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INTRODUCERE
Mereu auzim că, familia sau statul acela este dezvoltat economic. Din
cercetările efectuate asupra fenomenului dat, şi anume asupra dezvoltării
economice, este de admis că indicatorul dat nu reflectă în esenţă ceea, ce
caracterizează la moment. Considerăm, că acestui indicator trebuie să i se acorde o
altă interpretare. Esența reală a indicatorului dat este alta şi indicatorul cu ajutorul
căruia se măsoară dezvoltarea economică este altul.
CONŢINUT DE BAZĂ
Gradul de dezvoltare economica-KDE - este gradul de încadrare în economia de
schimb a membrilor unei familii sociale.
Indicatorul de exprimare a dezvoltării economice – este coeficientul dezvoltării
economice-KDE sau coeficientul de încadrare a membrilor unei familii în economia
de schimb – este indicatorul economic, cu care se măsoară gradul/măsura de
dezvoltarea a unei familii, a unui stat, a unei comunități, şi nivelul normativ al
dezvoltării economice trebuie să constituie 0,333 sau 1/3.
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Se determină indicatorul normativ-KnD ca raportul dintre 1-un membru de
familie încadrat în lucru-Pan şi 3-numărul de membri într-o familie clasică-MFC şi
anume de trei membri – mamy, taty şi copilul →
MFC – 3, Pan – 1 => KnD – 0,333.
Acest indicator arată că în aspect normativ, din trei membri de familie, lucrează
unul, numai unul trebuie încadrat din familie în economia de schimb, care prin
veniturile naturale obținute sau prin banii câștigați prin muncă în economia de
schimb, să asigure existenta, întreținerea şi formarea viitorului său şi a membrilor
familiei lui[1].
Pentru a determina care este coeficientul real de dezvoltare economică-KDE –
este necesar de împărțit numărul de membri de familie încadrați real în lucru-Par cu
numărul real de persoane în familie-MFR →


de exemplu E1:

dacă, MFR – 5 persoane, Par – 1 persoane,
atunci => KDE – 0,25 = 1/5 →
în cazul dat, indicatorul arată că din patru membri de familie, lucrează unul în
economia de schimb, care asigură existenta, întreținerea şi formarea viitorului său şi
a membrilor familiei lui şi coeficientul dezvoltării economice constituie 0,25, ce este
mai mic ca nivelul normativ de 0,333;


de exemplu E2:

dacă, MFR – 4, Par – 3 persoane,
atunci => KDE – 0,75 = 3/4 →
în cazul dat, indicatorul arată că din patru membri de familie, lucrează trei în
economia de schimb şi coeficientul dezvoltării economice constituie 0,75, ce este
mai mare ca nivelul normativ de 0,333;


de exemplu E3:

dacă, MFR – 3, Par – 1 persoane,
atunci => KDE – 0,333 = 1/3 →
deci, dacă coeficientul este egal cu 0,333, atunci reiese că corespunde celui
normativ, şi exprimă că în familia sau statul respectiv, încadrarea este în funcţie de
corelarea optimală, 1 la 3 încadrați din familie în economia de schimb.
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Pentru a determina câți membri ar trebuie să activeze într-o familie – este
necesar de înmulțit numărul real de persoane în familie-MFR cu coeficientul
normativ de dezvoltare economică-KnD →


de exemplu E4:

dacă, MFR – 6, KnD – 0,333,
atunci => Par – 2 = 6 * 0,333 persoane.
În procesul cercetărilor pentru acest indicator, am identificat anumite criterii de
eficienţă. Este de admis că,
– daca coeficientul dezvoltării economice este mai mic ca 1/3 – nu este o
situație dintre cele bune, deoarece averea acumulată, veniturile de care se dispune
permit existența şi în așa cazuri nu se contribuie mai mult la dezvoltarea economică
– ceva se întâmplă în cadrul dat sau persoanele date nu vor mai mult să acumuleze
sau activează doar pentru necesarul minim de existență[1] →
în așa fel – în aceste comunități cu așa grad de dezvoltare vom urmări locuri
libere de muncă;
– daca coeficientul dezvoltării economice este mai mare ca 1/3 – nu este o
situație dintre cele bune, deoarece veniturile de care se dispune nu permit o viață
socială decentă pe care o dorește familia şi este necesar de încadrat şi alte persoane
– alți membri ai familiei în câmpul muncii → în așa fel – în aceste comunități cu așa
grad, vom urmări lipsă de locuri libere de muncă.
Deci, unde sunt locuri de munca libere de cumulard - adică oamenii sunt gata
să-ţi dea şi ție din ceea ce au, - acolo unde acest coeficient este mai mic - …
Cât timp este că, lucrează un membru de familie sau coeficientul dezvoltării
economice este egal cu cel normativ, – aceasta înseamnă ca familia este bine pusa
și este dezvoltata economic.
Din cercetările efectuate am stabilit că, în dependență de nivelul coeficientului
de dezvoltare economică fată de nivelul normativ, acest indicator capătă trei forme:
– dezvoltare naturala – adică înscrisă in limitele rațiunii – când indicatorul dat
este egal cu 0,333 <=> 1/3 → vezi exemplul E3,
– dezvoltare înaltă – când, indicatorul dat este mai mic ca < 1/3 → vezi E1,
– dezvoltare joasa – când, indicatorul dat este mai mare ca > 1/3 → vezi E2.
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Și poate fi la nivel individual/de familie și de comunitate – adică la nivel
– microeconomic – se urmăresc indivizii şi familiile lor;
– macroeconomic – cunoscând numărul populației unei comunități și
populația activă din ea, obținem rezultatul necesar ce va caracteriza dezvoltarea
economică la nivel macroeconomic → cu ajutorul cărui, dacă este nevoie de
comparat cu altă comunitate, – putem face această comparație, deoarece datele
vor fi comparabile.
Este de menționat, că foarte important este de analizat într-un stat, familiile
a cărui numitor nu este 3, dar 2, adică doi membri de familie în aspect normativ:


de exemplu – familia „X”, sunt 2 persoane, coeficientul este 1 = 2 / 2.

La fel, este de menționat, că foarte important este de analizat într-un stat,
familiile a cărui numărător nu este 1, dar 0, şi a cărui numitor nu este 3, dar 1, adică
un membru de familie în aspect normativ:


de exemplu – familia „Y”, sunt 1 persoană, coeficientul este 0 = 0 / 1.

Este de admis că aceste situații trebuie primite sau şi sunt factorii care
influențează rezultatul final al coeficientului de dezvoltare economică.
Din studiul efectuat, am urmărit că la nivel macroeconomic, produsul intern
brut-PIB[2-5] este folosit în analiza dezvoltării economice a unui stat. Însă, este de
constat că, nu PIB-ul este indicatorul de dezvoltare economică, deoarece fiecare
consumăm diferit, și la individul „X” - este în consum mai multa „pâine” și aceasta
nu înseamnă că persoana este slab dezvoltată – el adoră acest produs şi respectiv îl
consumă și când „doarme”.
Respectiv, fiecare cu gusturile sale:
→ altul nu se alimentează normal – dar face din casă cel mai confortabil obiect
→ altul nu se orientează pentru casă – dar consumă totul pentru alimente → altul
nici nu se alimentează normal, nici nu consumă pentru casa ideală – dar îndreaptă
totul în autoturisme …
Deci, aceasta este logica şi gândirea în cadrul oricărei familii.
Şi în așa fel, considerăm că interpretarea propusă pentru măsurarea dezvoltării
economice, este una optimală.
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CONCLIZIE
În final, este admis că în așa măsură am expus esența nouă a dezvoltării
economice, am arătat formele ei de manifestare.
La fel, am arătat criteriile de eficienţă a coeficientului dezvoltării economice,
indicator de exprimare a dezvoltării economice, ce reflectă gradul dezvoltării
economice.
Respectiv, trebuie să optăm pentru menținerea dezvoltării economice în limita
mărimii de 0,333, însă în condiţii normale de trai al oamenilor, conform condițiilor
lumii contemporane, în pas cu progresul.
Deci, dezvoltarea economică este cantitatea dorită şi rațională de venituri
naturale, venituri obținute prin muncă în economia de schimb, şi avere acumulată,
care permite oamenilor să trăiască, să se dezvolte, să se bucure de viață, şi să
asigure perpetuarea rodului său şi planetei „Pământ”.
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