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IDIS „Viitorul” a organi-
zat, pe 05 noiembrie, 

împreună cu Camera de 
Comerţ şi Industrie (CCI) 
Edineţ, o masă rotundă, 
cu tema „Agenda Locală 
de Business şi criza 
economică în Republica 
Moldova – măsuri pentru 
susţinerea sectorului 
real”.

La şedinţă au fost 
dezbătute măsurile 

urgente ce trebuie între-
prinse pentru minimizarea 
efectelor crizei economice 
în sectorul real al Repub-
licii Moldova cu scopul de 
a contribui la menţinerea 
capacităţii de concurenţă 
a companiilor autohtone 
şi a stimulării activităţii 
antreprenoriale din ţară, în 
cadrul procesului Agenda 
Naţională de Business, 
susţinut de Camera de 
Comerţ şi Industrie din 
Moldova şi Confederaţia 
Naţională a Patronatelor. 

La masa rotundă au 
participat membri CCI, 

reprezentanţii asociaţiilor 
bancare, a administraţiei 
locale precum şi a cer-
curilor largi a comunităţii 
de afaceri şi a organizaţiilor 
neguvernamentale.

Mai multe informații 
despre Agenda de 

Business puteți găsi la: 
www.business.viitorul.org.

Foto: IDIS “Viitorul”

MB: Care a fost rolul Asociaţiei Dvs. 
în contextul crizei economice? În ce 
măsură v-a ajutat faptul că sunteţi 
membru al acestei Asociaţii?

LN: Pentru depăşirea crizei economice 
globale, reieşind din obiectivul principal 
al Statutului Asociaţiei, şi anume crearea 
condiţiilor favorabile pentru activitatea 
producătorilor autohtoni, eliminarea bari-
erelor în activitatea de antreprenoriat, au 
fost înaintate propuneri concrete, inclusiv 
organelor administraţiei publice centrale, 
pentru a susţine producătorii locali. Realiza-
rea propunerilor şi măsurilor privind prote-
jarea producătorilor autohtoni este mult mai 
efectivă atunci când acestea vin din numele 

Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din Mol-
dova. În final, măsurile acceptate se reflectă 
nu numai asupra membrilor Asociaţiei, dar 
şi asupra tuturor agenţii economici.

Efectul negativ al crizei se răsfrânge tot 
mai pronunţat asupra producătorilor au-
tohtoni. Considerăm că situaţia ar fi cu mult 
mai bună, dacă piaţa internă ar fi protejată 
de produse importate ieftine de o calitate 
inferioară. Protejarea pieţei interne ar putea 
fi realizată prin aplicarea reglementărilor teh-
nice pentru produsele respective. La etapa 
elaborării legislaţiei, ajustării aspectelor teh-
nice, este foarte necesară o conlucrare mai 
efectivă între ministerele de specialitate şi 
producători, dat fiind faptul că scopul prin-
cipal este comun – crearea şi menţinerea 
condiţiilor favorabile pentru activitatea 
producătorilor autohtoni.

Drept  exemplu poate servi anularea Ordinu-
lui MEC nr.36 din 12.03.09 necesită urgen-
tarea elaborării şi implementării într-un ter-
men cât mai restrâns a măsurilor concrete 
privind unele instrumente de protejare a 
pieţei interne de importul mărfurilor de o cal-
itate inferioară şi a produselor contrafăcute.
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Ştiri pe scurt„E necesar să creăm locuri de muncă 
în Republica Moldova, să protejăm 
producătorii autohtoni”
Interviul „Monitorul de Business” cu Ludmila Negruţă, director general al fab-
ricii „Viorica-Cosmetic”, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din 
Moldova
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Actualmente, producătorii autohtoni sunt obligaţi să re-
specte întocmai  cerinţele  standardelor sistemului calităţii 
produselor în Republica Moldova, care sunt cu mult mai 
înalte comparativ cu cele similare în alte ţări. Considerăm că 
protejarea producătorului autohton ar fi posibilă prin:
a) stabilirea pe piaţa internă a cotelor speciale  pentru marfa 
de import pentru fiecare domeniu, reieşind din posibilităţile 
de producere a producătorilor autohtoni; sau introducerea şi 
aplicarea unor taxe, prin modificarea tarifului vamal, la impor-
tul producţiei (mărfurilor) similare cu cele produse în ţară; 
b) este necesară anularea taxelor vamale la importul de 
către producătorii autohtoni a materiei prime (ingredientelor) 
necesare pentru producţia finită, care nu este în ţară.

MB:  Care au fost cele mai mari probleme cauzate de 
criză? 

LN: Fiindcă în cadrul Asociaţiei sunt întreprinderi din diverse 
domenii de activitate, şi problemele sunt diverse. 
Practic, la toate întrunirile, la care participă reprezentanţilor 
organelor publice centrale şi agenţilor economici, este 
abordată chestiunea privind protejarea pieţei interne de pro-
dusele contrafăcute; neadmiterea importului ilegal; reglemen-
tarea importului produselor, precum şi aplicarea unor taxe 
speciale la import prin modificarea tarifului vamal; legalizarea 
bazei normative, adică revizuirea, perfecţionarea, ajustarea 
Reglementărilor tehnice la standardele conexe a altor ţări 
pentru produsele ramurilor economiei naţionale; modificarea 
unor acte legislative şi normative, în special a celor ce ţin de 
politica fiscală. A mai fost menţionată şi problema insuficienţei 
cadrelor calificate, atât de specialişti, cât şi de muncitori, în 
majoritatea sectoarelor economiei naţionale, precum şi multe 
altele.

MB: Care piaţă a fost mai grav afectată de criză: 
internă sau externă?

LN: La această întrebare e dificil de a răspunde prompt. 
Deoarece din cauza crizei economice globale a scăzut put-
erea de cumpărare a populaţiei, au fost afectate atât piaţa 
internă, cât şi cea externă. Producătorii la care ponderea ex-
portului a constituit mai mult decât 50 la sută sunt afectaţi 
de micşorarea exportului pe piaţa externă. Desigur, a devenit 
mai costisitoare materia primă procurată peste hotare, însă 
ne confruntăm cu multiple probleme şi pe piaţa internă. De 
aceea am şi menţionat deja că o problemă majoră constă în 
protejarea pieţei interne de importul ilegal, de produsele care 
nu corespund standardelor calităţii.

MB: Ce lecţii/concluzii aţi tras pentru viitor?

LN: Istoria economică mondială nu a cunoscut o asemenea 
criză. Începutul a fost când economia globală era în ascensi-
une, când nu erau prezente cataclismele naturale de proporţii 

şi războaiele mondiale. Criza te impresionează prin proporţiile 
sale. Nu este nicio ramură a economiei care să nu fie afectată 
de criză. Se schimbă strategiile şi tacticile, se schimbă 
măsurile de stabilizare a economiei, dar cauzele rămân ne-
cunoscute şi  măsurile întreprinse nu sunt efective. După 
părerea  mea, pînă când opinia mondială nu va cunoaşte 
adevăratele cauze ale crizei, nu vom putea lua învăţăminte 
din experienţa istorică negativă şi nu vom putea elabora un 
sistem de protecţie anticriză eficient.

MB: Care ar fi priorităţile de inclus în programul 
anticriză al Guvernului?

LN: În primul rând, consider că e necesar de a întreprinde 
cât mai operativ toate măsurile respective în vederea protejării 
consumatorului, promovării şi susţinerii producătorului au-
tohton, pieţei interne, de a menţine o stabilitate în sistemul 
de impozitare, de a înăspri controlul în sectorul vamal, de a 
micşora rata dobânzii la credite; de a analiza şi a introduce un 
sistem de reducere a poverii administrative şi fiscale pentru 
desfăşurarea afacerilor, de a elimina barierele administrative 
care stau în calea investitorilor. 

Totodată, considerăm că este foarte important ca, la imple-
mentarea oricărui document de politici, autorităţile publice să 
examineze mai întâi efectele materiale şi nemateriale,  avan-
tajele şi dezavantajele şi numai după aceasta să ia o decizie 
finală, echilibrată.

Criza mondială a pierdut din intensitatea sa şi în multe ţări 
procesul de recesiune s-a stopat. Aceasta este rezultatul 
activităţii guvernelor acestor ţări, care este îndreptat către 
protecţia producătorilor şi a pieţei interne.
Republica Moldova tinde spre Uniunea Europeană – dar 
aceasta nu presupune numai vize şi legalizarea muncii pentru 
cetăţenii moldoveni care, de altfel, sunt nevoiţi să muncească 
peste hotare. 

E necesar să creăm locuri de muncă în Republica Moldova, 
să protejăm producătorii autohtoni. E necesar de protejat atât 
ramura zahărului, cât şi a produselor de cofetărie, industria 
conservelor,  produsele de lactate, cosmetice, patiserie, 
tutunărie, precum şi alte ramuri a economiei naţionale, cum 
se procedează în Uniunea Europeană. 

De exemplu, nu este corect când taxa vamală de import la 
zahăr este de 30%, plus taxa specială 38%, iar la caramelă (în 
componenţa căruia intră 70% de zahăr) taxa vamală este de 
15%. Aceeaşi situaţie este şi în industria conservelor – pro-
ducerea gemurilor şi a dulceţurilor, sucurilor, copturilor. Trebuie 
armonizate urgent măsurile de protecţie asupra zahărului şi a 
produselor de cofetărie cu legislaţia europeană.

Monitorul de Business
Marin Gurin 

 

Acest material apare în cadrul programului „Consolidarea mediului privat de afaceri în RM” prin Agenda 
Naţională de Business, cu sprijinul CIPE (SUA). Acest material reflectă doar opiniile autorilor săi.
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Cheia investitorului pentru 
uşa monopolizată a econo-
miei noastre
Volumul neânsemnat al investiţilor străine în economia Republicii Moldova 
este unul din motivele situaţiei economice şi sociale grave în care ne aflăm. 
Acestea contribuie pozitiv la dezvoltarea ţării în lipsa resurselor financiare pro-
prii pentru investiţii. Există o corelaţie pozitivă între stocul de investiţii străine 
directe pe cap de locuitor şi competivitatea economiei naţionale. Aceasta 
fiind cauza pentru care ţările lumii intră în competiţie directă pentru atragerea 
investiţiilor.
Această concurenţă, a condus la reformarea multor state, prin perfecţionarea 
legislaţiei în domeniul antreprenoriatului şi crearea unui climat favorabil de 
afaceri. Astfel fluxul de investiţii străine într-o ţară denotă gradul de dezvoltare 
şi gradul de credibilitate în economia ei.
Criza economică globală a diminuat esenţial investiţiile străine directe (ISD) 
globale. În Republica Moldova situaţia a fost agravată de instabilitatea 
politică din această perioadă care a afectat atât investiţiile străine, cât şi cele 
naţionale.
Astfel, după o scădere a ISD în primul trimestru 2009, faţă de primul trimes-
tru 2008, de 6 ori, ISD în trimestrul II 2009 au scăzut faţă de trimestrul II 2008 
de cca 14 ori. Potrivit experţilor economici, valoarea ISD pentru anul 2009 
este estimată la 200 mln USD, comparativ cu 350 mln dolari US pentru anul 
2008. Stabilitatea politică - care a lipsit pe parcursul întregului an - este un 
factor important pentru stimularea investiţiilor private şi publice. În acest sens, 
de la noua guvernare se aşteaptă îmbunătăţirea climatului de afaceri prin 
eliminarea tuturor barierelor şi utilizarea eficientă a creditelor externe destinate 
proiectelor de infrastructură.
După ce Guvernul Republicii Moldova a finalizat negocierile cu Fondul Mon-
etar Internaţional (FMI), iar acordul la care s-a ajuns ar putea credita Moldova 
cu împrumuturi în valoare de 590 de milioane de dolari în următorii trei ani, s-a 
anunţat că cota 0 la impozitul pe profitul reinvestit va rămâne în vigoare până 
în 2012, după care va fi introdusă cota de impozitare de 10%. În acest con-
text, sper că se va lua în considerare regula de aur a politicii fiscale adoptată 
de premierul Marii Britanii, Gordon Brown. Regula de aur spune că într-un 
ciclu economic, guvernarea se va împrumuta numai pentru a investi şi nu 
pentru a crea cheltuieli curente.
Asociaţia Investitorilor Străini din R. Moldova (FIA) a expus careva recomandări 
în ediţia anului 2009 a „Cărţii Albe” pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, 
principalele fiind: anularea restricţiilor impuse companiilor cu capital străin în 
privinţa achiziţiei terenurilor agricole, revizuirea legislaţiei actuale privind resti-
tuirea TVA, prevederea unei noi legi privind protecţia concurenţei, permisiu-
nea companiilor de a instrui şi elibera certificate de studii profesionale.
Recent, se observă o tendinţă a investitorilor străini de a fi mai prudenţi şi 
mulţi nu fac investiţii mari în lipsa certitudinii privind regulile de desfăşurare 

a businessului în Moldova. În încercarea de a evita criza economică, agenţii 
economici, de asemenea, aplică principiul lui Pareto sau regula 80/20 
,care spune că: “80% dintre efecte sunt generate de 20% dintre cauze”. 
Considerăm următoarele direcţii de modificare a climatului investiţional în Re-
publica Moldova:
* nu este suficientă existenţa unui cadru juridic puternic pentru atragerea 
investiţiilor, importantă fiind respectarea supremaţiei legii. Pentru a stimula 
investiţiile, Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nu 
trebuie doar adoptată, ci trebuie implementată în mod echitabil şi universal.
* procesul de privatizare nu şi-a fixat un scop în sine cu privire la atragerea 
investiţiilor străine. Regulamentul cu privire la contractul de achiziţie a mărfurilor 
şi serviciilor pentru beneficiarii de stat prevede că pot fi contractaţi toţi agenţii 
economici din RM sau din străinătate, organizaţi şi dotaţi corespunzător 
pentru realizarea achiziţiei publice, care au drept legal de a desfăşura acest 
gen de activitate. În realitate, practicile de distribuire a contractelor de achiziţii 
publice au fost acordate în mod preferenţial unor competitori autohtoni, 
deseori puţin eficienţi. Procesul privatizării trebuie continuat în mod transpar-
ent, iar numărul obiectelor supuse privatizării trebuie să crească.
* acordarea facilităţilor fiscale nu poate crea în mod artificial un climat 
economic favorabil, nu poate compensa gradul redus al bazei industriale 
sau rezolva problemele privind stabilitatea politică. Aceasta este mult mai 
importantă în etapa a doua a deciziei investiţionale, când din lista posibilelor 
amplasamente pentru investiţii stabilite la etapa I, existenţa stimulentelor 
poate favoriza una din ele.
* birocraţia şi transparenţa. Cu cât vor exista mai multe formalităţi, reglementări 
excesive şi intervenţii din partea guvernului, cu atât probabilitatea existenţei 
corupţiei şi a mitei ca metode de ocolire a sistemului va fi mai mare.
* economia tenebră. Este necesară o inversare a trendului economiei ne-
contabilizate. Ordonarea stabilă a sistemului fiscal, atenuarea constrângerilor 
birocratice va duce la stoparea migraţiei agenţilor economici spre sectorul 
necontabilizat.
* deşi a fost creată Organizația de Promovare a Exporturilor şi Atragere a 
Investiţiilor(MIEPO), nu se simte aportul acesteia la atragerea investiţiilor 
străine în ţară. MIEPO trebuie să contribuie la atragerea prin abordarea 
directă a investitorilor cu proiecte şi propuneri, acordarea serviciilor pre şi 
post-investiţionale, investitorilor potenţiali şi a celor actuali.
* în cazul Agenţiei Naţionale de Protecţie a Concurenţei (ANPC), este 
necesară perfecţionarea legislaţiei în domeniul concurenţei, stabilirea în mod 
exhaustiv a metodologiei şi instrumentelor utilizate pentru detectarea şi mon-
itorizarea acţiunilor anti-concurenţă, limitele de control.
* infrastructura nedezvoltată este una din problemele majore ale economiei 
moldoveneşti, care împiedică creşterea economică şi desigur, atragerea 
investiţiilor străine. Numai investiţiile publice în infrastructură vor permite inves-
titorilor să atragă atenţia asupra avantajelor oferite de Republica Moldova.

Stanislav Dobrovolschi, manager investiţii „Invest Consult” 
Sursa: Politik
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