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1. Introducere și Metodologie

1. Introducere și
Metodologie
Acest document prezintă principalele rezultate
ale analizei mediului de afaceri favorabil
pentru întreprinderi durabile în Republica
Moldova (EESE)Metodologia EESE, dezvoltată
de Organizația Internațională a Muncii,
combină date secundare, recenzii de literatură,
contribuții tehnice furnizate de reprezentanții
părților interesate tripartite și un sondaj
de percepție la nivel de întreprindere. . În
Moldova, evaluarea a fost realizată în perioada
mai 2018 - septembrie 2019 și a constat în
două chestionare, unul care a implicat 400 de
angajatorilor și unul care vizează 107 salariati.
Graficele oferă o imagine de ansamblu a
caracteristicilor respondenților la sondaj.

59%
printre respondenții la sondaj au fost bărbați
Vârsta, sexul și rolul respondenților la sondaj

400

107

Salariați

Întreprinderi

64.5%

Acest tabel oferă informație asupra vârstei, sexului și
rolului respondenților la sondajul întreprinderii. Trebuie
menționat că Persoanele intervievate în cadrul sondajului din rândul întreprinderilor au fost, în mare parte,
patroni sau directori executivi ai întreprinderilor, doar
5 respondenți din eșantionul solid de 400 nu au fost
identificaţi nici ca proprietari şi nici ca directori executivi.
Distribuția pe sexe și vârstă ar trebui să fie luată în ,
deoarece aceste au o influență substanţială asupra
perspectivei pe care ar putea-o avea respondenții.

MASCULIN

FEMININ

întreprinderile din sondaj au mai puțin
de 10 salariați

18 - 24
25 - 34

Marimea întreprinderilor

35 - 44

Stratificarea s-a bazat pe informațiile culese de la
Biroul Național de Statistică, cu ajustări din cauza
dificultății de accesare a reprezentanților întreprinderilor mari

X

258 Micro

X

102
85%Mici

X

78%
33 Mijlocii

45 - 54
55 -60
60+
LEGENDĂ

X

7 Mari

Feminin - Proprietar

Masculin - Proprietar

Feminin- Manager/
Alte

Masculin - Manager/
Alte

33
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Regiunea de Nord

26

Municipiul Bălți

244
Municipiul Chișinău

64

33

Regiunea Centrală

Regiunea de Sud

Acoperire geografică
și sectorială
Sondajul a vizat majoritatea
teritoriului Moldovei, cu majoritatea
respondenților aflați în Capitală,
pentru a reflecta caracteristicile
populației întreprinderii din țară.
În ceea ce privește sectoarele, este
de remarcat faptul că 60% dintre
respondenți au operat în comerț
sau servicii (304 respondenți
dintr-un total mare de 507).

Limitările studiului
Cea mai dificilă problemă legată
de procesul de colectare a datelor
a constat în disponibilitatea foarte
redusă a celei mai mari părți a
reprezentanților întreprinderilor
de a participa la sondaj, din cauza
incertitudinii cu privire la eventualele
consecințe ale răspunsului dat.Acest
lucru ar putea rezulta un anumit grad
de părtinire în selecția eșantionului
deoarece, aparent, există ceva
comun între acele companii, care au
consimțit să permită intervievarea
reprezentanților săi.

35.1

%

întreprinderilor din eșantion
operează în comerțul cu ridicata și cu
amănuntul

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

Industria prelucrătoare

Întreprinderi

Întreprinderi

Salariați

Agricultură

Construcţii

Întreprinderi

Întreprinderi

Salariați

Salariați

Transport

TIC

Salariați

Servicii

Întreprinderi

Întreprinderi
Salariați

Întreprinderi

Salariați

Salariați

Altele

Salariați
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2. Comparație Internațională
Evaluarea „Mediu de afaceri favorabil pentru întreprinderi durabile în Republica Moldova” a început cu o
revizuire a indicatorilor secundari, care au fost folosiți pentru a compara situația din Moldova cu cea a cinci
țări identificate de către reprezentanții OIM în mai 2018. In iulie 2018, a avut loc un atelier în cadrul căruia au
fost prezentate concluziile cercetării secundare și au fost convenite zece condiții prioritare pentru sondajul
de percepție: buna guvernare, dialogul social, respectarea drepturilor universale ale omului și a standardelor
internaționale de muncă, politica macroeconomică stabilă și buna gestionare a economiei, cadrul legal și de
reglementare favorabil, statul de drept și drepturi de proprietate sigure, concurența loială, accesul la servicii
financiare, infrastructura fizică și educație, formarea profesională continuă și învățarea pe tot parcursul vieții.
Rezultatele sondajului de percepție sunt prezentate în paginile următoare.

10

condiții prioritare
au fost selectate
pentru cercetări
ulterioare

Indicatori secundari cheie agregate pentru mediul de afaceri favorabil

Aceste diagrame au fost create prin armonizarea și agregarea principalilor indicatori secundari ai celor patru elemente ale unui
mediu favorabil pentru întreprinderi durabile. Barele mai înalte și bule mai mari indică performanțe mai bune (adică un mediu de
afaceri mai „favorabil”). Lista indicatorilor folosiți pentru această comparație poate fi găsită în raportul complet din Mediu de afaceri
favorabil pentru întreprinderi durabile în Republica Moldova .
FAVOR ABIL

FAVOR ABIL
MALTA

ESTONIA

ESTONIA

SLOVENIA

MALTA
SLOVENIA

ALBANIA

ROMÂNIA
ROMÂNIA

ALBANIA

MOLDOVA

MOLDOVA
NU ESTE
FAVOR ABIL

Elemente Politice

NU ESTE
FAVOR ABIL

Elemente Economice

FAVOR ABIL

FAVOR ABIL
SLOVENIA

MOLDOVA

ESTONIA

ALBANIA

ESTONIA

ROMÂNIA

MALTA

SLOVENIA
ROMÂNIA

MOLDOVA

MALTA

ALBANIA

NU ESTE
FAVOR ABIL

Elemente Sociale

Elemente de Mediu

NU ESTE
FAVOR ABIL
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3. Elemente Politice
Buna guvernare
În contextul unor instituții fragile
și resurse de capital uman
limitate, Republica Moldova
se confruntă cu provocări în
procesul de construire a unei
democrații și economii sănătoase.
Fenomenul corupției a constituit
o problemă majoră încă de la
proclamarea independenței ţării,

care, în tandem cu un mediu
politic controversat, schimbări
frecvente ale guvernului și niveluri
scăzute de creștere economică, a
reprezentat un impediment major
pentru dezvoltarea sectorului
privat și a investițiilor. În anul 2016
au fost create Centrul Naţional
Anticorupție din Moldova,
responsabil de investigarea și

urmărirea penală a cazurilor de
corupție, luare de mită și abuz
de putere de către funcționarii
publici. Alte reforme ale
sistemului de integritate publică
includ crearea unor mecanisme de
raportare mai bune și noi agenții
care să supravegheze divulgările
financiare și conflictele de interese
ale funcționarilor publici.

Percepția corupției și efectul acesteia asupra dezvoltării întreprinderii

Majoritatea întreprinderilor chestionate au estimat că mita și corupția sunt un obstacol major în dezvoltarea întreprinderii. În special, mai mult de jumătate dintre respondenți au considerat că întreprinderile similare cu ale lor trebuie să
ofere mită în raport cu autoritățile de supraveghere și că este important să existe conexiuni politice pentru a beneficia
de programe de sprijin de stat.

ÎNALT

JOS

Evaluarea angajamentului guvernului în domeniul anticorupției și eficacitatea politicilor anticorupție

Când a fost vorba de evaluarea eficienței organismelor de stat care au sarcina de a combate corupția, doar 3% dintre cei
chestionați au considerat că sunt foarte eficienți. O mare parte din eșantion (48%) au considerat că sunt mai degrabă sau
complet ineficiente.

ÎNALT

JOS

Dialogul social
Relații de muncă în Republica
Moldova sunt reglementate
de Codul Muncii (2003) și
sunt gestionate de Comisia
Națională pentru Consultații și
Negociere Colectivă, precum și

comisii similare la nivel național,
teritorial sau ramural. În ciuda
unor progrese semnificative
din ultimii ani, dialogul tripartit
la nivel local rămâne modest
dezvoltat. Nu există parteneri
sociali organizați. Slăbiciunea și

absența organizațiilor patronale
din anumite sectoare și ale
sindicatelor din întreprinderile
private nu permit dezvoltarea
proceselor de negociere colectivă
sau încheierea de convenții
colective la nivel sectorial.

Percepția generală a dialogului social de către respondenții întreprinderii

PUŢIN
EFICIENT

FOARTE
EFICIENT
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Dialog social, percepția angajatorilor și a salariaților

Aceste scoruri (de la 0 la 10) reprezintă evaluarea oferită de lucrători și angajatori a diferitelor elemente ale dialogului
social. Întrebările și răspunsurile sondajului dezagregate pot fi găsite în raportul complet despre Mediu de afaceri favorabil pentru întreprinderi durabile în Republica Moldova .

1.4
1.3

7.7

Apartenență
la organizaţii
sindicale

Apartenență
la asociații
patronale

Consultarea
salariaților de
către conducere
în deciziile legate
de activitatea
companiei

2.5

6.8
4.0

Eficacitatea
federației
sindicale

3.9

Eficacitatea
federației
patronale

Consultarea
angajatorilor de către
autorități în procesele
decizionale

Dreptul la
negociere
colectivă

5.5

Libertatea
percepută
de asociere

LEGENDĂ
Rezultatele sondajului
salariaților

Rezultatele sondajului
angajatorilor
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Respectarea drepturilor universale
ale omului și a standardelor
internaționale ale muncii

7

Respectarea drepturilor omului în Moldova

În Republica Moldova, cadrul legal prevede
protecția drepturilor omului, însă punerea în
aplicare a legilor existente este problematică,
uneori persistând și fenomenul discriminării,
de facto. Principalele domenii de îngrijorare
pot include o posibilă încălcare a libertății de
asociere, procese inechitabile în cazuri sensibile
din punct de vedere politic, acuzații de tortură
și rele tratamente în locurile de detenţie și
protecția minorităților naţionale.
Republica Moldova a adoptat șapte dintre
celenouă convenții fundamentale privind
drepturile omului privin, precum și toate cele
opt Convenții fundamentale ale OIM libertatea
de asociere și dreptul la negocieri colective și
abolirea muncii copilului, a muncii forțate și a
tuturor formelor de discriminare.

31.3%

Răspuns moderat la întrebare "În ce măsură considerați că
drepturile omului sunt respectate în Republica Moldova?"

SUNT
RESPECTATE PE
LARG

DE REGULĂ
RESPECTATE

UNEORI SUNT
RESPECTATE

RAREORI SUNT
RESPECTATE

NE SUNT
RESPECTATE
DELOC

respondenții au considerat că drepturile
omului sunt de regulă respectate

Înțelegerea și aplicarea standardelor internaționale de muncă și a principiilor și drepturilor fundamentale la locul de muncă
FOARTE INALT

Această diagramă rezumă percepția respondenților întreprinderilor cu privire la înțelegerea, promovarea și aplicarea
standardelor internaționale de muncă și a principiilor și
drepturilor fundamentale la locul de muncă în Moldova. În
general, rezultatele sunt ambivalente, deoarece reprezentanții
întreprinderilor, în multe cazuri, au considerat că Standardele
Internaționale de Muncă au fost doar parțial înțelese de
publicul larg (41,5% dintre respondenți), și nu foarte bine
promovate de guvern (47,8%). Percepția cu privire la principiile
și drepturile fundamentale la locul de muncă a fost puțin mai
pozitivă, în special în ceea ce privește înțelegerea lor de către
conducere, deși respondenții au fost mai puțin optimiști în ceea
ce privește înțelegerea principiilor și drepturilor fundamentale
la locul de muncă de către publicul larg și aplicarea lor de către
întreprinderi în operațiunile lor.
Scorurile prezentate în figură (de la 0 la 10) reprezintă media
cântărită a răspunsurilor la sondaje.

ÎNALT

5.7

3.9

4.0
3.9

4.2

JOS

FOARTE JOS

X

Înțelegere generală a standardelor internaționale de muncă

X

Promovarea guvernului a standardelor internaționale de muncă

X

Înțelegerea cetățenilor despre principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă

X

Înțelegerea de către management a principiilor și drepturilor
fundamentale la locul de muncă

X

Executarea principiilor și drepturilor fundamentale la locul de
muncă de către întreprinderi
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4. Elemente Economice
Politici macroeconomice solide și stabile
și buna gestionare a economiei

Percepția generală a economiei

De la independența sa în 1991, Moldova a trecut de la
planificarea centrală la economia de piață. În prezent,
țara are o economie mică și relativ deschisă, agricultura
ocupând o treime din forța de muncă. Există
disparități geografice semnificative, deoarece 57% din
întreprinderile industriale sunt situate în capitală.

Întreprinderile au fost întrebate dacă, în opinia lor,
Republica Moldova are un mediu macroeconomic
solid și stabil și că economia este bine gestionată.
Doar 0,3% dintre respondenți au fost de acord, în
timp ce 6% nu au știut.

Ratele de sărăcie sunt mult mai mari, iar accesul la
serviciile publice este mai dificil în zonele rurale. Deși
se estimează că creșterea va continua, economia este
încă vulnerabilă la șocuri, iar reformele structurale vor
fi necesare pentru creșterea sectorului privat și crearea
de locuri de muncă..

35.8

7%

87

%

STABIL

INSTABIL

respondenți consideră că
% dintre
povara fiscală este o constrângere

pentru dezvoltarea întreprinderilor

Impactul impozitării asupra dezvoltării întreprinderii

Sondajul a adunat informații despre impactul perceput al impozitelor asupra dezvoltării întreprinderilor moldovenești.
Aceasta include administrarea fiscală (calculul și metodele contabile, sistemul de raportare şi plata impozitelor etc.),
povara fiscală (directă și indirectă) și efectul reformelor fiscale recente. De asemenea, întreprinderile au fost întrebate
despre efectul impozitelor specifice asupra creșterii.
Impactul
administrării
fiscale

NEGATIV

POZITIV

Impactul
povării fiscalăe

NEGATIV

POZITIV

Impactul
reformei fiscale

NEGATIV

POZITIV

Supremația legii și siguranța
dreptului de proprietate
Moldova are un sistem de drept
civil, cu un cadru juridic bazat, în
mare parte, pe legea statutară. Deși
sistemul juridic a suferit modificări
majore încă din epoca sovietică,
este necesară îmbunătățirea
securității drepturilor de proprietate,
creșterea transparenței datelor
privind proprietatea, îmbunătățirea
sistemelor de înregistrare și
modernizarea dreptului comercial.
În special, au fost operate modificări
ale legislației naționale în domeniu, în
vederea armonizării cu legislația UE.

ÎNCURAJEAZĂ
CREȘTEREA
IMPACT
REDUS

NU
ÎNCURAJEAZĂ
Impozitul TVA Asigurări CREȘTEREA
pe profit
Sociale

Percepția diferitelor elemente ale sistemului juridic

Întreprinderile și-au exprimat părerea cu privire la starea actuală a sistemului juridic și, în special, dacă legile sunt formulate fără interferențe,
dacă litigiile comerciale pot fi rezolvate în mod echitabil și dacă drepturile
de proprietate sunt respectate.
FOARTE INALT

Imparțialitatea în
elaborarea legilor

Protejarea
drepturilor de
proprietate

Corectitudinea
disputelor comerciale

ÎNALT

JOS

FOARTE JOS
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Cadrul legal și
regulator favorabil

Începerea unei afaceri a
devenit mai ușoară în 2014,
când cerința minimă de
capital a fost abolită, iar un
sistem electronic a facilitat
plata impozitelor pentru
companii. În prezent este
implementat un nou plan
de acțiune pentru reforma
cadrului de reglementare a
afacerilor pentru 2018-2020.

De-a lungul anilor, Guvernul
Moldovei a făcut măsuri
pentru a simplifica și
simplifica procesul de
înregistrare și licențiere a
afacerilor, a scăzut ratele de
impozitare și a consolidat
administrarea impozitelor.

Percepția cadrului legal

Respondenţii au evaluat favorabilitatea
cadrului legal şi de reglementare pentru
funcţionarea şi dezvoltarea întreprinderilor.
FOARTE
FAVORABILE

Dezinvoltură și transparență în obținerea de permise și licențe

Întreprinderile au fost întrebate cât de
ușor este obținerea de permise și licențe
și dacă procedurile respectă standardele
minime de transparență și claritate.
FOARTE
ÎNALT
ÎNALT
JOS
FOARTE
JOS

Dezinvoltură

Transparenţă

57.5

%
Percepția
generală

dintre respondenți
au declarat că
reformele recente
de reglementare au
avut un efect pozitiv
sau foarte pozitiv

4.1

4.6

Percepția
MIMM

DELOC
FAVORABILE

Percepția Codului Muncii

Sondajul a examinat răspunsurile la diferite aspecte ale dreptului muncii și implementarea acesteia. Graficul de mai jos rezumă
percepția respondenților întreprinderii asupra impactului Codului muncii asupra creșterii întreprinderii, dacă oferă un cadru
favorabil pentru gestionarea resurselor umane și asupra percepției acestora asupra reformelor recente din codul muncii.
Efectul Codului Muncii asupra
creșterii întreprinderii
Eficiența Codului Muncii
pentru managementul
resurselor umane
Impactul reformei Codului
Muncii asupra întreprinderilor

Concurenţa loială
Consiliul Concurenței este
instituția responsabilă cu
aplicarea prevederilor privind
concurența și ajutorul de
stat în Moldova. În ciuda
legislației, au existat acuzații
privind întreprinderile
deținute de stat care au un
avantaj.

58.3

%

dintre respondenți nu
participă la licitații

NEGATIV

POZITIV

JOS

ÎNALT

NEGATIV

POZITIV

Eficiența anti-monopol

Concurența întreprinderilor informale

Eficienţa legislaţiilor antimonopol,
procent de respondenţi.

9%
EFICIENT

43%

48%

INEFICACE

N/A

Majoritatea întreprinderilor (63%) au considerat că concurența este jos sau foarte jos.
PERCEPȚIA
JOS
ÎNTREPRINDERII

FOARTE
JOS

ÎNALT

FOARTE
INALT

Transparența licitațiile publice

Acest grafic rezumă percepția respondenților întreprinderii cu privire la transparența
proceselor de licitație publică și dacă sunt necesare plăți ilicite pentru a câștiga o ofertă.

JOS

ÎNALT
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Accesul la servicii financiare

Percepția politicilor din sectorul financiar

Întreprinderile au fost întrebate dacă politicile din sectorul
financiar sunt favorabile dezvoltării întreprinderilor.
OARECUM
FAVORABILE

PERCEPȚIA
ÎNTREPRINDERII
GREU
FAVORABILE

FAVORABILE

DELOC
FAVORABILE

FOARTE
FAVORABILE

Tinerii

Usurinta accesului la finante, după sursă

sunt cei care au dificultăți în accesarea
finanțelor, potrivit 32% dintre respondenți

Evaluarea ușurinței accesului la finanțare pentru o întreprindere formală mică, potrivit întreprinderii.
Împrumuturi

IMPOSIBIL

FOARTE SIMPLU

Capital
propriu

IMPOSIBIL

FOARTE SIMPLU

Leasing
financiar

IMPOSIBIL

FOARTE SIMPLU

Asigurarea
afacerilor

IMPOSIBIL

FOARTE SIMPLU

Garantarea
creditelor

IMPOSIBIL

FOARTE SIMPLU

Infrastructura fizică
Infrastructura fizică suferă de o diferență de
calitate între Chișinău și restul țării. Căile ferate
din Moldova nu au fost modernizate încă din
epoca sovietică, nu sunt electrificate și au o
greutate limitată la viteză și încărcare. Astfel,
majoritatea transportului de mărfuri se întâmplă
pe drumuri, care sunt adesea noroioase și
impasibile în timpul iernii. Accesul la porturile
regionale devine din ce în ce mai important,
deoarece majoritatea comerțului sunt gestionate
de porturi din Ucraina și România.
Costurile infrastructurii inadecvate

Întreprinderile au fost întrebate să estimeze
costurile suportate, din cauza infrastructurii
fizice subdezvoltate sau inadecvate.
COSTURI NULE
COSTURI MICI
PERCEPȚIA ÎNTREPRINDERII
COSTURI MARI

COSTURI
FOARTE MARI

Instrumentele financiare de diferite tipuri
continuă să se dezvolte, iar piața valorilor
mobiliare din Moldova este subdezvoltată.
Băncile comerciale locale oferă, în principal,
împrumuturi financiare pe termen scurt,
cu dobândă mare și tind să solicite garanții
semnificative, ceea ce reflectă riscul economic
ridicat perceput în Moldova. În general, ctivitatea
de creditare se axează, în cea mai mare parte,
pe marile corporații; băncile au puțini clienți din
rândul întreprinderilor mici și mijlocii.

Economii

reprezintă principalul mod de a finanța
noi idei de afaceri pentru 59% dintre
respondenți

Garanția

este cea mai mare barieră atunci când
solicitați un împrumut pentru 36% din
întreprinderi

Calitatea infrastructurii, conform întreprinderilor

Aceste scoruri reprezintă evaluarea medie a calității infrastructurii, variind de la 0 (foarte slaba) la 10 (foarte bună).

7.4

2.8

Aeroporturi

Căile ferate

Telecomunicații

Drumuri

5.8 4.4
6.0 4.9
Energie electrică

Apă
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5. Elemente Sociale
Educație, instruire profesională și
învățare pe tot parcursul vieții

Disponibilitatea forței de muncă calificate

Moldova este afectată de o productivitate
scăzută a forței de muncă, ceea ce reflectă
o tranziție incompletă de la o economie
planificată dominată de agricultură și o
muncă forțată ridicată. Lipsa capitalului uman
restricționează creșterea întreprinderilor, iar
sistemul de formare profesională nu este aliniat
la nevoile pieței. Sondajul a urmărit să înțeleagă
impactul și cauzele principale ale acestei
nepotriviri a abilităților.

Cei care au răspuns întreprinderilor au fost întrebați despre
disponibilitatea forței de muncă calificate în țară și calitatea sistemului educațional. Această diagramă rezumă răspunsul lor și
arată gradul de nepotrivire a competențelor în Moldova.
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dintre respondenții întreprinderii nu
pot găsi abilitățile de care au nevoie

Cauzele nepotrivirii competențelor, așa cum sunt percepute de întreprinderi

Evaluarea a aprofundat cauzele nepotrivirii competențelor, măsurând percepția întreprinderilor cu privire la faptul dacă
sistemul TVET răspunde nevoilor sectorului privat, dacă există programe de dezvoltare profesională finanțate de guvern,
investiția pe care întreprinderile o fac în formarea lor personalul și frecvența acestor instruiri interne.
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Motivele principale pentru care întreprinderile nu investesc în formare

Având în vedere frecvența la nivel scăzut și investițiile în formare internă, sondajul a colectat informații despre barierele
cheie cu care se confruntă întreprinderea atunci când oferă instruire angajaților lor.
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