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A promova şi susţine societăţile deschise nu echivalează cu forţa militară, dar este un act capabil să reducă perspectiva 
necesităţii de a face uz de forţa militară. Democraţia şi societatea deschisă nu pot fi impuse din afară deoarece principiul 
suveranităţii statelor se opune oricărei imtervenţii externe. Ele pot fi promovate doar conferind vigoare societăţii civile si 
oferind stimulente guvernelor pentru a promova reformele politice şi economice. Ajutorul extern, aşa cum a fost acordat în 
mod tradiţional, suferă de câteva neajunsuri: 
Ø de regulă, beneficiarul este donatorul şi nu primitorul. Acordarea ajutoarelor este adesea direcţionată în funcţie de 

interesele de securitate naţională intemeiate pe considerente de ordin geopolitic, fără nici o legătură cu nivelul de sărăcie 
sau caracteristice guvernării care beneficiază de ajutoare; de exemplu dupa ce a căzut Zidul Berlinului, Germania 
Federală – dornică să-şi asigure reunificarea – a donat sau împrumutat în condiţii avantajoase fosta Uniune Sovietică cu 
sume uriaşe de bani, fiind puţin interesată de modul în care vor fi cheltuiţi. Ulterior, şi Ucraina a devenit un client 
geopolitic pentru ţările occidentale. Or, dacă guvernarea proastă este cauza sărăciei, ar fi de dorit ca donatorii să acorde o 
mai mare atentie condiţiilor politice interne din ţările pe care le sprijină.  

Ø beneficiarii ajutoarelor au rareori proiecte proprii de dezvoltare, ei bizuindu-se mai mult pe proiecte din exterior. Când 
experţii pleacă, nu mai rămâne aproape nimic programele implementate neprinzând de cele mai multe ori rădăcini. 

Ø de obicei ajutorul extern este interguvernamental, caz în care este dirijat conform propriilor interese şi devine sursa 
principală de sprijin pentru acel guvern în promovarea imaginii, în lipsa acestuia devenind indezirabil. 

Ø donatorii insistă să-şi menţină controlul naţional asupra ajutoarelor furnizate, ceea ce duce la o coordonare neco-
respunzătoare. Când există competiţie în furnizarea de ajutoare, pentru guvernul care beneficiază de el este mai uşor să 
deturneze resursele pentru a-şi îndeplini scopurile proprii. Aşa a fost cazul în Bosnia, unde ajutorul internaţional a fost 
rapid cheltuit şi a servit la alimentarea feudelor locale. 

Ø nu se recunoaşte faptul că asistenţa internaţională are un grad ridicat de risc, adică mult mai dificil să făci bine decât să 
faci o intreprindere profitabilă. În multe situaţii ajutorul este administrat de către birocraţii care au mai mult de pierdut 
decât de câştigat dacă îşi asumă riscuri. 

În pofida tuturor deficienţelor, ajutorul extern poate fi o soluţie viabilă. 
De multe ori se face confuzie între societatea civilă şi societatea deschisă raportul fiind că societatea civilă este doar una 

dintre componentele societăţii deschise. La fel de importante pentru o societate deschisă sunt existenţa unui guvern democratic 
sensibil la necesităţile şi dorinţele electoratului sau existenţa unui sector privat pe deplin independent faţă de guvern.  

Principiul evident al globalizării îl constituie competiţia iar diferenţa dintre capitalismul global şi societatea deschisă 
globală nu este atât de mare pe cât s-ar crede. Societatea deschisă globală nu reprezintă o alternativă disjunctă, ci mai curând o 
schimbare de accent, un echilibru mai bun între concurenţă şi cooperare. Am da dovadă de naivitate dacă ne-am aştepta la o 
schimbare a naturii fiinţei umane, dar fiinţa omenească are capacitatea de a depăşi urmărirea propriului interes îngust. 
Perspectiva asupra unei societăţi deschise globale ne aparţine.  
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ANALIZA PERSPECTIVELOR ACTIVITĂŢII UNEI ZONE ECONOMICE LIBERE ÎN CADRUL MUN. BĂLŢI 
Corina CEBANU, Nelea LISAC,  

masteranţi, Universitatea de stat Alecu Russo din Bălţi 
Una dintre caracteristicile evoluţiei economiei mondiale în ultimele decenii o constituie integrarea crescîndă a 

economiilor naţionale. Aceasta se manifestă în primul rînd prin expansiunea mai rapidă a schimburilor comerciale decît 
creşterea producţiei pe plan mondial, în paralel cu intensificarea fluxurilor monetar-valutare internaţionale.  

Unul dintre obiectivele tranziţiei la economia de piaţă a devenit realizarea unei economii deschise, cu o inserţie activă
pe plan mondial, menită să sprijine transformările economice interne. În această evoluţie complexă şi uneori contradictorie, 
de regionalizare şi internaţionalizare a economiilor, zonele economice libere (ZEL) reprezintă o structura aparte pe linia 
favorizării inserţiei în economia mondială. 

Noţiunea de zona economică liberă defineşte separarea localizată geografic a activităţilor reglementate de cele neregle-
mentate şi care beneficiază de anumite facilităţi, inclusiv de ordin fiscal şi vamal. Concret, prin zona economica liberă se 
desemnează un „port liber“, „depozit liber“, „aeroport liber“, aflate pe teritoriul unei ţări sau în zona de frontieră a doua sau 
mai multe state, în care sunt eliminate o serie de taxe şi restricţii vamale obişnuite altfel. În principiu, este vorba de unul şi 
acelaşi fenomen - formarea de enclave create special, în care agenţii economici au anumite scutiri de taxe. 

Cartagina, primul port liber la Marea Mediterana, este menţionat încă din anul 814, înainte de naşterea lui Hristos. Zone 
libere comerciale au existat în China, Grecia şi Roma antica. Aproape 70 de oraşe din nordul Europei, aflate la încrucişarea 
unor importante drumuri comerciale, se bucurau de statutul de oraş liber pentru comertul cu mărfuri încă din secolul al XIII-
lea. Prin multitudinea operaţiunilor economice realizate în regim liber, circumscris la o anumită zona, ZEL este considerat cel 
mai promiţător instrument de parcurgere a etapelor integrării economice, de la uniunea vamala la uniunea economică şi 
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monetară. În prezent funcţionează aproximativ 600 de zone economice libere şi 108 uniuni vamale şi zone de comerţ liber. 
Organizarea ZEL are la bază legi şi acte normative ce stabilesc regulile de infiinţare, conducere, precum şi modul de comunicare 
cu interiorul şi exteriorul ţării care le realizeaza. Managementul ZEL este asigurat printr-un organ special, care poartă diferite 
denumiri - Agenţie, Autoritate, Administraţie, Regie Autonomă - în baza normelor de funcţionare [13]. 

Zel-urile se clasifică după mai multe criterii: după tipul operaţiunilor executate; după influenţa (reciprocă), la nivelul 
economiei naţionale respective; după modul de administrare; după particularităţile organizatorice; după natura şi importanţa 
facilităţilor acordate sau după regimul fiscal; după locul de amplasare;  

Dintre obiectivele strategice ale ZEL în ansamblul economiei naţionale (economiei ţării-gazdă) sunt menţionate de regulă:  
a) atragerea de capital şi investitori străini;  
b) creşterea volumului de mărfuri exportate şi a calităţii acestora;  
c) valorificarea mai bună a potenţialului uman şi absorbţia somajului prin crearea de noi locuri de muncă;  
d) introducerea de noi tehnologii, perfecţionate şi competitive;  
e) atragerea producătorilor unor mărfuri deficitare pe piaţa mondială;  
f) valorificarea mai bună a potenţialului geografic şi economic al zonei;  
g) realizarea unui impact favorabil asupra economiei naţionale (a ţării-gazdă) [7]. 
Cel mai important avantaj al activităţilor desfaşurate constă în scutirea de impozit pe venitul obţinut din operaţiunile 

desfăşurate în interiorul ZEL. Perioada minimă este de 5 ani, iar cea maximă, de 20 de ani, pentru care se acordă scutiri de 
impozit. Alte avantaje importante caracteristice pentru ZEL constau în: importul de mărfuri cu scutire de taxa vamală, anula-
rea controlului asupra preţurilor, angajarea libera a forţei de muncă, oferirea unor avantaje suplimentare privind marimea 
chiriei solicitate, stabilirea termenelor de plată. 

Zonele economice libere în Republica Moldova sunt create şi activează în baza Legii cu privire la zonelor economice 
libere [14]. Conform prevederilor acesteia, rezident al zonei economice libere poate fi orice persoană fizică sau juridică 
înregistrată în modul stabilit de legislaţie în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.  

Conform situaţiei din 1 ianuarie 2010, în 6 zone economice libere erau înregistraţi 146 de rezidenţi. Numărul angajaţi-
lor rezidenţilor zonelor libere, conform datelor la sfîrşitul anului 2009, a constituit 3018 persoane. Din numărul total al 
angajaţilor, 1095 de persoane au activat în ZEL “Ungheni-Business”, 1183 de persoane în ZAL “Expo-Business-Chişinău”, 
299 de persoane în ZAL “Tvardiţa”, 316 persoane în ZAL “Valkaneş”, 47 de persoane în ZAL “Taraclia” şi 125 de persoane 
în ZAL “Otaci-Business” [10]. 

În zona liberă pot fi desfăşurate aşa genuri de activitate ca: producerea industrială a mărfurilor de export, cu excepţia 
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice; sortarea, ambalarea, marcarea şi alte operaţii cu mărfurile tranzitate prin teritoriul va-
mal al Republicii Moldova; activitate comercială externă; activitate de transport şi alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi 
serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc. Dar prioritare, sunt totuşi, activităţile industriale 
de producere [4]. 

Fig. 1. Ponderea volumului investiţiilor atrase (pe zone), conform situaţiei din 1.01.2010 
Volumul total al investiţiilor în zonele libere, pe parcursul întregii activităţi, la 1 ianuarie 2010 a constituit 124,7 mil. 

dolari SUA, dintre care în 2009 au fost investite circa 4,6 mil. dolari SUA. 
Din volumul total al investiţiilor 48,7 mil. dolari SUA revin ZAL "Expo-Business-Chişinău", 34,2 mil. dolari SUA ZEL 

"Ungheni-Business", 15,1 mil. dolari SUA ZAL PP "Taraclia", 12,4 mil. dolari SUA ZAL "Tvardiţa", 10,6 mil. dolari SUA 
ZAL PP "Valkaneş". În ZAL PP "Otaci-Business" volumul investiţiilor este neînsemnat (2,6 mil. dolari SUA). În comparaţie 
cu anul 2000 volumul investiţiilor atrase în zonele libere a crescut de 6,6 ori.  

În zonele libere creşte ponderea activităţii industriale, care devine genul prioritar de activitate. În anul 2009, volumul 
total al mărfurilor produse şi serviciilor prestate în zonele libere a constituit mai mult de 1,2 mild. lei, din care ponderea 
producţiei industriale a constituit circa 80%. De la începutul creării ZEL, investiţiile au constituit 116.8 mil. dolari SUA, 
dintre care în 2008 au fost investite circa 17.6 milioane. 
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Fig. 2. Volumul vînzărilor nete ale producţiei industriale în zonele libere 
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Volumul vînzărilor nete ale producţiei industriale în total pe zonele libere în anul 2009 a constituit 983,9 mil. lei 
(79,8% faţă de anul precedent), din care producţie în valoare de 672,4 mil. lei sau 68,3% a fost exportată. Stocurile producţiei 
la depozite în anul 2009 au diminuat cu 17,6% în comparaţie cu anul 2008 şi au constituit 82 mil. lei. 

Totuşi, procesul investiţional continuă. Se extinde sortimentul producţiei industriale. Producţia băuturilor alcoolice, 
care ani la rînd a fost dominantă, a început să cedeze poziţiile în favoarea unor altor activităţi. Numai în ultimii cîţiva ani a 
fost lansată producerea a 10 tipuri noi de produse (module electronice, granule PVC, carne şi produse din găină, articole de 
confecţii, articole de parfumerie, plăci ceramice din mozaică, combustibil pentru încălzire etc.). În anul precedent se află în 
proces de lansare noi capacităţi privind producerea ambalajului din plastic, mezelurilor, combustibilului alternativ etc. 

Un alt gen de activitate permis pentru efectuare în zonele economice libere este sortarea, ambalarea, marcarea şi alte 
asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova. În 2009 volumul acestor operaţiuni a 
constituit 9,2 mil. lei. 

În anul 2009 s-a dezvoltat cu ritm rapid un nou gen de activitate – activitate comercială externă, care s-a desfăşurat în 
patru zone libere din cele şase (cu excepţia ZAL "Expo-Business-Chişinău" şi ZAL „Tvardiţa”). Volumul vînzărilor nete 
pentru anul 2009 a constituit 69,8 mil. lei sau de 4,3 ori mai mult decît în anul 2008. 

Printre alte genuri auxiliare de activitate permise de legislaţie se enumără construcţiile, serviciile comunale, activitatea 
de arendă şi depozitare, alimentaţia publică. În ultimii 5 ani volumul total al serviciilor în cadrul acestor genuri de activitate a 
crescut de 4,7 ori. Dezvoltarea rapidă a genurilor auxiliare de activitate sporeşte atractivitatea zonelor libere, formează un 
mediu favorabil de afaceri, creează condiţii necesare pentru atragerea investiţiilor de proporţii şi realizarea proiectelor 
industriale.Volumul comerţului şi cel al serviciilor prestate contra plată, desfăşurate în anul 2009 de către rezidenţi în cadrul 
garanţiilor de stat, a constituit 115,9 mil. lei şi 2,5 mil. lei, respectiv. Volumul esenţial al comerţului şi al serviciilor prestate 
contra plată revine rezidenţilor din subzona "Valea Morilor" a ZAL "Expo-Business-Chişinău". 

“Expo-Business Chişinău” a fost lansată la 3 noiembrie 1995 şi ocupă o suprafaţă de 29,4 ha. Direcţiile principale de 
producere sunt: producerea echipamentului electronic, articolelor din peliculă polimerică, îmbutelierea băuturilor alcoolice, 
producerea şi asamblarea mobilei, producerea articolelor din plută pentru îmbutelierea băuturilor alcoolice etc. În zona 
economică activează 59 de rezidenţi, din care 11 autohtoni şi 48 în comun cu investitori din diferite ţări, inclusive din Rusia, 
SUA, România, Ucraina, Germania, Bulgaria, Irlanda, Italia, Israel, Marea Britanie etc. Totalul investiţiilor – peste 47 mln. 
USD. Activitatea de producere este activitatea prioritară în ZEL, şi a devenit posibilă după deschiderea subzonei de 
producere-tranzit „Sud - Est". 

Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardiţa” şi-a început activitatea din 1995, pe o suprafaţă de 2,5 ha. Produce băuturi 
alcoolice (vin, divin, distilate pentru divin), produse din lactate (brînză). Producţia este exportată în marea majoritate în Rusia. 
Investiţii alocate constituie peste 11 mln. USD. 

Zona Antreprenorialului Liber “Parcul de producţie “Taraclia”. A fost creată la 19 februarie 1998. Suprafaţa pe care 
se extinde este de circa 26 ha. În prezent, în zonă funcţionează două subzone izolate la o distanţă de 800 m una de alta. 
Principalele direcţii de activitate sunt fabricarea plăcilor de ceramică, prestarea serviciilor, comerţul angro. Investiţii – circa 14 
mil. USD 

 
Fig. 3. Ponderea principalilor activităţi în Expo-Business-Chişinău 

Zona Antreprenoriatului Liber “Parcul de producţie “Valcaneş” a fost fondat în 1998, ocupă o suprafaţă de 122,3 ha. 
Produce alcool (vin) şi articole de confecţii, se ocupă inclusive cu sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni 
printer care angro. Volumul investiţiilor constituie peste 10 mln. USD. 
Actualmente în Zona Antreprenoriatului Liber „Parcul de producţie „Valcaneş” activează următorii agenţi economici:  

Fig. 4. Structura companiilor în cadrul ZEL “Valcaneş” 
“Parcul de producţie “Otaci-Business” a fost fondat în anul 1998, teritoriul ocupat este de 34.19 ha. Principalele di-

recţii de activitate sunt fabricarea articolelor de confecţii şi cusutul manoperei încălţămintei. Investiţii –circa un mil. USD. 
Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" a suplinit lista celorlalte zone în anul 2002. Ocupă o suprafaţă de 42.34 

ha. Direcţiile de activitate: producerea şi asamblarea mobilei, fabricarea PET-preform, îmbutelierea băuturilor nealcoolice şi 
apei potabile, producerea covoarelor, modulelor electronice, ambalajelor pentru bijuterii, vopselelor şi lacurilor industriale, 
scândurii şi a lemnului tăiat, paletelor din lemn etc. Investiţii – peste 34 mil. USD.[11] 

Structura companiilor in cadrul Zel "Valkanes"
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Guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la crearea unei zone economice libere (ZEL) la Bălţi. [2] Cea de-a şaptea 

ZEL din republică va activa pe un termen de 25 de ani, în folosinţă i se va acorda două terenuri în oraş cu o suprafaţă totală de 12 ha 
în apropierea magistralei feroviare şi rutiere, precum şi la 30 km de aeroportul internaţional liber Mărculeşti [6]. 

Scopul principal al creării zonei libere „Bălţi" este formarea centrului industrial în mun. Bălţi, atragerea investiţiilor şi 
tehnologii avansate, crearea unui număr mai mare de locurilor de muncă, crearea noilor capacităţi de producere în domeniul 
constructoare de maşini şi componentelor pentru acestea, lărgirea potenţialului de export, soluţionarea unui şir de probleme 
social-economice şi crearea unui mediu investiţional mai atractiv în perspectiva unui nou val de investiţii ce ar putea să 
urmeze după criza financiară. Specializarea zonei libere pe domenii de activitate se preconizează după cum urmează: 

1. fabricarea producţiei orientată spre export; 
2. activitatea comercială externă, precum şi sortarea, ambalarea, marcarea; 
3. darea în arendă a bunurilor industriale altor rezidenţi, precum şi oferirea acestora serviciilor comunale. Astfel 

investitorii noi vor obţine suprafeţe de producţie practic finisate, precum şi toată infrastructura inginerească şi comunală. 
Activitatea acestei zone va fi orientată spre: 
- producerea producţiei constructoare de maşini, componentelor şi a altor produse cu valoare adăugată mare; 
- realizarea producţiei finite pe piaţa externă; 
- utilizarea capacităţilor de producţie existente şi a infrastructurii municipale [8]. 
Se preconizea că primele proiecte vor aduce investiţii de 25 milioane de euro şi, iar vânzările producţiei industriale se 

estimează la jumătate de miliard de lei, a declarat vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul Economiei şi Comerţului. 
Rezidentul principal al ZEL va deveni producătorul de componente pentru industria auto Draexlmaier, care a intrat pe 

piaţa moldovenească în anul 2006. La începutul lunii noiembrie 2009, Peter Hilbert, directorul companiei germane în 
Moldova, declara că „în cazul unei decizii pozitive în acest sens (crearea zonei economice libere – ECONOMIST) 
Draexlmaier e gata să investească circa 205 mil euro în infrastructură, clădiri şi echipament etc. şi să dubleze numărul de 
angajaţi, în prezent având 15 mii de muncitori". El mai spunea că deja la etapa iniţială cinci companii din diverse domenii 
industriale s-au arătat interesate de a investi în această zonă.  

FACILITĂŢI FISCALE PRIVIND 
ZONELE ECONOMICE LIBERE 

Exportul mărfurilor, serviciilor originare din zona economică liberă în afara 
teritoriului vamal al Republicii Moldova(50% din cota impozitului pe venit 
(15%), termen nelimitat) 

Activitatea rezidenţilor în zona economică liberă(75% din cota impozitului pe 
venit (15%), termen nelimitat) 

Rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în 
dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel 
puţin: 

– 1 milion dolari S.U.A.(scutirea pe impozitul pe 
venit, 100%, pe 3 ani) 

– 5 milioane dolari S.U.A. (scutirea pe impozitul pe 
venit, 100%, pe 5 ani) 

Mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii 
Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, 
livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi 
cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul 
altuia (Cota zero a TVA şi scutirea de taxa vamală, termen nelimitat) 

Mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii 
Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova (scutire de accize, termen nelimitat) 

Fig. 5. Facilităţi fiscale privind Zonele Economice Libere [1] 
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 Crearea zonei economice libere la Bălţi, de fapt, este şi o condiţie impusă de Draexlmaier, care la începutul lunii 
noiembrie 2009 promitea investiţii de milioane, dacă Chişinăul acceptă crearea unei zone economice libere [5]. 

Astfel încît, delimitarea anterioară a obiectivelor prioritare pentru crearea zonei economice libere „Bălţi” aduce la 
evidenţă principalele avantaje atît pentru dezvoltarea pozitivă a acestei ZEL, cît şi pentru dezvoltarea social-economică a 
regiunii de Nord a republicii.  

În particular putem menţiona faptul că activitatea ZEL din mun. Bălţi va atrage în valoare aproximativă un potenţial de 
5-7 mii de locuri noi de munca, ceea ce constituie aproximativ 5% din totalul populaţiei active de munca din mun. Bălţi. Pe 
lîngă aceasta, valoarea respectivă depăşeşte numărul abolut al muncitorilor angajaţi de rezidenţii zonelor economice libere din 
întraga republică cu 65%. Municipiul dispune de multiple cadre de înaltă calificare, în acest mod, rezidenţii ZEL nu vor duce 
lipsa de ingineri, tehnicieni, mecanici, constructori, lacatuşi, personal administrativ precum şi operativ.  

Pe lîngă aceasta, existenţa în viitoarea zonă economică liberă a unor capacităţi de producere şi de comunicaţii semnifi-
cative, face atractivă darea în arendă a bunurilor industriale altor rezidenţi, precum şi oferirea acestora servicii comunale şi 
alte servicii necesare. În acest caz, investitorii noi vor obţine suprafeţe de producţie practic finisate, precum şi toată infra-
structura inginerească şi comunală. Lucrul în cauză este unul foarte potrivit şi actual pentru redresarea economiei regionale, 
deoarece, practic investirea în activele imobiliare constituie una din problemele ce mai importante a potenţialilor investitori 
atît rezidenţi cît şi a celor din străinătate care doresc să se implice în sectorul de producţie. Arenda încăperilor pe teritoriului 
unei zone economice libere este o alternativa potrivtă în comparaţie cu ofertele din restul municipiu sau regiunii întregi. 

Potenţialul productiv existent şi perspectivele de consolidare a acestuia cu ajutorul investiţiilor străine în limitele 
suprafaţe de 11,6 ha cu o infrastructură deja existentă (depozite, spaţii de producere, infrastructură comunală), precum şi 
situarea geografică favorabilă, avînd acces la calea ferată şi la drumurile auto de o importanţă republicana şi internaţională, 
sunt un fundament trainic pentru crearea şi funcţionarea eficientă a ZEL „Bălţi”. 

În cadrul primelor proiecte economice se planifică de a investi cea. 25 mln. euro, iar volumul vînzărilor producţiei in-
dustriale se estimează peste 0,5 mild. lei anual, iar producţia să fie orientată spre export nu mai puţin de 90% . Faptul că măr-
furile adiacente acestor zone vor fi exportate în pondere majoritară, va atrage efecte pozitive din ouă puncte de vedere: în 
primul rînd va influenţa la creşterea pozitivă a balanţei comerciale pe regiune şi pe întreaga ţară; în al doilea rînd, zona 
respectivă, fiind beneficiar de un impuls puternic în dezvoltare, dotare tehnologică, infrastructură informaţională, investiţii 
străine poate da naştere unui efect de dependenţă a economiei naţionale şi regionale, exercitînd o presiune concurenţială 
asupra producătorilor naţionali în anumite segmente ale pieţei. De aceea tendinţa avansată a zonelor economice de a exporta, 
demonstrează că antreprenorii locali şi regionali vor fi protejaţi de o concurenţă neloială, ce vor atrage impacte pozitive asupra 
dezvoltării eficiente a economiei regionale. 

 Caracterul comercial al sistemului administrativ al ZEL imprimă note pozitive ce se pot solda cu multe momente 
pragmatice precum: 

1) organizarea comercială a ZEL o face mai accesibilă în regim juridic şi mai atractivă pentru investitorii străini; 
2) se reduc semnificativ cheltuielile de infrastructură din partea statului datorită atragerii de capital privat; 
3) autofinanţarea organizaţiei ce administrează o motivează/stimulează să organizeze variaţii posibile în vederea 

ridicării eficienţei ZEL; 
4) se măreştere garantarea şi stabilitatea condiţiilor de funcţionare a ZEL, respectiv şi atractivitatea pentru investiţii 

străine, deoarece în cazul schimbării condiţiilor economice de activitate, responsabilitatea revine organelor de administrare a 
acesteia, cu achitarea respectivelor compensaţii. 

Însă pe lîngă avantaje şi perspectivele menţionate orice proiect de investiţii este legat şi de anumite riscuri şi incer-
titudini. Riscurile specifice pentru ZEL sunt de regulă mai mari decît în cazul proiectelor convenţionale de dezvoltare 
industrială. Probabilitatea apariţiei rezultatelor negative îşi pot avea originea în lipsa posibilităţilor de control a deciziilor 
firmelor străine, în interdependenţa între zona şi mediul extern(în care pot interveni schimbări de natură economică, monetară, 
politică), ce poate modifica condiţiile iniţiale. Riscul este sporit si de concurenta dintre companiile transnaţionale, de ritmul 
accelerat al progresului tehnic, de fluctuaţiile monetare, de schimbarile de tendinta in comertul international cu marfuri si 
servicii, ca si in orientarea investitiilor. Din toate aceste puncte de vedere, ZEL este bine sa fie considerata, inca din faza de 
proiect, ca o forma tranzitorie si complementara de dezvoltare, si nu ca scop in sine. 

Dacă este de comparat cu ZEL-le din republică, atunci putem menţiona, conform studiilor de specialitate s-a demonstrat 
că în ultimul deceniu contributia investitiilor straine in cadrul ZEL, precum si la cresterea resurselor in valuta ale Republicii 
Moldova nu a fost semnificativa. Acest fapt este cauzat de lipsa de complexitate a industriilor abordate, care nu necesita 
investirea unui capital important ci care se bazează în cea mai mare parte pe procese de muncă intensivă. Tehnologia modernă 
nu este caracteristica acestor zone.  

În acest caz, pentru ca Zona Economică Liberă „Bălţi” să obţină o eficienţă economică ar trebui să introducă tehnologii 
moderne, să se implice în dezvoltarea operaţiunilor de import-export, să producă mărfuri în condiţii mai avantajoase ce vor fi 
consolidate de reducerea formalităţilor administrative, costuri reduse pentru impozitare, absenţa contingentărilor la export şi 
import, absenţa controlului asupra schimburilor valutare precum şi a unor imobilizări de capital în taxe vamale, repatrierea 
profiturilor.  

Din analiza efectuată putem trage următoarele concluzii. 
1. În condiţiile depresiunii economice crearea unor forme specifice teritorial-administrative cu un regim financiar 

vamal preferenţial precum sunt zonele economice libere este o soluţie eficientă pentru relansare economică atît din punct de 
vedere regional cît şi naţional. Deoarece ieşirea economiei Moldovei din starea de criză şi depresie este de neimaginat fără 
integrarea ei în relaţiile economice mondiale, atragerea investiţiilor străine şi a tehnologiilor moderne atît în ramurile 
tradiţionale, cît şi în ramurile noi de producţie cu un nivel ştiinţific avansat. 

2. Ponderea majoritară a exportului va demara efecte pozitive asupra balanţe comerciale şi va proteja sectorul 
antreprenoriatului local de concurenţa potenţial ofensivă ce ar putea parveni din partea ZEL. 
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3. Pentru Republica Moldova ar trebui de specificat că crearea acestor zone economice libere va constitui un rol 
important în dezvoltarea economiei ţării noastre. Din acest punct de vedere, luînd în consideraţie formarea potenţialului 
inovaţional şi modernizarea economiei ţării prin intermediu ZEL va fi mai eficientă dacă acestea vor fi amplasate în 
apropierea de oraşe mari cu resurse financiare relativ accesibile şi suficiente, cu o infrastructură de transport, socială şi de 
producţie corespunzătoare. Practic mun. Bălţi se încadrează armonios în limitele acestor parametri. 
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