OUTPUT:
•
•
•
•
•
•
•

Populaţia prezentă – total persoane
Numărul de copii 0-6 ani care frecventează instituţii preşcolare (clase
pregătitoare)
Numărul de elevi – total
Lungimea drumurilor auto – total, km
Numărul pensionarilor – total persoane
Numărul beneficiarilor de alocaţii speciale de stat – total persoane
Populaţia încadrată în sistemul asigurărilor obligatorii – total persoane

INPUT:
•

Cheltuielile bugetului local pe cap de locuitor, lei

Deşi ca output-uri avem 6 indicatori, aceştia nu vor fi utilizaţi în estimare, ci vor servi
ca date primare pentru agregarea Indicatorul Output-ului APL-urilor (IOA), iar acesta
va fi, la rândul său, utilizat în fază finală ca output în estimarea eficienţei. IOA nu
este nimic altceva decât un indicator sintetic construit prin însumarea valorilor
normalizate după medie a celor şase output-uri. Alegerea celor şase indicatori ca
output-uri este determinată de necesitatea de a aproxima pe cât este posibil
numărul şi cantitatea serviciilor şi produselor oferite populaţiei de către
administraţiile locale.
Astfel, numărul total al populaţiei, deşi evident nu este un output direct a activităţii
primăriilor, poate fi considerat ca fiind o variabilă ce aproximează (proxy) volumul
serviciilor de menţinere a evidenţei populaţiei, eliberarea certificatelor de deces,
naştere căsătorie, schimbare a locului de reşedinţă, etc. Numărul de copii poate fi
interpretat ca proxy pentru serviciile ce ţin de acordarea asistenţei necesare
familiilor cu copii, prin punerea la dispoziţie a locurilor publice de joacă, menţinerea
grădiniţelor şi altele. Numărul de elevi ar putea fi interpretat ca proxy pentru toate
serviciile acordate de primării în domeniul educaţiei. Lungimea drumurilor auto –
reprezintă un proxy pentru serviciile de infrastructură acordate populaţiei, la
general, şi agenţilor economici, în particular. Numărul pensionarilor şi numărul
beneficiarilor de alocaţii aproximează volumul serviciilor sociale prestate de
administraţiile locale. Deşi în mare parte aceste specificări ale output-urilor sunt cu
multe deficienţe, noi le vom utiliza în acest studiu fără a le altera, ţinând cont de
caracterul limitat al datelor disponibile pentru Republica Moldova, dar şi de faptul
că ele sunt utilizate în marea majoritate a studiilor similare pentru alte ţări.1

1 Pentru o discuţie mai amplă a specificărilor DEA vezi studiul realizat de Antonio Afonso şi
Sonia Fernandes din 2005 pentru municipalităţile din Portugalia (Assesing and Explaining the
Relative Efficency of Local Government: Evidence for Portugese Municipalities).
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D ETERMINANŢII
TOBIT

E FIC IENŢEI

–

MODE LUL NON - LINIAR

La cea de-a doua etapă a studiului privind eficienţa APL vom încerca să determinăm
factorii ce influenţează eficienţa primăriilor. Având în vedere faptul că scorurile de
eficienţă pot atinge valori cuprinse doar între 0 şi 1, utilizarea unei regresii liniare
bazate pe metoda celor mai mici pătrate nu este recomandabilă, deoarece o astfel
de regresie nu ia în calcul faptul că reziduurile sunt trunchiate şi, deşi au o
distribuţie normală, media aritmetică a acestora este diferită de "0"; astfel, atât
rezultatele, cât şi interpretarea clasică a acestora poate fi complet eronată. Pentru a
2
preveni o astfel de situaţie vom utiliza modelul non-liniar TOBIT.
În accepţiunea noastră nivelul eficienţei administraţiilor locale poate fi explicată de
o serie de factori atât economici cât şi demografico-sociali. Diferenţele de eficienţă
la nivel de primării sunt evident generate nu doar de diferenţa în competenţele
manageriale ale primarilor, dar depind şi de o serie de factori cu caracter
nediscreţionar, local. În studiile similare efectuate pentru alte state din Europa,
putem identifica următorii factori care se iau în calcul. Numărul general al
populaţiei, numărul populaţiei cu vârsta mai mare decât cea de pensionare,
transferurile de la administraţia locală, sursele de venit local, calitatea
infrastructurii, calitatea, lungimea şi densitatea reţelei de drumuri, activitatea
comercială şi cea de antreprenorial, apartenenţa politică a primarilor, calitatea
capitalului uman şi alţi factori care ar putea avea efect direct asupra eficienţei.
Reieşind din datele de care dispunem pentru acest studiu specificarea finală a Tobitului va arată în felul următor.
Variabila dependentă:
•

Efficiency – eficienţa tehnică a APL-urilor estimată în prima etapă

Variabilele independente:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Transferuri - ponderea transferurilor de la nivelele bugetare superioare în total
venituri locale, %
Populaţie - numărul populaţiei prezente, locuitori
Infrastructura - indicator sintetic format din suma valorilor normalizate a
următorilor indicatori:
• Nr. caselor, apartamentelor ce beneficiază de apeduct în primărie
• Nr. caselor, apartamentelor ce beneficiază de canalizare în primărie
• Nr. caselor, apartamentelor gazificate centralizat în primărie
• Nr. caselor, apartamentelor asigurate cu încălzire (exclusiv sobele) în
primărie
• Numărul caselor, apartamentelor telefonizate
Ponderea populaţiei peste vârsta aptă de muncă în total populaţie prezentă, %
Ponderea numărului de antreprenori în total populaţie cu vârsta aptă de
muncă, %
Lungimea drumurilor reparate sau construite în ultimii 5 ani, km

2 Pentru descrierea completă a modelului consultaţi manualul "Econometrics" ediţia IV a
autorului Badi H. Baltagi.
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Interpretarea rezultatelor obţinute în urma regresiei prin intermediul modelului
Tobit este mai dificilă decât în cazul unui simplu model bazat pe metoda celor mai
mici pătrate din motiv că modelul nu reprezintă o relaţie liniară. Astfel, principalele
concluzii le putem face referitor la sensul relaţiei (semnul negativ sau pozitiv), dar
nu putem spune cu exactitate care este impactul cantitativ. La această etapă şi în
cadrul acestui studiu impactul cantitativ al relaţiei are însă o importanţă minoră,
fiindcă eficienţa tehnică obţinută este doar o mărime relativă.
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3. R ATINGUL EFICIENŢEI
În capitolul respectiv vom prezenta ratingul eficienŃei tehnice a oraşelor şi
raioanelor obŃinut în urma estimărilor efectuate conform metodologiei
3
descrise în capitolul precedent .
În rezultatul estimării modelului matematic au fost obţinuţi indicatorii eficienţei
tehnice pentru fiecare primărie. Astfel, cea mai eficientă primărie, pentru perioada
2007-2009, au fost cea a oraşului Chişinău, unde este cea mai bună infrastructură,
activitatea economică este mult mai activă, dar şi calitatea capitalului uman angajat
în administraţia publică locală este mai înaltă. Totodată, concentrarea capitalului în
capitală a avut impact, evident pozitiv, şi asupra bazei impozabile locale, fapt ce a
permis autorităţilor locale să fie mai puţin dependente de transferurile din bugetul
de stat. Astfel, în timp ce transferurile formează în medie circa 75% în 2008 şi 80%
din veniturile totale ale primăriilor (conform situaţiei în 2009), în oraşul Chişinău
această pondere este de 7% în 2008 şi 10% în 2009. La rândul său, aceasta sporeşte
eficienţa gestionării acestor resurse, luând în consideraţie sursa de provenienţă
locală şi, respectiv, gradul mai înalt de discreţie de care beneficiază autorităţile
locale în gestionarea acestor bani. Totodată, este mai mare şi nivelul de răspundere
în faţa populaţiei ceea ce, la fel, influenţează pozitiv eficienţa APL.
Pe lângă Chişinău, un nivel relativ înalt al eficienţei tehnice este observat în
primăriile Ialoveni şi Codru – oraşe care, aparent, au beneficiat de pe urma
proximităţii teritoriale faţă de capitală. Acestea sunt urmate de primăriile Căinari,
Soroca, Făleşti, Cricova, Mărculeşti, Căuşeni şi Bălţi (Tabel 1). Aceasta poate fi
explicată de valorificarea potenţialului turistic (Cricova), a resurselor naturale
(Soroca, Căinari), precum şi a avantajelor infrastructurale şi istorice (Bălţi).
T ABEL 1: T OPUL CELOR MAI EFICIENTE 10

Nr.

Oraşul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chişinău
Ialoveni
Codru
Căinari
Soroca
Făleşti
Cricova
Mărculeşti
Căuşeni
Bălţi

ORAŞE ,

2007-2009

Indicatorul
eficienţei
tehnice
1,000
0,598
0,547
0,526
0,485
0,481
0,450
0,449
0,378
0,347

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Ministerului Economiei;

3

Nu am inclus topul satelor luând în consideraţie mărimile foarte mici a acestor unităţi
teritorial-administrative, motiv din care scorurile de eficienţă ar putea fi irelevante.
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În acelaşi timp, cele mai ineficiente oraşe sunt mici ca dimensiuni, dispun de o bază
impozabilă foarte redusă, resurse naturale limitate şi, per ansamblu, sunt gestionate
destul de prost de către autorităţile publice locale. Observăm că printre acestea se
numără şi oraşele Vadul-lui-Vodă şi Vatra – localităţi pentru care proximitatea faţă
de capitală este mai curând un dezavantaj decât avantaj, deoarece majoritatea
activităţii economice şi, respectiv, populaţiei economic active, a migrat spre capitală.
În rezultatul procesului intens de migraţie a capitalului şi a resurselor de muncă,
aceste localităţi au rămas cu o bază impozabilă locală extrem de mică şi, evident, cu
o dependenţă acută de transferurile bugetare (Tabel 2).
T ABEL 2: T OPUL CELOR MAI

INEFICIENTE

10

ORAŞE ,

Nr.

Oraşul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vadul-lui-Vodă
Biruinţa
Vatra
Cantemir
Costeşti
Ghindeşti
Otaci
Stefan Vodă
Bucovăţ
Frunza

2007-2009

Indicatorul
Eficienţei Tehnice
0,075
0,095
0,107
0,121
0,150
0,150
0,162
0,163
0,168
0,169

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Ministerului Economiei;
T ABEL 3: RATINGUL EFICIENŢEI MUN ICIPIILOR ,

Nr.

UAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mun. Chişinău
R. Soroca
R. Căuşeni
Mun. Bălţi
R. Ialoveni
R. Făleşti
R. Drochia
R. Floreşti
R. Ocniţa
UAT Găgăuzia
R. Sângerei
R. Briceni
R. Glodeni
R. Orhei
R. Străşeni
R. Anenii Noi
R. Edineţ
R. Călăraşi

Indicatorul
eficienţei
0.895
0.371
0.364
0.345
0.32
0.311
0.296
0.293
0.286
0.283
0.28
0.276
0.27
0.268
0.265
0.264
0.26
0.259

RAIOANELOR Ş I

UAT G ĂGĂUZ IA , 2007-2009

Nr.

UAT

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

R. Râşcani
R. Ungheni
R. Cahul
R. Criuleni
R. Donduşeni
R. Cimişlia
R. Leova
R. Hânceşti
R. Şoşdăneşti
R. Nisporeni
R. Teleneşti
R. Ştefan Vodă
R. Taraclia
R. Cantemir
R. Rezina
R. Dubăsari
R. Basarabeasca

Indicatorul
eficienţei
0.259
0.248
0.244
0.242
0.242
0.235
0.235
0.228
0.227
0.219
0.218
0.216
0.21
0.208
0.206
0.196
0.029

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Ministerului Economiei;
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Pentru a evalua eficienţa tehnică la nivelul întregului raion am agregat datele
primăriilor pentru fiecare raion în parte, indicatorul eficienţei fiind media ponderată
în funcţie de numărul populaţiei prezente pentru fiecare primărie (Tabelul 3).
Rezultatele empirice efectuate în baza acestor date relevă faptul că raioanele care în
perioada 1998-2002 au fost centre judeţene sunt mai eficiente (Anexa A). Pe de o
parte, aceasta relevă faptul că aceste raioane au beneficiat, în perioada respectivă,
de concentrarea capitalului public şi privat fapt ce a condiţionat o infrastructură mai
dezvoltată şi o calitate a serviciilor publice mai înaltă. Însă, pe de altă parte, aceasta
denotă faptul că din 2002 până în prezent, autorităţile publice nu au reuşit să
implementeze eficient reforma teritorial-administrativă. Astfel, revenirea la raion în
calitate de unitatea administrativ-teritorială de nivelul doi nu a fost corelată cu
dezvoltarea bazei impozabile şi a infrastructurii locale. Mai curând, aceasta a dus la
o fragmentare excesivă a teritoriului, cu o autoritate publică locală slabă, atât
instituţional, cât şi financiar.
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4. C ARE SUNT PRINCIPALII FACTORI CARE
EXPLICĂ EFICIENŢA PRIMĂRIILOR ?
În continuare vom analiza principalii factori care explică eficienŃa/ineficienŃa
tehnică a primăriilor în baza modelului econometric non-liniar TOBIT.
Rezultatele regresiei sunt prezentate în modelul 1, din care observăm o relaţie
statistic semnificativă dintre indicatorul eficienţei tehnice şi dependenţa primăriei
de transferurile din bugetul de stat, numărul populaţiei (dimensiunea localităţii) şi
dezvoltarea infrastructurii sociale. Totodată, nu s-a depistat nici o legătură dintre
indicatorul eficienţei şi nivelul de îmbătrânire al populaţiei, activitatea de
antreprenorial la nivel local şi lungimea drumurilor construite sau reparate în ultimii
5 ani. În continuare vom explica fiecare legătură în parte.
Model 1: Tobit, numărul de observaţii 1-895 (n = 892)
Variabila dependentă: log(Efficiency)
Coefficient
Std. Error
z
p-value
const

-2,27663

0,14826

-15,3557 <0,00001

Transferuri

-0,001836

0,00061852

-2,9684 0,00299

Populaţia

0,0100647

0,00152088

6,6177

<0,00001

Infrastructura

0,00274286

0,000894109

3,0677

0,00216

Îmbătrânirea

0,00119552

0,00162758

0,7345

0,46262

Antreprenoriat

3,00463e-05

0,000785669

0,0382

0,96949

Drumuri

0,000588175

0,00155575

0,3781

0,70538

Mean dependent var
Censored obs
Log-likelihood
Schwarz criterion

-1,455051
0
302,3219
-550,2962

S.D. dependent var
sigma
Akaike criterion
Hannan-Quinn

***
***
***
***

0,293704
0,284260
-588,6439
-573,9885

Astfel, observăm o relaţie statistic semnificativă dintre indicatorul eficienţei tehnice
şi dependenţa primării de transferurile din bugetul de stat, numărul populaţiei
(dimensiunea localităţii) şi dezvoltarea infrastructurii sociale. Totodată, nu s-a
depistat nici o legătură dintre indicatorul eficienţei şi nivelul de îmbătrânire al
populaţiei, activitatea de antreprenorial la nivel local şi lungimea drumurilor
construite sau reparate în ultimii 5 ani. În continuare vom explica fiecare legătură în
parte.

T RA N S FER U RI L E

CĂT R E

APL

I N F LU EN ŢEAZĂ N EGA TI V EF I CI EN ŢA

AC ES TO RA

Există o varietate de studii empirice care explică relaţia negativă dintre volumul
transferurilor din bugetul de stat în bugetele primăriilor şi eficienţa acestor primării.
Republica Moldova nu este o excepţie în acest sens (figura 1).
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F IGURA 1: R ELAŢIA DIN TRE DEPEN DEN ŢA PRIMĂRIIL OR
APL

DE TRANSFERURI ŞI EFICIENŢA TEHNICĂ A

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Ministerului Economiei;

Luând în consideraţie semnele şi valorile coeficienţilor de regresie, concludem că
politica de transferuri are, în general, un impact negativ asupra eficienţei primăriilor.
Excepţie fac primăriile unde datorită situaţiei economice precare şi a bazei
impozabile infime, necesitatea transferurilor din bugetul de stat pentru finanţarea
serviciilor publice de bază este incontestabilă. Aceasta se explică prin nivelul mare
de fragmentare a UAT din Moldova şi a ineficienţei reformelor administrativteritoriale din ultimii ani, care au dus la creşterea discrepanţelor dintre APL. Astfel,
politica de transferuri din bugetul de stat are succese doar în cazul unui număr mic
de localităţi, care sunt şi cele mai sărace din republică.
Totodată, trebuie să menţionăm şi problema endogenităţii care persistă datorită
faptului că deşi transferurile pot influenţa negativ eficienţa, în acelaşi timp, şi
ineficienţa poate cauza creşterea transferurilor. Astfel, relaţia negativă dintre aceste
două variabile este explicată concomitent de 2 probleme fundamentale:
1.

Veniturile provenite din transferurile de la bugetul de stat sunt utilizate
ineficient deoarece acestea nu provin din baza impozabilă locală. Prin urmare,
nivelul de discreţie al funcţionarilor publici locali şi nivelul de responsabilitate
faţă de populaţia locală este esenţial limitat, în pofida faptului că aceştia ar
trebui să cunoască mai bine priorităţile locale. Totodată, există o multitudine de
cazuri când transferurile către APL sunt alocate în baza criteriilor politice4, fiind
neglijate necesităţile reale ale altor localităţi. Astfel, această problemă explică
impactul negativ al transferurilor asupra eficienţei.

2.

Hazardurile morale în rândurile decidenţilor de politici locali. Prin urmare, se
creează motivaţii nedorite, când autorităţile publice locale nu sunt motivate săşi sporească eficienţa deoarece sunt remunerate anume pentru ineficienţă prin

4 Concluzie derivată din discuţiile cu mai mulţi reprezentanţi ai primăriilor.
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transferurile de la bugetul de stat. În acest caz, ineficienţa influenţează
creşterea transferurilor.
Opinia noastră este că ambele opţiuni sunt valide, însă, indiferent de direcţia
cauzalităţii, principala problemă se rezumă la faptul că actuala politică de transferuri
necesită modificări principiale, fapt confirmat atât din discuţiile cu reprezentanţii
APL, cât şi din calculele econometrice. Altă concluzie importantă care derivă din
relaţia negativă dintre transferuri şi eficienţa primăriilor este importanţa crucială a
bazei impozabile locale şi, respectiv, a autonomiei financiare locale pentru eficienţa
tehnică a APL.

P RI M Ă RI I L E

M AR I S U N T MU LT M AI EFI CI EN T E F A ŢĂ DE CELE M I CI

Relaţia pozitivă dintre dimensiunea APL şi eficienţa acestora este relevată de figura
2. Faptul că primăriile mici utilizează banii publici mult mai ineficient faţă de cele
5
mai mari este confirmat şi de recentul studiu Expert-Grup unde se atestă o relaţie
exponenţială dintre costurile operaţionale per capita şi dimensiunea localităţilor. Pe
lângă argumentele pur economice ce ţin de efectul economiei de scară (costurile
marginale scad odată cu extinderea unităţii de producţie), în Republica Moldova
fenomenul respectiv are la bază problema fragmentării excesive a structurii
teritorial-administrative. Cu alte cuvinte, există o mulţime de primării stabilite în
localităţi foarte mici (sub 1500 locuitori), activitatea cărora implică costuri
operaţionale relativ mari. În mod evident, existenţa unor astfel de primării are la
bază raţionamente mai curând politice (având rol reprezentativ), decât sociale şi
economice, ceea ce în prezent a devenit un lux incompatibil cu capacităţile
bugetului de stat.
F IGURA 2: R ELAŢIA DIN TRE N UM ĂRUL POPULAŢI EI MED II PEN TRU 2007-2009 ŞI

INDI CATORUL

EFICIENŢEI TEHNI CE AL PRIMĂRIIL OR

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Ministerului Economiei

5 ,,Studiu analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica
Moldova”, Expert-Grup, 2010, http://www.expert-grup.org/library_upld/d285.pdf
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Prin urmare, necesitatea unui structuri mai puţin fragmentate a organizării
teritorial-administrative din Republica Moldova este complet argumentată
economic, în special dacă mai luăm în calcul faptul că:
a)

Unităţile administrativ-teritoriale mai mari au şi o bază impozabilă mai
mare administrată de o sigură primărie, fapt ce permite implicarea mai
activă a primăriei în dezvoltarea locală (contribuirea la dezvoltarea
infrastructurii economice şi sociale, co-finanţarea diferitor proiecte cu
impact local etc.);
b) APL care administrează unităţi administrativ-teritoriale mai mari ar putea
participa mai activ în cadrul proiectelor transfrontaliere şi ar putea
beneficia de un volum mai mare de asistenţă externă, în special în cadrul
proiectelor care necesită participarea primăriei cu o contribuţie proprie
(10%-15%) din valoarea proiectelor.
c) În final, APL mai mari sunt mai puţin dependente politic şi financiar de
autoritatea publică centrală, sporind nivelul de discreţie a decidenţilor de
politici asupra resurselor colectate la nivel local în paralel cu nivelul de
responsabilitate a acestora pentru alocarea resurselor bugetare.
În cele din urmă, APL-urile mai mari vor înregistra un nivel mai înalt al eficienţei
tehnice, fapt ce implică utilizarea mai raţională a banilor publici şi o calitate mai
înaltă a serviciilor publice. Prin urmare, beneficiile sociale vor deriva din beneficiile
economice.
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5. E FICIENŢA APL ŞI DEZVOLTAREA LOCALĂ
Capitolul relevă impactul eficienŃei tehnice a primăriilor asupra dezvoltării
locale. Concluziile sunt derivate din acelaşi model non-liniar Tobit.
Utilizarea mai raţională a banilor publici, în mod evident, presupune beneficii pentru
întreaga societate. Prin urmare, ar trebui să existe o relaţie pozitivă dintre eficienţa
primăriilor şi nivelul de trai al populaţiei la nivel local. Modelul nostru econometric
confirmă această ipoteză, luând în calcul infrastructura socială care influenţează şi
bunăstarea populaţiei la general.
Amintim că în modelul nostru întreaga infrastructură socială este reprezentată de
un indicator sintetic format în baza sumei valorilor normalizate a următorilor subindicatori:
•
•
•
•
•

Nr. caselor, apartamentelor ce beneficiază de apeduct in primărie
Nr. caselor, apartamentelor ce beneficiază de canalizare in primărie
Nr. caselor, apartamentelor gazificate centralizat in primărie
Nr. caselor, apartamentelor asigurate cu încălzire (exclusiv sobele)in primărie
Numărul caselor, apartamentelor telefonizare

Figura 3 relevă o relaţie pozitivă dintre nivelul de dezvoltare a infrastructurii sociale
6
locale şi eficienţa primăriilor Prin urmare, observăm că modul cum sunt gestionate
primăriile şi banii publici are impact direct asupra calităţii vieţii în localităţi.
Totodată, luând în consideraţie faptul că dimensiunea şi baza impozabilă locală au
impact pozitiv asupra eficienţei APL, putem conclude că gradul de autonomie
financiară de care beneficiază aceste APL influenţează pozitiv şi calitatea
infrastructurii sociale. Aceasta confirmă încă o dată importanţa autonomiei
decizionale, financiare şi politice pentru primării, fapt ce considerăm important a fi
luat în consideraţie la implementarea reformei descentralizării.
F IGURA 3: R ELAŢIA DIN TRE INFRASTRU CTURA S OCI AL Ă ŞI EFICIENŢA APL

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Ministerului Economiei

6 Trebuie să remarcăm că, în cazul nostru, nu ne putem aștepta la o relaţie strict liniară,
având în vedere cauzele menţionate în capitolul ,,Metodologia”, din care motiv am utilizat
modelul non-liniar Tobit.
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D EF I CI EN ŢEL E

SI S T EM ICE

–

CAU ZA F U N DA M EN T ALĂ A I N EF I CI EN ŢEI

PR I M ĂRI I L OR

După cum se observă din Modelul 1, factorii demografici şi economici care ar putea
fi invocaţi în calitate de factori explicativi ai ineficienţei primăriilor sunt statistic
nesemnificativi şi, respectiv, nu joacă careva rol în acest sens.
Prin urmare, concludem că principalii factori care explică variaţiile privind nivelul
eficienţei primăriilor sunt transferurile, baza impozabilă locală (care explică şi
dependenţa APL de bugetul de stat) şi dimensiunea primăriilor. Cu alte cuvinte,
eficienţa primăriilor este determinată de factori care pot fi influenţaţi în mod direct
de decidenţii de politici din Republic Moldova. Aceasta, încă o dată, accentuează
necesitatea imperativă a implementării eficiente a reformei descentralizării, fapt ce,
cu siguranţă, se va reflecta pozitiv asupra eficienţei primăriilor.

P RI M Ă RI I L E

P RA CTI C N U D I SP UN DE P ÂRG H I I F I NAN CI A RE P EN TR U

DEZV OLT AR EA I N FR A ST RU CTU R I I RU TI ER E

Concluzia respectivă derivă din faptul că nu există nici o legătură dintre eficienţa
primăriilor şi lungimea drumurilor construite sau reparate în ultimii 5 ani (Modelul
1). Aceasta relevă faptul că, datorită volumelor mari de investiţii necesare, procesul
decizional privind dezvoltarea infrastructurii rutiere este, în mare parte, centralizat,
finanţarea fiind efectuată din bugetul de stat. Situaţia respectivă denotă, încă o
dată, problema autonomiei financiare limitate a autorităţilor publice locale şi
dependenţa acestora de puterea centrală.
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6. C ONCLUZII
•

•

•

•

•

•

•

În rezultatul simulărilor econometrice am stabilit că actuala politică de
transferuri contribuie, în general, negativ la eficienţa tehnică a primăriilor,
datorită hazardurilor morale, precum şi a nivelului mai limitat de discreţie
privind alocările resurselor financiare la nivel local. Acest fapt relevă necesitatea
stringentă de reformare a actualului sistem de transferuri către APL.
Baza impozabilă şi, respectiv, autonomia financiară sunt cruciale pentru
consolidarea independenţei politice a autorităţilor publice locale de puterea
centrală. Prin urmare, orice efort de descentralizare administrativă şi politică
trebuie să fie corelat şi cu un amplu proces de descentralizare financiară.
Localităţile mai mari tind să fie mai eficiente faţă de cele mai mici, ceea ce
denotă faptul că o eventuală consolidare administrativ-teritorială ar avea
impact pozitiv asupra eficienţei locative la nivel local, graţie principiului
economiei de scară şi a diminuării dependenţei APL de guvernul central.
Totodată, observăm că actualul nivel de fragmentare a teritoriului Republicii
7
Moldova, care este unul excesiv , contribuie negativ la eficienţa alocării banilor
publici la nivel local.
Fostele centre judeţene sunt mai eficiente decât restul localităţilor graţie
concentrării infrastructurii şi a activităţii economice din perioada 1998-2002,
ceea ce relevă ineficienţa măsurilor de descentralizare administrativă de până
acum. Astfel, baza impozabilă, cadrul instituţional şi infrastructura nu au reuşit
să se adapteze la sistemul de raioane, contribuind în majoritatea cazurilor la
creşterea discrepanţei dintre responsabilităţile de jure a APL şi posibilităţile
acestora de facto.
Eficienţa funcţionării primăriilor depinde preponderent de factorii instituţionali,
alţi factori economici, sociali şi demografici, fiind statistic nesemnificativi. Prin
urmare, decidenţii de politici dispun de pârghiile necesare în vederea sporirii
eficienţei prin înlăturarea acestor deficienţe sistemice (asigurarea unei
autonomii financiare locale mai largi, modificarea conceptuală a sistemului de
transferuri, corelarea responsabilităţilor cu posibilităţile financiare a APL etc.).
Am demonstrat importanţa esenţială a eficienţei APL asupra nivelului de trai al
populaţiei din localităţi. Astfel, primăriile unde utilizarea banilor publici este mai
eficientă reuşesc să contribuie mai activ la dezvoltarea infrastructurii sociale.
Prin urmare, sporirea eficienţei tehnice a primăriilor trebuie să constituie unul
din obiectivele fundamentale pe agenda decidenţilor politici şi o componentă
de bază a strategiei descentralizării.

7 Proiectul de discuţii privind ,,Strategia Naţională de Descentralizare’’, Guvernul Republicii
Moldova.
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7. R ECOMANDĂRI STRATEGICE
Pornind de la concluziile prezentului studiu, am derivat o serie de
recomandări strategice necesare a fi luate în calcul de decidenŃii de politici în
procesul reformei descentralizării.

1. E XTI N DER EA BA Z EI I M P OZA BI L E Ş I DES CEN T R A LI ZA RE A
F I NAN CI AR Ă
•

Descentralizarea administrativă trebuie neapărat să fie corelată cu
descentralizarea financiară. Prin urmare, pe de o parte este necesară
extinderea bazei impozabile locale prin diversificarea surselor de venit şi
eliminarea plafoanelor la taxele locale; pe de altă parte, primăriile trebuie să
beneficieze de un nivel mai înalt de discreţie în elaborarea şi executarea
bugetelor locale. Aceasta va diminua substanţial dependenţa acestora de
puterea centrală, va responsabiliza factorii de decizie locali, şi, respectiv, va
contribui la eficientizarea alocării resurselor la nivel local.

2. R EFORM A R EA
•

•

•

Reformarea sistemului de transferuri financiare de la autorităţile centrale la
cele locale. Actualul sistem de transferuri nu doar că nu ajută la îmbunătăţirea
serviciilor, ci are un efect negativ asupra performanţei APL-urilor, generând
hazard moral şi cauzând ineficienţa funcţionării acestora.
Susţinem afirmaţiile din Concepţia Strategiei Naţionale de Descentralizare
potrivit cărora actualul sistem de transferuri trebuie simplificat, transparentizat
şi depolitizat. Prin urmare, propunem ca transferurile efectuate pentru reparaţii
capitale, construcţii şi alte activităţi economice ce nu ţin de serviciile sociale de
bază să fie efectuate strict pe bază competitivă. Aceasta presupune faptul că
primăriile vor elabora de sine stătător proiectele investiţionale care vor fi
examinate de către o comisie reprezentativă şi independentă. Totodată, este
necesar să existe o serie de indicatori de monitorizare măsurabili care vor
permite evaluarea eficienţei utilizării transferurilor pentru fiecare proiect,
precum şi penalizările de rigoare pentru eventualele devieri de la proiect.
Aceasta va încuraja concurenţa dintre APL pentru realizarea diferitelor proiecte
cu destinaţie economică şi socială, fapt ce constituie un alt element important
care ar spori eficienţa acestora.
Procesul de alocare a transferurilor pentru finanţarea serviciilor sociale de bază
trebuie să fie efectuat strict în funcţie de o serie de indicatori relevanţi şi uşor
măsurabili.

3. E LIM I NAR EA
•

PR IN CI P I A LĂ A S I S TEMU LU I DE T RA N SF ER U RI

FR AGM EN TĂ RI I E XCES I V E A

UAT

Este necesară reducerea numărului de APL-uri prin lichidarea entităţilor mici a
căror întreţinere este economic nefezabilă. Aceasta ar duce la crearea de unităţi
teritoriale care ar putea exploata beneficiile economiilor de scară şi care sunt
practic inexistente într-o organizare teritorială atât fragmentată precum este
cea din Republica Moldova. Prin urmare, considerăm necesară implementarea
modelului reformei teritorial administrative propus anterior de Expert-Grup
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privind substituirea celor 32 raioane mici cu 3 raioane de nivel de regiune (plus
Chişinău, UTA Găgăuzia şi Transnistria ca regiuni separate)8.

4. P ROM OVA R EA

TR A N SP A R EN ŢEI DECI Z I ON AL E LA N I VEL L OC AL Î N

CADRU L U N EI R EF ORM Ă RI M AI AM PL E A GU VER N ĂR I I
I N S TI T UŢI ON ALE

•

•

•

Un imperativ care va duce la majorarea eficienţei primăriilor atât pe termen
scurt, cât şi pe termen lung, este promovarea transparenţei decizionale a
consiliilor locale. Aceasta ar duce în mod inevitabil la o creştere a
responsabilităţii şi o îmbunătăţire graduală a calităţii serviciilor oferite de către
primării.
Stabilirea unor canale bine definite şi accesibile de comunicare dintre primării şi
populaţia deservită de acestea. Îmbunătăţirea comunicării va mări nivelul de
responsabilizare a autorităţilor publice locale pe de o parte şi va contribui, pe
de altă parte, la sporirea eficienţei prin alocarea resurselor pentru domeniile
prioritare comunităţii respective.
O reformă de descentralizare eficientă poate fi efectuată doar în condiţiile în
care se va pune un accent deosebit pe calitatea şi capacitatea angajaţilor din
cadrul APL-urilor de a face faţă provocărilor unui mediu pur concurenţial. Astfel,
accentul în promovarea în funcţii trebuie să fie efectuată strict după criterii de
performanţă şi meritocraţie şi nu pe criterii de nepotism sau alte maladii
inerente administraţiilor din Republica Moldova. Astfel angajările în cadrul
structurilor APL trebuie să urmeze strict prevederile legislaţie în vigoare şi să fie
făcute prin concursuri deschise, iar rezultatele acestora trebuie să fie făcute
publice.

5. A U TOR I TĂ ŢI LE P U BL I CE LOCAL E A U N EVOI E DE O P OZ I ŢI ON A RE
I N V ES TI ŢI ONAL Ă M A I EF I CI EN TĂ
•

În mod evident, localităţile din proximitatea capitalei nu pot concura cu
Chişinăul pentru atragerea investiţiilor şi a forţei de muncă. Prin urmare,
acestea ar trebui să valorifice mai activ avantajele net competitive de care
dispun în raport cu capitala: terenuri şi spaţii pentru activităţi industriale
disponibile şi la preţuri mult mai mici şi forţa de muncă mai ieftină. Aceste
avantaje ar trebui complementate de o administraţie publică locală mai flexibilă
(în virtutea dimensiunilor mai mici). În asemenea condiţii, aceste localităţi ar
putea fi atractive pentru companiile producătoare, inclusiv agricole.

8 ,,Studiu analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica
Moldova”, Expert-Grup, 2010, http://www.expert-grup.org/library_upld/d285.pdf
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8. A NEXA A
Model 2: OLS, using observations 1-34
Dependent variable: EFF

const
Judet

Coefficient
0,248542
0,0921583

Mean dependent var
Sum squared resid
R-squared
F(1, 32)
Log-likelihood
Schwarz criterion

Std. Error
0,0241317
0,0444967

0,275647
0,447238
0,118204
4,289560
25,38351
-43,71430

t-ratio
10,2994
2,0711

p-value
<0,00001
0,04649

S.D. dependent var
S.E. of regression
Adjusted R-squared
P-value(F)
Akaike criterion
Hannan-Quinn

***
**

0,123973
0,118221
0,090648
0,046492
-46,76702
-45,72596

