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Abstract. The implementation of the country's national competitiveness enhancement
policy is of crucial importance for changing the country's development paradigm and for taking
advantage of the opportunities offered by the DCFTA with the European Union. Annually, the
research team within this project evaluates the degree of implementation of the Policy Matrix of
the Roadmap for improving the competitiveness of the Republic of Moldova, as well the way the
country's economy develops and its progress towards becoming a more competitive economy
internationally, including in the framework of the European Union - a highly demanding market.
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INTRODUCERE
În anul curent, în prima etapă a proiectului de cercetare, echipa şi-a propus realizarea

următoarelor sarcini prioritare care au fost executate cu succes:
 analiza rapoartelor internaţionale ce reflectă calitatea mediului de afaceri şi nivelul

competitivităţii Republicii Moldova comparativ cu alte state în regiune în anul 2017;
 analiza raportului de monitorizare a implementării Matricei de politici a Foii de

parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova în 2017;
 formularea concluziilor privind principalele constrângeri ce limitează creşterea

economică ce relevă din analiza Raportului de monitorizare a implementării Matricei
de politici a Foii de parcurs şi a clasamentelor internaţionale.

La fel, în cadrul etapei date au fost iniţiate cercetările şi pe următoarele direcţii care vor fi
definitivate în etapa a doua a proiectului prevăzută în acest an: completarea bazei de date cu cele
mai recente date statistice privind indicatorii ce reflectă situaţia macroeconomică, comerţul
exterior, investiţiile, situaţia socio-demografică, preţurile, costurile, productivitatea ş.a. în
Republica Moldova şi în ţările de referinţă din regiune; analiza multilaterală a performanţei
socio-economice a ţării în anul 2017, inclusiv în perioada 2014-2017 în care a avut loc
implementarea Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii
Republicii Moldova.

MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost diferenţiate două categorii mari de indicatori necesari a fi cuantificaţi în procesul

de evaluare a competitivităţii economiei Republicii Moldova:
- Indicatori finali. Conform abordărilor teoretice şi empirice general acceptate, indicatorii

primari ai competitivităţii sunt asigurarea unei creşteri susţinute şi creşterea bunăstării populaţiei.
- Indicatori intermediari, reprezentaţi de indicatori de măsură a productivităţii, preţurilor şi

costurilor. Deşi aceştia nu pot fi consideraţi independent indicatori finali ai competitivităţii,
totodată sunt condiţii esenţiale care într-un sistem cu un set de alţi factori determinanţi şi politici
macroeconomice ale statului contribuie la creşterea competitivităţii.

Politica statului în domeniul competitivităţii a fost evaluată, în prima etapă în baza
clasamentelor internaţionale. Locul ţării în clasament,  schimbarea relativă a poziţiei ei
comparativ cu anul precedent, precum şi analiza comparativă a poziţiei în clasament în ultimii 5
ani, permite formularea unor concluzii despre reformele efectuate şi performanţele obţinute în
rezultatul acestora - în raport cu alte ţări.

1 Articol finanţat de Proiectul din cadrul Programului de Stat ”Diagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi
evaluarea progreselor în valorificarea oportunităţilor oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare
(ZLSAC) cu Uniunea Europeană”(16.00420.08.03A).
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În scopul evaluării situaţiei din anul 2017 au fost analizate următoarele clasamente: The
Global Competitiveness Index, Doing Business, Global Innovation Index, Logistics Performance
Index, Global Enabling Trade Index.

Conform recomandărilor Băncii Mondiale în Trade Competitiveness Toolkit [1], au fost
selectate drept punct de referinţă pentru analiză (benchmark) nivelul mediu al indicatorilor
pentru UE-28 şi pentru alte 6 ţări: Letonia, Lituania, România, Georgia, Serbia, Ucraina.
Selectarea acestora s-a efectuat conform mai multor criterii: ţări din vecinătate şi cu o cultură
relativ apropiată, dimensiune, structura economică relativ similară cu cea a unor ţări de referinţă
la începutul tranziţiei, economii relativ mici şi dotare redusă în resurse naturale care au reuşit să
atingă performanţe înalte de creştere etc.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Locul Republicii Moldova pe harta globală a competitivităţii rămâne a fi unul modest

potrivit rezultatelor ultimelor evaluări comparative. Conform Indicelui Competitivităţii Globale
(ICG), în special, în comparaţie cu ţările de referinţă (Letonia, Lituania, România, Ucraina,
Serbia, Georgia), Republica Moldova în anul 2017 se situează ca şi anul precedent pe ultimul loc
printre acestea, însă a înregistrat cea mai mare avansare a poziţiei (+11) alături de Serbia [2].

În anii 2017-2018 Republica Moldova se poziţionează pe locul 89 printre 137 de ţări,
incluse în clasamentul Indicelui Competitivităţii Globale (ICG). În perioada analizată locul
Republicii Moldova s-a îmbunătăţit cu +11 poziţii, iar valoarea indicelui DFB1 s-a majorat doar
cu 0,1 puncte (de la 3,9 în a.2016 la 4,0 în a.2017).

Totodată, evoluţia schimbării poziţiei Republicii Moldova în clasament pe parcursul
ultimilor ani indică, de fapt, o tendinţă de înrăutăţire de la locul 82 în ICG 2014. Mai mult ca
atât, această scădere în clasament, s-a produs pe fondul reducerii numărului de ţări participante
în cadrul acestuia de la 144 în ICG 2014-2015. Valoarea indicelui DFB a variat între 3.9 şi 4.0
puncte în toţi aceşti ani.

Conform celor 12 piloni ai clasamentului, în perioada analizată Republica Moldova a
înregistrat o scădere a poziţiei sale doar în domeniul Infrastructurii, Sănătăţii şi educaţiei primare
(cu câte -2 poziţii) şi a Eficienţei pieţei muncii (-3 poziţii). Toate celelalte modificări ale poziţiei
ţării în clasament au fost, în principal, pozitive, cele mai semnificative fiind înregistrat la pilonii:

- Situaţia macroeconomică (+19 poziţii), această schimbare fiind determinată de
îmbunătăţirea semnificativă a poziţiei la indicatorii Inflaţia (+20 poziţii); Datoria
publică şi Economiile naţionale brute (câte +13 poziţii).

- Eficienţa pieţei bunurilor (+10 poziţii), schimbare determinată de îmbunătăţirea
semnificativă a indicatorilor Intensitatea concurenţei locale (+19 poziţii); Gradul de
orientare către clienţi (+11 poziţii); Impactul normelor ISD pentru firme (+9 poziţii);
Eficienţa politicii anti-monopol (+8 poziţii).

- Instituţiile (+9 poziţii), atât publice, cât şi a private. Schimbarea pozitivă a poziţiei în
raport cu instituţiile publice a fost determinată de îmbunătăţirea semnificativă a
indicatorilor Transparenţa politicii de stat (+14 poziţii); Protecţia proprietăţii
intelectuale (+14 poziţii); Deturnarea fondurilor publice (+10 poziţii); Eficienţa
cadrului legal în soluţionarea litigiilor (+9 poziţii).

- Învăţământul superior şi formarea profesională (+8 poziţii), schimbare determinată de
îmbunătăţirea poziţiei la indicatorii Accesul la Internet în şcoli (+18 poziţii); Calitatea
sistemului educaţional (+7 poziţii); Calitatea managementului în şcoli (+7 poziţii).

Trebuie de menţionat că situaţia macroeconomică, deşi, pare a fi, relativ, stabilă economia
se dezvoltă cu ritmuri mici în ultimii ani, din perspectivă istorică. Într-adevăr, unii indicatori
precum inflaţia au cunoscut îmbunătăţiri semnificative reducându-se de la 9,7% în anul 2015 la
6,4% în 2016 şi, respectiv 6,6% în 2017. Interpretabilă este, însă, avansarea Moldovei în

1 Indicele DFB (distance from the best) este prezentat pe o scară de la 1 la 7. Scorul mai mare de cel mediu indică un grad sporit
de competitivitate.
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clasamentul internaţional de pe poziţia 57 în ICG 2016-2017 pe 44 în ICG 2017-2018 la evoluţia
indicatorului Datoria publică raportată la PIB. Or conform datelor FMI, indicatorul, s-a micşorat
nesemnificativ cu circa 0,4 p.p. în perioada dată [3]. Mai mult ca atât, contextul în care s-a
produs modificarea Datoriei publice în ultimii ani este unul cu impact negativ pentru dezvoltarea
ţării în ansamblu. Conform datelor FMI, care stau la baza estimării indicatorului dat pentru IGC,
cu o anticipare de un an, datoria publică a Moldovei s-a majorat în 2015 comparativ cu 2014 cu
circa 8%, preponderent, ca urmare majorării datoriei publice interne, în mare parte aferentă
obligaţiunilor emise în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată ce
reies din garanţiile de stat asumate la 17 noiembrie 2014 şi 1 aprilie 2015.

Eficienţa pieţei bunurilor este un pilon extrem de important pentru asigurarea
competitivităţii, în deosebi, asigurarea unei concurenţe viabile. ICG, reflectă o avansare
semnificativă a Moldovei în clasament în ceea ce priveşte intensitatea concurenţei locale şi
eficienţa politicii anti-monopol, precum şi o uşoară înaintare la indicatorul gradul de dominare al
pieţei. Totodată ţara ocupă poziţii foarte joase în clasament pentru aceşti indicatori.

Eficienţa instituţiilor este un factor fundamental pentru sporirea competitivităţii şi are un
rol sporit pentru ţările cu un nivel de dezvoltare asemănător cu cel al Republicii Moldova. În
pofida faptului că Moldova a reuşit să avanseze în clasament cu 9 poziţii comparativ cu ediţia
anterioară, ţara deţine o poziţie foarte joasă în IGC 2017-2018 – 119. În plus, rezultatele
chestionării mediului de afaceri în cadrul Raportului Global al Competitivităţii menţionează
printre constrângerile cele mai majore în desfăşurarea afacerilor diverse aspecte ce indică,
nemijlocit asupra eficienţei reduse a instituţiilor statului.

Cele mai inferioare poziţii Republica Moldova în continuare le ocupă la pilonii:
 Inovaţii (locul 128),
 Dezvoltarea pieţei financiare (locul 124),
 Sofisticarea afacerilor (locul 120),
 Dimensiunea pieţei (locul 120),
 Instituţiile (locul 119).

Potrivit Indicelui Global al Inovaţiei (IGI) Republica Moldova în a.2017 s-a poziţionat pe
un loc relativ avansat (54) printre 127 de ţări, înregistrând, totuşi un declin semnificativ (-
8 poziţii) faţă de perioada anterioară.

Din anul 2014 până 2017, evoluţia Moldovei în clasamentul IGI a fost una negativă, ţara
coborând treptat anual de pe locul 43 pe locul 54 (-11 poziţii în 3 ani), iar cel mai semnificativ
declin (-8 poziţii) s-a produs în a.2017. Cea mai avansată poziţie în clasament Republica
Moldova o înregistrează la sub-indicele Rata de eficienţă a inovaţiei (locul 22), care arată topul
celor mai eficiente ţări în transformarea ideilor inovatoare în rezultate practice. Totodată,
indicatorul dat reflectă nu potenţialul de a inova, în sine (în Republica Moldova, ca şi într-o serie
de alte ţări, care ocupă poziţii avansate la eficienţa inovaţiilor, acest potenţial este foarte limitat),
ci gradul de utilizare a potenţialului existent sau rezultatele obţinute de o ţară, reieşind din efortul
şi contribuţia sa proprie în domeniul inovării. În ultimul an indicele a avut o evoluţie negativă
pronunţată (-18 poziţii), iar şansele ţării de a ieşi din eşalonul economiilor puţin inovative şi
necompetitive la nivel internaţional se reduc.

În perioada analizată Republica Moldova, în clasamentul Doing Business se situează mai
sus de media globală, pe locul 44 din 190 de ţări, incluse în clasament. În comparaţie cu anul
precedent poziţia ţării nu s-a schimbat, totodată, din a.2013 Republica Moldova a avansat treptat
şi semnificativ în clasament până în a.2016 (cu câte +15, +11, +8 poziţii respectiv). Cele mai
inferioare locuri în clasament Republica Moldova le ocupă, ca şi anul precedent, la indicatorii

 Obţinerea autorizaţiilor pentru construcţii (locul 165),
 Infrastructura energetică (locul 80),
 Soluţionarea problemelor de insolvenţă (locul 65),
 Asigurarea realizării contractelor  (locul 62).

Tendinţe negative semnificative a înregistrat în continuare indicatorul Obţinerea creditelor
(-10 poziţii), iar indicatorul Infrastructura energetică, după o avansare exponenţială în a.2016 a
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înregistrat un declin brusc (-7 poziţii) în perioada analizată. Indicatorul Obţinerea autorizaţiilor
pentru construcţii, deşi se află pe cel mai inferior loc printre toţi indicatorii (165) şi-a menţinut
poziţia în raport cu anul precedent alături de indicatorul Asigurarea realizării contractelor (locul
62).

Provocările şi constrângerile mediului de afaceri rămân a fi majore, în pofida progreselor
înregistrate la capitolul implementării reformelor în domeniul competitivităţii ţării, fapt
confirmat şi de sporirea gradului de realizare pe unele dimensiuni ale Foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova în 2017. Conform Raportului de monitorizare a
implementării Matricei de politici a Foii de parcurs, în 2017 rata de realizare a acţiunilor pentru
atingerea obiectivelor stabilite a constituit 71 %, cu 10 p.p. mai mult, comparativ cu 2016.

Potrivit Raportului privind implementarea Matricei de politici au fost pe deplin realizate:
 88,8% din acţiunile planificate la capitolul concurenţa, sau 16 acţiuni din cele 18

planificate pentru anul 2017. Au fost realizate integral acţiunile ce vizează obiectivul:
asigurarea implementării eficiente a prevederilor legale în domeniul reglementării
concurenţei. Totodată, continuă revizuirea cadrului normativ de reglementare a
mediului de afaceri privind compatibilitatea cu noua Lege a concurenţei sub aspectul
identificării barierelor de intrare pe piaţă;

 88,5% din acţiunile planificate la capitolul impozitarea şi administrarea fiscală,
corespunzător următoarele obiective: asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei
fiscale, îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor fiscale naţionale, orientarea politicii
fiscale spre crearea de stimulente pentru dezvoltarea economică, eficientizarea
utilizării tehnologiilor informaţionale în administrarea fiscală;

 76,6% din acţiunile planificate la capitolul facilitarea comerţului, în special, cele ce se
referă la obiectivele stabilirea unor relaţii transparente şi permanente cu comunitatea
de afaceri, dezvoltarea standardelor de integritate şi profesionalism în domeniul vamal,
asigurarea transparenţei, guvernării responsabile şi eficienţei în Sistemul de
management al finanţelor publice al ţării (MFP);

 76,3% din acţiunile planificate la capitolul infrastructura calităţii, ce se referă,
preponderent, la obiectivele ajustarea cadrului legislativ şi normativ la prevederile
legislaţiei comunitare, semnarea Acordului de recunoaştere multilaterală cu
Cooperarea Europeană pentru Acreditare, asigurarea trasabilităţii măsurărilor efectuate
în Republica Moldova la Sistemul Internaţional de Unităţi şi recunoaşterea
internaţională a rezultatelor măsurărilor;

 75% din acţiunile planificate la capitolul accesul la resurse financiare. Un progres a
fost înregistrat în ceea ce priveşte еlaborarea şi аdoptarea proiectelor de legi, actelor
normativ-juridice şi documentelor de politici. Pe lângă aceasta au fost realizate o serie
de acţiuni importante, care se referă la susţinerea anumitor grupuri de antreprenori
(femei, tineri din localităţile rurale; persoane, care şi-au creat afaceri datorită atragerii
remitenţelor) şi acordarea subvenţiilor pentru producătorii agricoli;

 61% din acţiunile planificate la capitolul infrastructura transporturilor. Din punct de
vedere calitativ cele mai multe acţiuni realizate se referă la obiectivul Sporirea calităţii
drumurilor şi a gradului de acoperire a teritoriului republicii cu acestea. Totodată, în
cadrul obiectivelor, referitoare la transportul aerian, nu a fost realizată pe deplin nici o
acţiune, iar din cadrul celor care se referă la transportul feroviar şi maritim, doar câte 1
acţiune a fost realizată pe deplin;

 59,1% din acţiunile planificate la capitolul infrastructura energetică, în special, cele
orientate spre asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale (Construcţia
gazoductului Ungheni-Chişinău, Identificarea surselor alternative), implementarea
unor documente de politici în domeniul energetic, consolidarea capacităţilor unor
instituţii de infrastructură şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie;

 57,9% din acţiunile planificate la capitolul societatea informaţională ce se referă,
preponderent la elaborarea actelor normativ-juridice şi a documentelor de politici,
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armonizate cu standardele UE, precum şi o serie de acţiuni practice, cum ar fi crearea
parcului din industria tehnologiei informaţiei,implementarea sistemelor informatice de
management al transportului public, cu indicarea, la staţiile transportului public, a
timpului de sosire la staţie, în dinamică, integrarea sistemelor informatice de achitare
cu diferite mijloace electronice (carduri, SMS etc.), elaborarea paginii web de
promovare turistică a Republicii Moldova;

 56,9% din acţiunile planificate la capitolul ştiinţă, tehnologii şi inovaţii. Fiind şi una
dintre cele mai sofisticate componente, nici unul din obiectivele trasate pe această
dimensiune nu a cunoscut o realizare integrală a acţiunilor planificate. Pentru mai
multe obiective jumătate sau peste o jumătate din toate acţiunile planificate  nu au fost
realizate pe deplin, iar acestea se referă la un larg spectru de probleme, care cuprind
evaluarea potenţialul de cercetare pentru activitatea în cadrul priorităţilor stabilite,
implementarea în practică a rezultatelor cercetării, guvernarea sferei ştiinţei şi inovării,
necesitatea orientării mediului de afaceri spre inovaţii şi promovarea activităţii
inovaţionale.

Un imperativ, devine crearea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea
politicilor ocupaţionale, alinierea cuantumului minim al salariului garantat la valoarea minimului
de existenţă, ţinându-se cont de standardele europene [4], eradicarea sărăciei, promovarea
îmbătrânirii active şi dezvoltarea politicilor în acest domeniu.

CONCLUZII
Republica Moldova nu a marcat performanţe semnificative în 2017 în ceea ce priveşte

creşterea economică, deşi o serie de indicatori macroeconomici au înregistrat rezultate
semnificativ mai bune comparativ cu anul 2016.  În anul precedent economia naţională a
temperat, creşterea economică constituind  4% în termeni reali, cu  0,3 p.p. mai puţin comparativ
cu anul 2016.

Evoluţiile economice înregistrate de Republica Moldova în ultimii ani se plasează sub
nivelul aşteptărilor şi pronosticurilor optimiste de dezvoltare. Ori media anuală de creştere de
3,2% în anii 2014-2017 – perioadă în care s-a implementat Foaia de parcurs pentru ameliorarea
competitivităţii Republicii Moldova este neaşteptat de mică comparativ cu cea a României
(4,7%) şi Georgiei (3,8%) şi depăşind doar cu puţin Letonia şi Lituania, economia cărora a
crescut cu circa 2,9% în acest răstimp. Conform Strategiei de dezvoltare Moldova 2020,
scenariul de bază de dezvoltare a ţării, prevedea continuarea tendinţelor din ultimul deceniu şi
presupune că economia se va dezvolta cu aceleaşi fenomene economice, sociale, politice, cu
remitenţe în creştere, cu acelaşi tempou de reforme. Scenariul de bază estima o rată medie anuală
de creştere a PIB în anii 2012–2020 de 4,7% [5]. Totodată, conform datelor efective, în 2012-
2017 economia naţională a crescut anual cu doar 3,6%, iar estimările INCE pentru anii 2018-
2020, indică ritmuri de creşteri anuale ce vor oscila în jurul valorilor de 3,5%-4,5%.

Deşi politica în domeniul sporirii competitivităţii se implementează, iar progresele au
sporit comparativ cu anul 2016, gradul de realizare al matricei de politici a Foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova este unul relativ, redus, cu precădere la unele
componente cum ar fi: ştiinţa, tehnologiile şi inovaţiile, societatea informaţională, infrastructura
energetică, infrastructura transporturilor, accesul la resurse financiare. Totodată, rapoartele
internaţionale indică o poziţie nefavorabilă pentru Republica Moldova în clasamentele
internaţionale ce vizează facilitatea desfăşurării afacerilor şi competitivitatea naţională, în
ansamblu pentru aceşti indicatori. Fundamentale sunt şi reformele în domeniul asigurării
eficienţei instituţiilor, care joacă un rol crucial pentru Republica Moldova în consolidarea
fundamentului pentru dezvoltarea competitivităţii ţării. Pe de altă parte, o serie de aspecte ce
caracterizează eficienţa acestora au fost declarate de către mediul de afaceri ca fiind o
constrângere majoră pentru desfăşurarea afacerilor.
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DE LA CONSOLIDAREA SUPRAFEŢELOR AGRICOLE SPRE CONCENTRAREA
CAPITALULUI ŞI CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII

BAJURA Tudor
Institutul Naţional de Cercetări Economice

Summary. Being the main subject of socio-economic reforms in the rural area at the
transition from a super-centralized economy to the one based on market relations, agricultural
land remained in the focus of local reformators and at the post-privatization stage. This time the
issue of the non-admission of excessive particularization of agricultural land plots has become
widely discussed, the negative consequences of which could have been destroy the positive
effect of the mass privatization of both: agricultural areas and other means of production.

The goal was reached. Almost 2/3 of the total agricultural output is currently the result of
large and / or medium-sized agricultural enterprises. At the same time, according to the more
detailed analysis, we can see that the area of cereal, technical and fodder crops predominates
absolutely (almost 1460,6 thousand ha of the total 1519,5 thousand ha of sown areas) and
relatively - 96,1%. The low added value of the overwhelming majority of cereal and technical
crops, their subsequent marketing price (including foreign markets) in the form of agricultural
raw materials, which usually barely covers even production costs, obviously do not create
additional jobs in rural areas, but, above all, does not contribute to raising the level of
profitability of the agrarian sector.

Hence, the enormous debts of agricultural enterprises, the low level of occupation of the
rural population, the massive emigration of the inhabitants of the Moldovan villages (primarily
young people) in the cities and municipalities of the Republic of Moldova but also abroad. In
essence, the consolidation of agricultural land has indeed contributed to the decrease in the share
of idle land plots, but neither the expected economic effect has ensured. Hence the need to
change the basic paradigm of the agrarian sector development, reflected in the name of article.

Key words: agriculture, agrarian sector, agricultural households, economic dimensions,
consolidation, labor productivity.

INTRODUCERE
Atât în plan mondial, cât şi în cadrul economiei naţionale agricultura (împreună cu

silvicultura, vânatul şi piscicultură – sectorul agrar) reprezintă un sector vast de ocupare a
braţelor de muncă. Din numărul total al populaţiei autohtone ocupate (1220 mii pers.) în prezent,
411 mii pers. sau 33,7 la sută sunt ocupate anume în sectorul agrar. Totodată, acest sector
acoperă doar 12,2 la sută din valoarea totală a produsului intern brut (PIB) al ţării, ce denotă că
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