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Pentru estimarea pierderilor economice asociate cu activitatea criminală, avem nevoie de studii teoretice și 

empirice profunde, pentru a putea indica cifre actuale și veridice. Acest studiu prezintă necesitatea dezvoltării unei 
metodologii cuprinzătoare de a calcula cât ne cosă pe acte criminale. Pierderile corporale și necorporale pot fi 
estimate folosind cele mai recente date disponibile, evident aceasta cu posibilitatea de a obține astfel de informații de la 
organele și instituțiile competente. Abordarea, pe care am selectat-o în urma unor dezbateri cu reprezentanți ai 
mediului științific, presupune a încorpora, de exemplu, atât costul bolii, cât și compensarea în caz de dizabilitate etc. 
Aceste estimări ale costurilor infracționalității, la ora actuală, pot ajuta guvernul și alte organizații să elaboreze 
politici mai prudente care reduc criminalitatea. 
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To estimate the economic losses associated with criminal activity we need profound theoretical and empirical 
studies indicate figures to be current and accurate. This study shows the need to develop a comprehensive methodology 
for calculating the cost of society for various criminal acts. Tangible and intangible losses can be estimated using the 
most recent data available, obviously it the opportunity to obtain such information from the competent bodies and 
institutions. The approach that we have selected after discussions with representatives of the scientific supposed to 
incorporate, for example, both the cost of the disease as well as compensation in case of disability. 

These cost estimates crime today may help the government and other organizations to develop policies that 
reduce crime more cautious. 

Key words: economy, crime, politics, treatment program evaluation. 
 

Introducere. Într-o societate modernă, precum Republica Moldova, mediul academic ar trebui să fie 
preocupat de cheltuielile suportate în fiecare an pentru lupta anticrimă. 

Estimarea costurilor pentru societate, în cazul anumitor infracțiuni, este esențială pentru evaluarea 
economică a multor programe sociale, care se implementează, începând cu tratamentul medical și terminând 
cu activitatea polițienească.  

O trecere în revistă a literaturii de specialitate  privind costurile criminalității ne oferă un tablou 
sumbru, deoarece acest subiect nu a fost cercetat în țara noastră, sau prea puțini sunt cei care au adus în 
vizorul științei această problemă [4, p.49] 

Societatea a fost preocupată de-a lungul timpului de identificarea acelor măsuri, care să fie eficiente 
pentru asigurarea securității și siguranței individului. Oricât s-ar strădui statul nu reușește să asigure protecția 
fiecărui membru al societății sale. Oamenii de știință, dar și practicienii au venit cu propuneri pentru a găsi 
metodele corespunzătoare în prevenirea crimelor sau în lupta anticrimă. În cadrul cercetărilor efectuate pe 
marginea consecințelor criminalității am pus în discuție ideea estimării costului criminalității. Acest subiect 
fiind relativ nou pentru țara noastră, dar mult discutat în străinătate, este important atât pentru știință, cât și 
pentru practică. 

În încercarea noastră de a elucida conținutul „costului” [4, p.50], ne-am ciocnit de următoarea 
întrebare: De ce sunt necesare astfel de calcule în Republica Moldova? 

Analizele care ar fi utile pentru societatea noastră bulversată de schimbări, ar fi cele referitoare la cost-
eficiență și cost-beneficiu. Acestea ar fi niște instrumente, care, utilizate de analiștii politici, ar duce la 
schimbări esențiale în politica anticrimă. Programe diverse, precum cele care se referă la reglementări, 
beneficiile sociale, formarea de locuri de muncă și alte programe ar putea avea o eficiență maximă în 
aplicare. Deși, în ultimii ani, vorbim de politici penale, totuși, nu s-a ridicat problema privind costurile și 
eficiența acestora politici, cu atât mai mult nimeni nu a pus în discuție beneficiile programelor propuse și 
implementate sau care se vor implementa. Analizele privind costul criminalității  ne-a trezit interesul, 
reieșind din schimbarea rapidă, ca răspuns la cererea publică privind responsabilitatea guvernului și a 
conducerii statului.   

Estimarea costurilor criminalității ar avea un prim beneficiu pentru justiție și pentru prevenirea penală, 
și pentru programele de luptă anticrimă. Pornind de la faptul că o estimare a costurilor nu a fost elaborată 
încă, studii recente au a încercat să identifice doar acele elemente care ar sta la baza conceptului discutat. 
Totuși, putem să presupunem că printre elementele din care se compune determinarea costului criminalității 
este încorporată și estimare privind durerea, suferința și pierderea calității vieții. Constatarea, pe care am 
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formulat-o, se referă la elaborarea unei metodologii care ar fi folosită de toate organismele și instituțiile, 
inclusiv cele de mediu, sănătate economie etc.  

Analiza cost-beneficiu vine în justiția penală, dar și pe arena politică pentru a dezvolta strategii și 
politici de asigurare a securității omului și nu va pleca. Atunci când vom cuantifica costurile și beneficiile 
așteptate vor face lumină asupra aplicării programului de justiție penală. Întrucât, la ora actuală, sunt 
formulate doar niște probleme privind cheltuielile pentru condamnații din închisoare, cheltuielile pentru 
întreținerea sistemului de justiție etc., sunt necesare studii pentru o analiză complexă. 

Pentru a putea realiza o astfel de analiză, care să scoată în evidență toate beneficiile și costurile, ar 
trebui ca calculele să fie exprimate în termeni monetari, deoarece raportul cost-eficiență impune doar 
costurile exprimate în bani.  

Analiza cost-beneficiu este o artă care este construită pe mai multe ipoteze importante. Este important 
să se înțeleagă unele dintre aceste ipoteze, înainte de a încerca să fie efectuate un astfel de studiu sau pentru a 
interpreta un studiu, care a fost făcut de alții. Scopul acestui studiu este pentru a ajuta cercetătorii și factorii 
de decizie în înțelegerea valorii și capcanelor analizelor atât privind costul-eficiență, cât și costul-beneficiu. 
Acesta prevede, de asemenea, o viziune a cercetărilor viitoare, în acest domeniu, prin evidențierea 
problemelor-cheie, care trebuie încă să fie rezolvate.  

Atunci când sunt utilizate în mod corespunzător, analizele raportului cost-eficiență și cost-beneficiu 
pot constitui valoroase instrumente, care ar ajuta la informarea și dezbaterile publice.  

Istoria costului criminalității raportează că una dintre cele mai vechi estimări a fost publicată într-un 
studiu sponsorizat de guvernul american în 1901 [2, p.592]. Multe dintre aceste rapoarte au remarcat dificul-
tatea și lipsa progresului în includerea tuturor elementelor, care ar face ca estimarea să fie exactă. Cu toate 
acestea, ei au recunoscut, de asemenea, necesitatea de continuare a acestei linii de cercetare. În statele 
dezvoltate, pentru cei mai mulți economiști, nu există nicio îndoială că costurile infracționalității ar trebui să 
fie estimate. Din punct de vedere economic aceasta ar însemna alocarea surselor financiare acelor instituții 
care pot contribui mai efectiv la asigurarea securității sociale. 

Enumerarea acestor costuri și beneficii pune diferitele alternative pe condiții echitabile și poate ajuta 
factorii de decizie să adopte decizii bazate pe informare, care să sporească bunăstarea societății. Desigur, în 
cazul în care costurile și beneficiile enumerate sunt inexacte, există un risc că mai multe informații pot duce 
la decizii nesigure. 

Dat fiind faptul că unele dintre elementele de estimare sunt greu de apreciat în bani, spre exemplu 
durerea, suferința, pierderea calității vieții, am putea considera că calculele noastre ar fi inexacte, ceea ce este 
adevărat. 

Martin și Bradley (1964) oferă o discuție mai detaliată a metodelor de identificare și cuantificare a 
costurilor infracționalității a efectelor negative relative în funcție de tipul de criminalitate [2, p.591]. Factorii 
de decizie politică sunt, adesea, interesați în compararea efectelor negative cauzate de diferite tipuri de 
infracțiuni. De exemplu, majoritatea avocaților, în caz de condamnare, se bazează pe prejudiciul cauzat 
victimei, luând-o ca o componentă a argumentării privind condamnarea.  

Deși în încercarea de a estima diferitele vătămări asociate cu fiecare tip de criminalitate (De exemplu, 
valoarea proprietății furate, leziuni fizice, psihice leziuni legate de sănătate), fără a folosi o valoare bănească, 
este dificil să se compare, în mod obiectiv, aceste rele. Câteva valori non-monetare putem să propunem, 
precum ce putem recupera din pierderile financiare sau numărul de ani de viață pierduți (a se vedea, de 
exemplu, Maltz, 1975). Acestea sunt destinate, în primul rând, pentru a crea un tablou complet a ce 
reprezintă costul criminalității  Pentru a putea estima costul unor împrejurări, precum percepția populației la 
aprecierea climatului nesigur în care trăiesc, am efectuat un sondaj de opinie, în care cei 250 de respondenți 
au tendința de a maximaliza efectele negative asociate cu crime violente, față de crime împotriva proprietății. 
Astfel aceste sondaje se bazează pe percepții subiective publice cu privire la severitatea crimelor, care pot 
include percepțiile eronate despre frecvența leziunilor în cazurile criminale tipice. 

Acest lucru ar fi deosebit de important în cazul în care respondenții au fost interesați în măsura în care 
consecințele victimizării variază în diferite segmente ale populației (de exemplu, de vârstă sau sex). Astfel, 
deși sondajele de percepție publică sunt utile pentru determinarea atitudinii față de crimă, anchetele sunt 
limitate în capacitatea lor de obiectivitate, ca să măsoare și să compare gravitatea crimelor. Designul 
politicilor publice de prevenire a criminalităţii trebuie să fie proiectat în funcţie de caracteristicile tipurilor 
specifice de criminalitate şi de contextul în care acestea se manifestă. 

Analiza cost-beneficiu joacă rolul unui instrument economic pentru evaluarea politicilor sociale la 
nivel macrosocial, însă aplicarea acesteia în politicile publice de prevenire a criminalităţii, la începuturile 
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utilizării ei în acest domeniu, s-a realizat la nivel de micro-proiect. Spre deosebire de multe alte intervenţii de 
politici publice, care utilizează analiza cost-beneficiu, programele de prevenire a criminalităţii au un impact 
atât macrosocial, cât şi microsocial ce trebuie evaluat. Analiza cost-beneficiu presupune o evaluare a 
fondurilor cheltuite în raport cu beneficiile obţinute de către societate în cadrul unor proiecte, pentru a stabili 
dacă acestea sunt rentabile sau nu.  

Ulterior, economistul britanic Alfred Marshall a formulat câteva concepte formale ce au stat la baza 
analizei cost-beneficiu, însă dezvoltarea practică a acestui concept este urmare a elanului furnizat de Actul 
Federal de Navigaţie din 1936 din SUA. Acest act solicita Corpului inginerilor americani să elaboreze 
proiecte pentru amenajarea cursurilor de apă navigabile cu condiţia ca beneficiile totale ale proiectului să 
depăşească costurile proiectului oricare ar fi ele. În aceste condiţii, corpul inginerilor a elaborat metode 
sistematice de măsurare a costurilor şi beneficiilor, fără a beneficia, însă, de asistenţă din partea 
economiştilor. Abia douăzeci de ani mai târziu, prin anii 1950, economiştii au încercat să furnizeze un 
ansamblu riguros şi logic de metode de măsurare a beneficiilor şi costurilor unui proiect pentru a decide dacă 
acesta merită sau nu să fie transpus în practică. Câteva chestiuni tehnice privind analiza cost-beneficiu nu au 
fost complet rezolvate nici astăzi, dar problemele fundamentale au fost bine stabilite [5].  

În decursul timpului şi, mai ales în zilele noastre, analiza cost-beneficiu a cunoscut şi alte utilizări, 
cum ar fi, de exemplu, în cadrul procesului decizional, în administraţia publică, în evaluarea politicilor 
sociale şi, în special, a politicilor publice privind siguranţa cetăţenilor. Analiza cost-beneficiu, aplicată sigu-
ranţei publice sau prevenirii criminalităţii, este un domeniu relativ nou şi a fost destul de rar utilizată, chiar şi 
la nivel internaţional, cu toate că se cunosc costurile ridicate ale criminalităţii asupra societăţii (spre 
exemplu, costurile criminalităţii la nivelul comunităţilor din Australia sunt de aproximativ 18 milioane de 
dolari pe an, echivalentul a 4% din produsul intern brut) [5]. 

Este recunoscut faptul că nu toate politicile publice sau programele guvernamentale, din punct de 
vedere al costurilor, sunt, în mod necesar, eficiente în rezolvarea pe termen lung a problemelor sociale, cum 
ar fi criminalitatea. Există o zonă a incertitudinii atunci când iniţiatorii de politici publice sunt obligaţi să ia 
decizii privind alternativele propuse spre implementare. Tipul de întrebări care circumscriu această zonă, se 
referă la utilizarea eficientă a fondurilor disponibile şi la modalităţile cele mai eficace de acţiune. S-ar putea 
ca, pentru prevenirea criminalităţii, un euro cheltuit în plus, în cadrul programelor de dezvoltare socială, care 
finanţează dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor, în primi ani de viaţă, să aducă un beneficiu net mult mai 
mare decât acelaşi euro cheltuit pentru construirea unei celule în plus în sistemul penitenciar.  

Concluzie. Din moment ce criminalitatea impune costuri considerabile asupra societăţii, în termeni de 
costuri financiare, emoţionale sau oportunităţi ratate – identificarea, analiza şi evaluarea programelor, care s-
au dovedit eficace, reprezintă o strategie de succes pentru proiectarea în viitor a noului ciclu de politici 
publice în domeniul siguranţei cetăţenilor. Trebuie, totodată, menţionat faptul că aplicarea metodei analizei 
cost-beneficiu în cadrul programelor de prevenire a criminalităţii are unele limitări, datorită următorilor 
factori: lipsa uniformităţii surselor de date, date lipsă, studii fragmentate sau inconsistente, dificultăţi privind 
cuantificarea numărului actual de fapte infracţionale (cifra neagră a criminalităţii), estimările exclud valoarea 
suferinţei psihice, valoarea pierderilor patrimoniale. Cu toate acestea, analiza cost-beneficiu rămâne un 
instrument real de lucru pentru evaluarea beneficiilor unui program, indiferent de domeniul lui de aplicare. 
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