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Creşterea economică şi tendinţa de 
reducere a sărăciei sunt strâns corelate 
în Republica Moldova cu fluxul de remi-
tenţe şi consumul generat al acestora. 
Câştigurile din munca moldovenilor aflaţi 
peste hotarele ţării au alimentat venitul 
disponibil al gospodăriilor casnice, con-
ducând la majorarea cererii agregate de 
consum. Constrânsă de capacităţile de 
producţie autohtone limitate, această ce-
rere a fost satisfăcută, în mare măsură, de 
importurile de bunuri şi servicii. Bugetul 
Public Naţional a beneficiat de pe urma 
acestei situaţii, însă balanţa comercială a 
evoluat în direcţia unui deficit comercial 
alarmant.

Creşterea economică bazată pe con-
sum şi pe remitenţe expune economia 
ţării la o serie de vulnerabilităţi, însă exis-
tă un pericol şi mai mare asociat acestui 
model de creştere economică – faptul 
că volumul remitenţelor, la un moment 
dat, va începe să scadă. Actualmente, mi-
graţia scindează familiile cetăţenilor din 
Republica Moldova. Acest lucru este, în 
sine, destul de grav, însă urmărind evolu-
ţia migraţiei în ţările care s-au confruntat 
cu acest fenomen, anticipăm că familiile 
moldovenilor se vor reîntregi. Din păcate, 
dacă nu se va acţiona ferm în vederea cre-
ării unor condiţii adecvate de muncă şi de 
trai în Republica Moldova, reîntregirea fa-
miliilor de imigranți se va produce în afara 
hotarelor ţării, moment care va declanşa 
declinul remitenţelor.

O analiză diagnostică a constrângeri-
lor pentru dezvoltarea economică scoate 
în evidenţă problemele critice, altfel spus, 
domeniile în care Republica Moldova este 
cel mai puternic devansată de ţările com-
parabile. Această abordare  a fost aplicată 
cu succes într-o serie de state precum Bra-
zilia, Egipt, Bolivia şi Mongolia. În esenţă, 
atâta timp cât problemele critice rămân a 
fi nerezolvate, potenţialul investiţional al 
economiei naţionale nu poate fi realizat 

pe deplin. Or, pentru schimbarea paradig-
mei de dezvoltare a ţării, este necesar să 
fie înlăturate, în mod prioritar, barierele 
care împiedică activitatea investiţională.

Pe această cale au fost identificate pa-
tru probleme critice: educaţia, drumurile, 
accesul la finanţe şi mediul de afaceri. Ca 
urmare a procesului consultativ, Guvernul 
a stabilit problemele majore, a căror solu-
ţionare ar contribui semnificativ la asigu-
rarea creşterii economice şi la reducerea 
sărăciei. Astfel, existenţa unui sistem ju-
diciar ineficient pune în pericol dezvolta-
rea tuturor domeniilor, afectând grav atât 
mediul de afaceri din ţară, cât şi procesul 
investiţional. Alte două priorităţi, a căror 
soluţionare este posibilă în orizontul de 
timp oferit pentru implementarea pre-
zentei Strategii şi care au impact direct 
asupra populaţiei sărace, sunt: consumul 
de resurse energetice şi sistemul de pen-
sii. Sănătatea a fost identificată ca una 
dintre problemele critice care conduce la 
reducerea forţei de muncă şi a productivi-
tăţii muncii, iar soluţionarea acesteia este 
posibilă prin includerea aspectelor de să-
nătate în toate priorităţile de dezvoltare 
pe termen lung. Sub aspectul obiectivelor 
strategice pe termen lung, Strategia naţi-
onală de dezvoltare „Moldova 2020” este 
focalizată pe următoarele priorităţi de 
dezvoltare: [4]

- racordarea sistemului educaţional la 
cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul 
sporirii productivităţii forţei de muncă şi 
majorării ratei de ocupare în economie;

- sporirea investiţiilor publice în infra-
structura de drumuri naţionale şi locale, 
în scopul diminuării cheltuielilor de trans-
port şi sporirii vitezei de acces;

- diminuarea costurilor finanţării prin 
intensificarea concurenţei în sectorul fi-
nanciar şi dezvoltarea instrumentelor de 
management al riscurilor;

- ameliorarea climatului de afaceri, pro-
movarea politicii concurenţiale, optimiza-
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rea cadrului de reglementare şi aplicarea 
tehnologiilor informaţionale în serviciile 
publice destinate mediului de afaceri şi 
cetăţenilor;

- diminuarea consumului de energie 
prin sporirea eficienţei energetice şi utili-
zarea surselor regenerabile de energie;

- asigurarea sustenabilităţii financiare 
a sistemului de pensii pentru garantarea 
unei rate adecvate de înlocuire a salariilor;

- sporirea calităţii şi eficienţei actului 
de justiţie şi de combatere a corupţiei în 
vederea asigurării accesului echitabil la 
bunurile publice pentru toţi cetăţenii;

- creşterea competitivităţii produselor 
agroalimentare şi dezvoltarea rurală du-
rabilă.

Optica Strategiei este de a produce 
un impact economico-social pe fiecare 
dintre dimensiunile nominalizate. Efectul 
cumulat al soluţionării problemelor vizate 
constă în eliminarea barierelor critice care 
împiedică valorificarea optimă a resurse-
lor. Această abordare face posibilă priori-
tizarea domeniilor de intervenţie ale sta-
tului şi supunerea acestora unui obiectiv 
bine definit al Strategiei: asigurarea dez-
voltării economice calitative şi, implicit, 
reducerea sărăciei.

Republica Moldova va întreprinde toa-
te eforturile necesare pentru asigurarea 
tranziţiei spre o dezvoltare economică 
verde, care promovează principiile dez-
voltării durabile şi contribuie la reducerea 
sărăciei, inclusiv prin asigurarea unei gu-
vernări mai bune în domeniul dezvoltării 
durabile, prin integrarea şi fortificarea as-
pectelor protecţiei mediului în toate do-
meniile de dezvoltare social-economică a 
ţării.

Un factor determinant pentru realiza-
rea cu succes a priorităţilor identificate şi 
atingerea obiectivului principal îl consti-
tuie existenţa unor instituţii eficiente şi 
moderne ale statului. Accelerarea refor-
melor instituţionale şi consolidarea ca-

pacităţilor autorităţilor publice vor viza 
fiecare prioritate identificată. Sporirea ca-
lităţii serviciilor publice prin modernizare, 
creşterea transparenţei şi accesibilităţii 
acestora sunt inerente procesului de im-
plementare a Strategiei.

O economie de piaţă eficientă este ca-
racterizată de capacitatea de a promova 
inovaţia în baza unei concurenţe loiale 
pentru resurse şi clienţi. În cele din urmă, 
câştigători sunt consumatorii, care bene-
ficiază de bunurile şi serviciile achiziţio-
nate la un preţ rezonabil şi de o calitate 
adecvată preţului. Un mediu de afaceri 
favorabil este propice atragerii investiţiilor 
străine şi creării întreprinderilor noi.

Impactul îmbunătăţirii mediului de 
afaceri va fi exprimat în sporirea investi-
ţiilor, creşterea exporturilor, majorarea 
numărului de întreprinderi fiabile moti-
vate să implementeze inovaţii, capabile 
să creeze locuri de muncă atractive, să 
asigure productivitate înaltă şi producţie 
competitivă orientată spre export, efect 
susţinut prin avansarea Republicii Moldo-
va în clasamentele internaţionale Doing 
Business, Indicele competitivității globa-
le, Indicele libertății economice şi Indicele 
de performanță logistică, depăşind nive-
lul mediu din regiune.

Optimizarea procedurilor şi a perioa-
dei de timp necesare unui agent econo-
mic pentru lansarea, desfăşurarea şi lichi-
darea afacerii prin aplicarea unor abordări 
inovaţionale în reglementarea afaceri-
lor, cum ar fi digitalizarea procesului de 
prestare a serviciilor publice, precum şi 
schimbarea accentului de pe inspecţii 
pe consiliere, inspecţiile fiind realizate 
în baza principiului riscului perceput, va 
ameliora semnificativ mediul de afaceri, 
diminuând, totodată, costurile adminis-
trative inutile şi, implicit, va asigura dez-
voltarea economică. Pe lângă stimularea 
directă a afacerilor, a investiţiilor şi a co-
merţului exterior, procesul de optimiza-
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re, prin abordarea inovativă în prestarea 
serviciilor publice, va crea o bază şi un im-
bold semnificativ pentru inovaţii şi pentru 
noi locuri de muncă în sectorul privat.

Soluţiile de reformare a sistemului de 
reglementare vor fi eficiente şi durabile 
dacă vor fi susţinute de mecanisme de 
impunere şi de implementare. În acest 
sens, se va lucra asupra implicării mai 
active a sectorului privat în iniţierea, ela-
borarea şi revizuirea reglementărilor. Alți 
participanți importanți la acest proces 
sunt judecătoriile, care vor trebui să răs-
pundă prompt şi corect la sesizările ce-
tăţenilor şi ale întreprinzătorilor privind 
încălcarea drepturilor acestora de către 
instituţiile publice, în special în ceea ce 
priveşte eliberarea în termenul stabilit a 
actelor permisive, asigurarea unui sistem 
transparent de depunere a plângerilor 
faţă de toate instituţiile implicate în regle-
mentarea afacerilor şi a comerţului exteri-
or, neimplicarea instituţiilor publice în ac-
tivitatea de întreprinzător, în cazul în care 
nu există motive evidente, şi recuperarea 
prejudiciilor aduse de acestea în termen 
scurt.

Concurenţa este un factor vital pentru 
dinamizarea economiei naţionale, pen-
tru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi 
sporirea atractivităţii acestuia atât pen-
tru lansarea noilor afaceri cât şi pentru 
dezvoltarea lor. În vederea asigurării unei 
concurenţe eficiente şi loiale, Republica 
Moldova îşi propune elaborarea şi im-
plementarea unui program naţional în 
domeniul concurenţei şi al ajutorului de 
stat prin preluarea celor mai bune prac-
tici europene la prevenirea, reprimarea 
şi limitarea activităţilor anticoncurenţiale 
ale agenţilor economici şi ale autorităţilor 
administraţiei publice.

Crearea întreprinderilor noi va fi în-
curajată şi prin propagarea istoriilor de 
succes în domeniul antreprenoriatului, 
prin sprijinul spiritului întreprinzător, în 

special, în rândul femeilor, acestea con-
stituind actualmente doar 27,5% [4] din 
numărul întreprinzătorilor. Mecanismele 
existente, prin care întreprinderile mici şi 
mijlocii beneficiază de instruiri, precum şi 
de suport financiar şi logistic vor fi extinse 
şi diversificate.

Adiţional, eforturile vor fi concentrate 
pe dezvoltarea capacităţii infrastructurii 
calităţii, menite să faciliteze exporturile 
şi să încurajeze implementarea tehnolo-
giilor avansate la întreprinderile autohto-
ne, inclusiv în agricultură, astfel încât să 
fie asigurată securitatea consumului. De 
asemenea,  implementarea reformelor în 
domeniul reglementării şi administrării în 
sănătate pot ameliora optimal productivi-
tatea şi eficienţa în Republica Moldova.

Activitatea economică a întreprinderi-
lor are un impact direct asupra mediului. 
Concomitent, reglementările rigide care 
vizează protecţia mediului impun anumi-
te costuri de conformitate pentru derula-
rea afacerilor. Deşi din punctul de vedere 
al dezvoltării durabile astfel de costuri 
sunt justificate, există riscul ca mediul de 
afaceri să le perceapă drept excesive. În 
acest sens, reglementările noi vor avea 
în vizor evaluarea impactului asupra me-
diului, urmărind ca povara administrativă 
să fie distribuită în mod echitabil asupra 
agenţilor economici, fără a distorsiona 
mecanismele pieţei şi fără a crea premise 
pentru concurenţa neloială.

În sens larg, calitatea mediului de afa-
ceri afectează activitatea investiţională şi 
dezvoltarea economică prin costuri admi-
nistrative şi de conformare şi prin riscuri 
asociate cu opacitatea reglementărilor şi 
aplicarea discreţionară a sancţiunilor. Pro-
movarea unei reglementări inteligente şi 
a unei abordări orizontale, cu instituirea 
unor standarde interoperabile în dome-
niu, va crea condiţii pentru valorificarea 
tuturor oportunităţilor de dezvoltare a 
afacerilor.
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Tabelul 1. Obiectivele strategice ale viziunii „Business: cu reguli clare de joc” din SND 
„Moldova 2020”.

Indicatori de monitorizare     2015  2020
Lansarea afacerii
Durata iniţierii afacerii, ore 24 1
Reducerea costului pentru iniţierea unei afaceri cu 50% cu 80%
Autorizarea în construcţii

Durata obţinerii autorizaţiilor de construcţie, zile 180 100
Reducerea costului obţinerii autorizaţiilor de construcţie cu 20% cu 40%
Plata impozitelor
Reducerea numărului de plăţi la achitarea impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor

până la 35 până la 25

Timpul aferent achitării impozitelor, ore 215 190
Comerţul transfrontalier
Reducerea numărului de documente necesare pentru 
operaţiile de export/import

până la 5 până la 4

Reducerea timpului pentru perfectarea documentelor 
aferente operaţiilor de export/import, zile

până la 25 până la 10

Reducerea costurilor operaţiilor de export/import (pe 
container)

cu 5% cu 10%

Performanţa Serviciilor Logistice (LPI) (activitatea vamală) 2,33 2,55
Performanţa Serviciilor Logistice (LPI) (competenţa logistică) 2,30 2,50
Lichidarea afacerii
Sporirea ratei de recuperare a investiţiei cu 50% cu 100%
Durata lichidării afacerii, ani 2 1,5

Reducerea numărului de inspecţii de stat cu 20% cu 40%
Reducerea numărului de rapoarte obligatorii cu 10% cu 20%
Reducerea numărului de acte permisive cu 20% cu 40%
Reducerea costului pentru obţinerea actelor permisive cu 20% cu 40%
Digitalizarea serviciilor publice prestate mediului de afaceri 
(număr de servicii)

20 toate

Sursa: elaborată de autori în baza Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”. [2]

Eliminarea constrângerilor de regle-
mentare şi a costurilor neargumentate ar 
crea premise pentru o dezvoltare econo-
mică mai dinamică, inteligentă şi dura-
bilă, încurajând investiţiile în sectoarele 
productive ale economiei naţionale, cre-
area produselor noi şi accesul mai larg pe 

pieţele de desfacere străine.
Strategia de dezvoltare a sectorului în-

treprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 
2012-2020 oferă cadrul de politici pe ter-
men lung şi mediu privind dezvoltarea 
întreprinderilor micro-, mici şi mijlocii (în 
continuare – IMM-uri) din Republica Mol-
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dova în contextul trecerii de la modelul 
de dezvoltare economică bazat pe con-
sum la o nouă paradigmă orientată spre 
exporturi, investiţii şi inovaţii, a dezide-
ratului politic de integrare europeană şi 
a tendinţelor economice mondiale.

Viziunea strategică: IMM-urile din 
Republica Moldova – factor al creşterii 
economice durabile şi competitivităţii 
naţionale. Implementarea cu succes a 
prezentei Strategii va contribui la: [3]

a) creşterea numărului mediu de IMM-
uri la 1000 locuitori până la 25 de IMM-
uri până în 2020; 

b) creşterea numărului de angajaţi în 
cadrul IMM-urilor până la 65% până în 
2020; 

c) atingerea unei ponderi de 38% a 
IMM-urilor în PIB până în 2020; 

d) asigurarea unei concurenţe efici-
ente prin consolidarea competitivităţii şi 
facilitarea creşterii şi inovării IMM-urilor 
sustenabile. 

Misiunea strategică. Crearea unui me-
diu de afaceri favorabil, promovarea cul-
turii antreprenoriale în vederea susţinerii 
IMM-urilor şi asigurării coeziunii sociale. 
Pentru realizarea misiunii va fi necesară: 
[3]

a) coordonarea proceselor cu politici-
le existente pentru IMM-uri elaborate de 
către Uniunea Europeană; 

b) îmbunătăţirea condiţiilor de desfă-
şurare a afacerii; 

c) îmbunătăţirea calităţii produselor 
IMM-urilor; 

d) sporirea accesului IMM-urilor la 
achiziţii publice şi sporirea capacităţii de 
a opera în calitate de subcontractanţi; 

e) sporirea implementării programe-
lor de instruire antreprenorială; 

f ) consolidarea rolului IMM ca entităţi 
în crearea unor noi locuri de muncă, aces-
tea contribuind la apariţia diferenţelor în 
dezvoltarea economică a regiunilor. 

În lumina celor expuse, în vederea rea-
lizării viziunii şi misiunii, prin implemen-
tarea prezentei Strategii, Guvernul îşi 
propune realizarea următoarelor direcţii 
prioritare pentru perioada 2012-2020: [3]

- ajustarea cadrului normativ de re-
glementare la necesităţile dezvoltării 
IMM-urilor; 

- îmbunătăţirea accesului IMM-urilor 
la finanţare; 

- dezvoltarea capitalului uman prin 
promovarea competenţelor şi culturii 
antreprenoriale; 

- sporirea competitivităţii IMM-urilor 
şi încurajarea spiritului inovator; 

- facilitarea dezvoltării IMM-urilor în 
regiuni; 

- dezvoltarea parteneriatelor în afa-
ceri. 

Fiecare dintre direcţiile prioritare va 
încorpora obiectivele sale specifice, prin 
care, în sensul prezentei Strategii, se vor 
subînţelege rezultatele specifice pro-
gnozabile şi măsurabile, realizate prin 
intermediul programelor de dezvoltare, 
proiectelor şi acţiunilor incluse în Planul 
de acţiuni privind implementarea Stra-
tegiei. Fiecare plan de acţiuni va avea o 
perioadă de implementare de 3 ani. 

În concluzie, se poate menționa că 
Republica Moldova îşi propune să îmbu-
nătăţească mediul de afaceri, astfel încât 
până în anul 2020 riscurile şi costurile 
asociate fiecărei etape a ciclului de via-
ţă al afacerii să fie mai mici decât în ţări-
le din regiune, acesta fiind guvernat de 
principiul liberei concurenţe.
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