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SUMMARY
   Until now, public services have often developed extensively. However, public services 

can be transformed, within certain limits and conditions, in a profitable business. When the 
society needs capital, public sector can be organized so that the capital consuming organi-
zations, can transform into a generator of capital or makers of profits. To avoid obstacles the 
institutions can observe social, technological and demographic changes as opportunities in 
a period of rapid change. Need for social innovation becomes important, and the introduc-
tion of innovative leadership in public service institutions may be the most important task 
in the course of time.

Perceperea generală a resurselor se re-
duce la înţelegerea acestora drept mijloace 
băneşti, valori, rezerve, oportunităţi, surse 
de venit. În general, se deosebesc resursele 
economice necesare în procesul de produc-
ţie.

Pe lângă noţiunea de „resurse de produc-
ţie”, în economie se foloseşte frecvent noţiu-
nea de „factori de producţie”.

Aceste două lucruri au în comun faptul că 
şi resursele, şi factorii reprezintă aceleaşi for-
ţe sociale şi naturale folosite în procesul de 
producţie. Deosebirea este că resursele au 
potenţial de implicare, iar factorii sunt deja 
atraşi în procesul de producţie. De aceea no-
ţiunea de resurse este mai largă decât cea de 
factori de producţie.

Teoria economică distinge două grupuri 
mari de resurse economice: resurse umane 
şi resurse materiale. Resursele umane repre-
zintă capacităţile de muncă şi antrepreno-
riale, cele materiale – capitalul şi teritoriul. 
Combinări diferite ale acestor resurse permit 
obţinerea diversităţii de produse şi servicii.

Noţiunea de teren presupune resurse-
le naturale: terenuri arabile, păduri, resurse 
minerale, resurse acvatice şi climaterice etc. 
Unele state posedă întinderi teritoriale vaste 
– Rusia (17 075 mii km2), Canada (9 984 mii 

km2), S.U.A. (9 629 mii km2), China (9 560 mii 
km2), altele au teritorii foarte mici – Andor-
ra (467 km2), Principatul Liechtenstein (160 
km2), Republica San Marino (61 km2), Princi-
patul Monaco (2 km2).

Terenul poate fi folosit atât în agricultu-
ră (producţie agricolă), cât şi în alte scopuri 
(construcţii de locuinţe, edificii, drumuri).

Terenurile cu suprafaţă arabilă pe scara 
globală ocupă 51 mln. km2, adică în medie 
la o persoană revine 0,3 ha. Dimensiunile su-
prafeţelor arabile pe cap de locuitor în dife-
rite ţări sunt foarte diferenţiate, de exemplu, 
în S.U.A. pe cap de locuitor revine 0,67 ha, iar 
în Japonia – doar 0,03 ha.

Un interes tot mai mare prezintă şi resur-
sele minerale. De exemplu, Arabia Saudită 
posedă peste 25% din rezervele de petrol, 
descoperite până la moment, în Rusia se gă-
seşte cea mai mare parte a rezervei de gaze 
naturale – aproximativ 40%, iar S.U.A. deţin 
cea mai mare rezervă de cărbune – aproxi-
mativ 26%.

Noţiunea de capital este una de bază în 
teoria economiei de piaţă. Fiind un factor de 
producţie, acesta reprezintă şi mijloc de pro-
ducţie creat de om, inclusiv infrastructura 
(mecanisme, utilaj, clădiri, edificii, transport, 
comunicaţii etc.)



Administrarea Publică, nr. 4, 2012 64

Capitalul este resursă de utilizare înde-
lungată, creat în scopul de a produce o canti-
tate mare de produse şi servicii. Capitalul in-
tegrat în mijloacele de producţie reprezintă 
capitalul real. Capitalul monetar reprezintă 
resurse investiţionale şi este folosit la pro-
curarea mecanismelor, utilajului şi altor mij-
loace de producţie. Capitalul este, de fapt, 
rezultatul muncii şi aceasta îi oferă caracter 
limitat.

Noţiunea de muncă cuprinde capacităţi-
le intelectuale şi fizice ale oamenilor utilizate 
în producerea produselor şi serviciilor. Re-
sursele forţei de muncă reprezintă populaţia 
aptă de muncă cu abilităţi intelectuale şi fi-
zice folosite în procesul de producţie. Aces-
te resurse sunt determinate de populaţia în 
vârsta aptă de muncă.

În Republica Moldova vârsta populaţiei 
apte de muncă este cuprinsă între 16-56 de 
ani pentru femei şi 16-61 de ani pentru băr-
baţi. Aceasta diferă de la stat la stat, în unele 
state limita inferioară fiind de 14-18 ani, iar 
limita superioară –  de circa 65 de ani pentru 
bărbaţi şi 62 de ani pentru femei.

Este evident faptul că resursele forţei de 
muncă atât, în particular, într-o ţară, cât şi, 
în general, considerând economia globală, 
sunt limitate. Astăzi în industriile dezvoltate 
şi cele în curs de dezvoltare este caracteris-
tică îmbătrânirea populaţiei, când numărul 
populaţiei apte de muncă cu puţin depăşeş-
te numărul pensionarilor.

Către anul 1950, unei persoane de vârstă 
pensionară reveneau 12 persoane cu vâr-
stă aptă de muncă. Astăzi, acest indicator 
la scară globală este de 9 şi se prognozează 
reducerea până la 4. Dacă componenta can-
titativă creşte odată cu sporirea populaţiei, 
atunci componenta calitativă creşte odată 
cu dezvoltarea educaţiei. 

În acest sens, sunt influenţaţi un şir de 
factori noi de producţie: progresul tehnico-
ştiinţific, sistemul informaţional, capitalul 
uman şi abilitatea întreprinzătorului.

Ameliorarea calitativă a factorilor de 
producţie se înfăptuieşte prin intermediul 
progresului tehnic. Progresul tehnico-ştiinţi-
fic, ca neofactor de producţie, contribuie la: 
modernizarea şi diversificarea produselor, 
perfecţionarea echipamentelor şi tehnolo-

giilor de producţie; aplicarea noilor surse de 
materii prime şi energetice; îmbunătăţirile în 
domeniul comercializării bunurilor, al trans-
portului şi comunicaţiilor; perfecţionarea 
metodelor de organizare a producţiei şi a 
activităţii manageriale etc. Revoluţia ştiin-
ţifică şi tehnică actuală permite înlocuirea 
aproape totală a efortului fizic şi, în măsură 
sporită, a celui intelectual.

Sistemul informaţional, ca şi nou factor 
de producţie, asigură: reglarea, fără partici-
parea nemijlocită a omului, a unor procese 
de producţie; conducerea de la distanţă a 
unor maşini şi utilaje, programarea, lansarea 
şi urmărirea proceselor de producţie; înlocu-
irea factorului muncă prin sistemul de ma-
şini (robotizarea).

Informaţiile se deosebesc de resursele 
economice clasice printr-o serie de particu-
larităţi ce privesc: producerea informaţiilor, 
gestionarea, tranzacţionarea pe piaţă şi con-
sumul specific al acestor resurse:

- producerea informaţiilor are caracter 
neîntrerupt şi, practic, nelimitat;

- stocul de informaţii se extinde şi se îm-
bogăţeşte continuu;

- informaţia nou produsă are caracter de 
unicat (nu este reprodusă prin simpla repe-
tare a procesului de producţie, fiind un rezul-
tat al actului creativ, intelectual);

- informaţia ca resursă este supusă unor 
reguli specifice de gestionare, acces şi pro-
tecţie (protecţia dreptului de proprietate 
asupra acestui bun se realizează prin licenţe, 
brevete, patente, mărci înregistrate etc.);

- informaţia nou creată şi oferită pe pia-
ţă cunoaşte un proces specific de tranzacţi-
onare (cumpărătorul nu-l deposedează, de 
regulă, pe vânzător de utilitatea informaţiei 
respective sau de posibilitatea de a o oferi 
pe piaţă şi altor beneficiari);

- informaţia cunoaşte un proces specific 
de consum (consumul informaţiei nu are un 
caracter distructiv şi nici de uzură fizică, ea 
rămâne în continuare o resursă disponibilă, 
utilizabilă, cunoscând doar o uzură morală);

- stocul de informaţii disponibile şi reuti-
lizabile pot fi integrate în fiinţa umană sub 
formă de cunoştinţe şi experienţă (capital 
uman), iar altele sunt depozitate pe supor-
turi materiale, precum hârtia, filmul, discul, 
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benzile magnetice, circuitele integrate etc.
Capitalul uman, ca neofactor de produc-

ţie, include stocul de experienţă şi cunoştin-
ţe acumulate în fiinţa umană, care constituie 
un izvor al venitului potenţial viitor pe baza 
serviciilor productive furnizate. În calitate de 
capital uman serveşte măiestria profesiona-
lă obţinută prin educaţie. La baza capitalului 
uman se află investiţiile făcute anterior în sis-
temul de instruire. Economiştii susţin că în-
văţământul este cea mai importantă ramură 
a economiei, cea mai mare „industrie” a epo-
cii noastre, atât prin dimensiunile şi impor-
tanţa producţiei sale, cât şi prin transmiterea 
din generaţie în generaţie a experienţei acu-
mulate, îndeplinind funcţia de întreţinere şi 
dezvoltare a stocului de cunoştinţe.

Abilitatea întreprinzătorului, ca neofactor 
de producţie, este apreciată ca un tip special 
de resursă umană, care se referă la capacita-
tea de a combina în modul cel mai eficient 
natura, munca şi capitalul, la creativitatea şi 
iniţiativa de a produce bunuri şi de a găsi noi 
căi de comercializare a acestora, la asumarea 
riscului în activităţi economice. Economistul 
american C. McConnell atribuie acestui fac-
tor următoarele funcţii:

- are iniţiativă în combinarea resurselor 
– pământ, muncă şi capital – în producerea 
bunurilor şi serviciilor;

- este cel care dirijează politica în firmă;
- este un novator, cel care încearcă in-

troducerea de noi produse, tehnologii şi in-
strumente sau de noi forme de organizare a 
întreprinderii;

- este purtătorul riscului – răsplata pentru 
timpul, efortul şi abilitatea sa poate fi profi-
tul, dar şi pierderea şi chiar falimentul.

Mediul extern în care există Republica 
Moldova este la fel de important ca şi mul-
titudinea resurselor ce le deţine. Diverse cla-
samente ce punctează reuşitele diferitelor 
state oferă ocazia de a înţelege factorii de-
terminanţi în diverse ramuri şi domenii sau 
în ansamblu situaţia în stat.

Clasamentul Global al Competitivităţii 
pentru 2012-2013, elaborat de World Econo-
mic Forum, spune că nivelul de dezvoltare a 
economiei în Moldova este asemănător celui 

din statele lumii a treia. În acest clasament 
Republica Moldova s-a clasat pe locul 87 din 
cele 144 de ţări analizate în studiu.

Cel mai mic punctaj a fost acordat Moldo-
vei la capitolul inovaţii, locul 135, compara-
tiv cu 128; urmate de învăţământul superior 
şi training – 88, faţă de 83; instituţii – 110, 
faţă de 106; eficienţa pieţei bunurilor – 100, 
comparativ cu 92, şi complexitatea afacerilor 
– 120, comparativ cu 117.

De remarcat că, faţă de raportul prece-
dent, în context regional, Republica Moldo-
va, comparativ cu ţările est-europene, ocupă 
o poziţie mai bună faţă de Serbia, Albania şi 
Bosnia-Herţegovina, state care sunt în conti-
nuare puternic afectate de consecinţele cri-
zei globale.

Cu toate că în clasament Republica Mol-
dova a înregistrat punctaje mai bune la pre-
gătirea tehnologică – poziţia 65, faţă de 78 în 
2011, şi educaţie primară – 86, poziţie care a 
rămas neschimbată comparativ cu anul pre-
cedent.

Indicele global al competitivităţii unui 
stat este calculat în baza a 110 indicatori, 
grupaţi în 12 piloni ai competitivităţii, patru 
dintre care constituie factori de bază, şase  – 
factori de creştere a eficienţei şi doi factori 
inovaţionali. Printre cei mai importanţi sunt 
dezvoltarea instituţională, trainingul, in-
frastructura, stabilitatea macroeconomică, 
educaţia, piaţa financiară, mărimea pieţei şi 
complexitatea afacerilor.

Deci serviciile publice s-au dezvoltat dese-
ori extensiv. Cu toate acestea serviciile pu-
blice pot fi transformate, în anumite limite şi 
condiţii, în întreprinderi aducătoare de profit. 
Când societatea are nevoie de capital, organi-
zaţiile publice se pot organiza astfel, încât din 
consumatoare de capital să se transforme în 
generatoare de capital sau să aducă profituri. 
Pentru a nu deveni obstacole, instituţiile re-
spective pot privi schimbările sociale, tehno-
logice şi demografice ca pe nişte ocazii într-o 
perioadă de transformări rapide. Necesitatea 
inovaţiei sociale devine iminentă, iar intro-
ducerea conducerii inovative în instituţiile de 
servicii publice poate fi sarcina cea mai impor-
tantă a trecerii dintre vremuri.
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