VIITORUL ECONOMIC AL REPUBLICII MOLDOVA: PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII.
Evoluţia economiei Republicii Moldova poate fi caracterizată printr-un continuu proces de
reformare, însă din păcate unul defectuos, care a generat acumularea dezechilibrelor de
ordin structural şi funcţional. Astfel, după 20 de ani de independenţă Republica Moldova la
capitolul performanţă economică se poate bucura de reuşite modeste. Deficitul de reforme a
agravat problemele existente în toate sectoarele economiei naţionale, grăbind transformarea
acestora în constrângeri iminente pentru creşterea economică. Noul Guvern, pare să fi
conştientizat periculozitatea situaţiei economice a Republicii Moldova. Programul de activitate a
guvernului, denotă interesul sporit pentru domeniul economic din partea autorităţilor publice. Pe
de o parte, componenta startegică a programului e relativ bine definită prin trasarea obiectivelor
finale, care urmează a fi atinse pe termen mediu, iar pe de altă parte, este descries detaliat
instrumentariul pe care-l va utiliza Guvernul în realizarea sarcinilor asumate. Trebuie de
menţionat că acţiunile cuprinse în program au un caracter general, care chiar dacă reduc din
valoarea documentului, nu privează semnificativ calitatea acestuia. Totuşi, adevărata utilitate a
acestui document poate fi apreciată doar în cazul promovării autentice a măsurilor incluse în
program, în caz contrar acesta va rămâne un produs steril al activităţii intelectuale.
Ritmurile de creştere relativ bune din perioada pre-criză şi din 2010 nu au dus la crearea
unor premise reale pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. Pe de altă parte, analiza mai
detailată a creşterii din primul deceniu al secolului XXI reliefează nu atît aspectele favorabile
dezvoltării, ci denotă existenţa unor dezchilibre. Actualul model de creştere – unul bazat pe
consum, finanţat în mare parte din remiteri, reprezintă, mai degrabă, o provocare pe termen lung,
pentru economia naţională. Este improbabil ca creşterea remiterilor, să poată fi menţinută pe un
termen lung. Odată cu absorbţia migranţilor de către ţările gazdă şi reuniunea peste hotare cu
familiile sale, volumul remiterilor direcţionate spre Republica Moldova se va reduce mult.
Totuşi, pe termen mediu, Republica Moldova va rămâne dependentă de remiteri, iar
creşterea economică va fi susţinută de consum. Anii 2011-2012, probabil vor fi marcaţi de o
revenire mai serioasă a întregii economii globale după criza mondială, pe acest fundal, Republica
Moldova va beneficia de un aflux sporit de valută, şi în special remiteri. În contextul acestor
tendinţe economice pe termen mediu, se impune schimbarea ”modelului” de funcţionare a
economiei naţionale. Sursele ce ar putea asigura dezvoltarea economică durabilă rămân a fi
investiţiile şi exportul. În acelaşi timp remodelarea economiei naţionale impune realizarea unor
schimbări structurale profunde.

O primă problemă legată de modificarea structurală a economiei naţionale ţine de
reformarea instituţiilor. Republica Moldova are reuşite modeste la capitolul crearea unui cadru
instituţional solid, ce ar eficientiza creşterea economică. Fiind o economie bazată pe utilizarea
factorilor de producţie1, rolul central în asigurarea competitivităţii economiei naţionale le revine
la aşa factori ca: instituţiile, mediul macroeconomic, infrastructura, sănătatea şi educaţia primară.
Conform “The Global Competitiveness Report 2010-2011” 2, pentru Republica Moldova, dintre
aceşti piloni, cea mai precară situaţie se atestă anume la capitolul instituţii. Ţinând cont de
deficienţele persistente în aspect de competenţe, Guvernul trebuie să păstreze reforma
instituţiilor publice drept prioritate a sa în materie de politici. La fel, trebuie de menţionat că
succesul reformării instituţiilor publice este taratat ca unul dintre principalele criteriu de
apreciere al pregătirii ţării pentru integrarea europeană.
Pe de altă parte, pentru impulsionarea activităţii investiţionale e nevoie de o ameliorare
continuă a mediului de afaceri. În pofida eforturilor de reformare a cadrului de reglementare,
poziţia Republicii Moldova în clasamentul Mediul de afaceri al Băncii Mondiale rămâne a fi în
continuare mică comparativ cu vecinii săi din Europa Centrală şi de Est3. Comerţul
transfrontalier, permisele de construcţie, protecţia investitorilor şi accesul la credite au fost
identificate ca cele mai problematice aspecte cu care se confruntă agenţii economici. Ca urmare a
reformelor structurale incomplete, producţia industrială şi exporturile Republicii Moldova sunt
dominate în continuare de produsele tradiţionale, cu valoare adăugată scăzută, iar contul său
curent este cronic în deficit. Crearea unor condiţii favorabile pentru activitatea mediului de
afaceri, trebuie să fie o prioritate majoră pentru activitatea Guvernului.
Un pas favorabil atît pentru reformarea instituţiilor, cît şi pentru îmbunătăţirea generală a
mediului de afaceri este iniţierea negocierilor privind semnarea Acordului de Liber Schimb
(ALS) aprofundat şi comprehensiv cu Uniunea Europeană (UE). Pe lîngă reducerea
bilaterală a tarifelor vamale pentru asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor între Republica
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Moldova şi UE, acordul presupune şi ajustarea standardelor naţionale la cele europene pe mai
multe segmente, ca: cerinţele fito-sanitare pentru mărfuri, servicii şi investiţii, aspecte legate de
concurenţă, achiziţii publice, etc. Pe termen scurt, ALS prezintă un risc pentru anumite sectoare
ale economiei, de exemplu, sectorul agro-alimentar, însă, pe termen lung, efectele pozitive
asociate ALS, privind necesitatea de a promova reforme structurale, vor prevala asupra
influenţelor nefaste. La moment, Republica Moldova este slab pregătită pentru semnarea unui
astfel de acord, multe domenii nu ar putea face faţă stringenţilor şi concurenţei pe piaţa
europeană. În acest sens, Republica Moldova, în cadrul negocierilor, ar trebui să insiste asupra
unei treceri graduale la un regim liberalizat de comerţ, ceea ce ar permite amortizarea posibilelor
efecte negative. De altfel, nici Uniunea Europeană nu va cădea de acord să semneze un Acord de
Comerţ Liber aprofundat şi comprehensiv până nu vor fi efectuate reformele de bună guvernare
prevăzute în Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE.
Pe termen mediu, persistă şi riscul apariţiei simptomelor „bolii olandeze”. Astfel, revenirea
pe termen mediu a influxurilor de valută, poate genera unele efecte nefaste caracterizate prin 2
aspecte: presiuni de apreciere asupra leului şi majorarea nivelului preţurilor 4. Există 2 posibilităţi
de a face faţă acestei provocări:
-

restructurarea economiei, în vederea majorării productivităţii sectoarelor tradable5 ale
economiei naţionale. Însă o asemena abordare este una de termen lung, iar simptomele
bolii ar putea apărea cu mult înaintea unei restructurării economice autentice;

-

intervenţiile Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în vederea reducerii
presiunilor asupra leului. O asemenea tartare va impune o implicare prudentă a BNM,
astfel încît eforturile sale pe piaţa valutară să nu fie urmate de intervenţii inutile pe piaţa
monetară.

Pe termen mediu problema gestionării finanţelor publice rămîne deschisă. O problemă
majoră ţine de eficienţa cheltuielilor bugetare. Dimensiunea relativ mare a Guvernului nu
contribuie la asigurarea creşterii şi ar fi opurtună reducerea acesteia. Sporirea eficienţei
cheltuielilor publice ar permite Guvernului să reducă treptat dimensiunea sa şi să majorareze
alocările pentru investiţiile publice, în special în infrastructură, care promovează creşterea
economică.
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La fel, un risc major pentru finanţele publice vine din partea sistemului de pensionare.
Sunt cîteva motive, care crează dubii privind viitorul sistemului naţional de pensionare:
-

procesul de îmbătrînire a populaţiei;

-

gradul înalt de evaziune fiscală, privind plenititudinea impozitării sumelor salariale
achitate angajaţilor, prin practicarea „salarizării în plic”, în felul acesta diminuîndu-se
baza pentru încasările la bugetul public naţional ( inclusiv bugetul asigurărilor sociale);

-

dezvoltarea lentă a fondurilor private de pensii.

Reformarea sistemului de pensionare devine un imperativ pentru Republica Moldova.
Amînarea unei transformări profunde a sistemului de pensionare poate genera constrîngeri
serioase atît pentru sistemul finanţelor publice, cît şi pentru sectorul social. În acest sens, pentru
perfecţionarea funcţionării sistemului asigurării cu pensii se impune examinarea următoarelor
posibilităţi:
-

reexaminarea modelului în vigoare de asigurare cu pensii;

-

ridicarea vârstei de pensionare şi unificarea ei pentru bărbaţi şi femei;

-

modernizarea mecanismului de organizare şi finanţare a asigurării cu pensii;

Alte măsuri ce ar putea contribui la îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială, ţin de
iniţierea adresabilităţii efectuării asistenţei sociale a populaţiei sărace:
-

îmbunătăţirea condiţiilor şi a ordinii acordării ajutorului social;

-

sporirea eficienţei măsurilor de asistenţă socială al familiilor sărace cu copii.
Degradarea capitalul uman, deja are efecte nefaste asupra economiei naţionale. Republica
Moldova, practic, şi-a pierdut avantajul pe care-l avea în faza iniţială a tranziţiei privind nivelul
înalt de educaţiei şi calificare al populaţiei. Calitatea educaţiei continuă să se deminuieze. Cel
mai mult s-a deteriorat educaţia profesionale şi a celei superioare. În foarte multe şcoli
profesionale, curricumul de studii nu corespunde necesităţilor pieţei forţei de muncă. În
instituţiile de învăţământ superior, creşterea numărului studenţilor în domenii precum economia,
dreptul şi ştiinţele sociale a fost însoţită de o degradare a calităţii studiilor cauzată de cerinţele
reduse la înmatricularea studenţilor, dar şi de nivelul predării. Pentru a susține pilonul
cunoștințelor se recomandă următoarele măsuri:
-

stabilirea parteneriatelor între mediul academic și cel de business;

-

creșterea oportunităților de angajare pentru absolvenții instituțiilor de învățămînt, prin
alinierea universităților la mediul de business. Colaborarea între mediul de business și

instituțiile de învățămînt în vederea asigurării, la o primă etapă, a stagiilor de practică și
ulterior a angajării tinerilor;
-

îmbunătățirea sistemului de învățămînt. Lipsa încrederii angajatorilor în sistemul de
învățămînt stingherează decizia de a angaja tineri absolvenți. În acest sens este necesar
selectarea cadrelor didactice conform unei evaluări riguroase.

Sectorul agricol al Republicii Moldova se caracterizează prin creştere lentă şi eficienţă
redusă. Nivelul jos al investiţiilor, accesul deficient la finanţare, tranziţia instituţională lentă şi
oportunităţile de piaţă limitate au contribuit la faptul că sectorul agricol din Moldova
funcţionează în prezent cu mult sub potenţialul său. În aspect de politici pot fi sugerate
următoarele măsuri:
-

sprijinirea şi promovarea intensă a politicii funciare, cu accente pe consolidarea
terenurilor agricole;

-

perfecţionarea şi eficientizarea sistemului de subvenţionare în agricultură, reexaminând
posibilitatea de stimulare a creditării şi de accedere mai largă a gospodăriilor ţărăneşti la
sursele financiare statale;

-

stimularea creării şi dezvoltării infrastructurii de piaţă: pieţe agroalimentare naţionale şi
regionale, centre de achiziţie, sortare, prelucrare şi ambalare.

Alte măsuri ce ar duce la sporirea competitivităţii economiei naţionale ar trebui de întreprins pe
următoarele direcţii:
-

creşterea şi diversificarea exporturilor este extrem de importantă. Performanţa
exporturilor este extrem de importantă în condiţiile creşterii datoriei externe a R.
Moldova;

-

atragerea investiţiilor străine directe. Accentul politicii investiţionale trebuie direcţionat
pe transferul de tehnologii şi acumularea experienţei în gestiunea economică;

-

diversificarea aprovizionării cu resurse energetice;

-

reabilitarea infrastructurii şi în special a celei sociale;

-

Guvernul urmează să accelereze adoptarea standardelor şi reglementărilor tehnice
compatibile cu normele UE, precum şi renovarea laboratoarelor de metrologie şi testare.

