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Subiect special:  

Sunt companiile din Moldova pregătite pentru o 

recuperare rapidă?  
Șocul fără precedent cauzat de COVID-19 a afectat companiile din Moldova prin intermediul mai multor canale și a 
necesitat sprijin imediat sub formă de lichidități pentru a le proteja de închideri masive. Pe viitor, odată ce piețele se vor 
deschide, va fi esențială abordarea barierelor pentru recuperare rapidă și reziliență. Până la șocul COVID-19, companiile 
din Moldova erau mai productive și mai inovatoare. Cu toate acestea, Ancheta întreprinderilor din 2019 denotă, de 
asemenea, că întreprinderile întâmpină probleme legate de lipsa forței de muncă calificate și acces la finanțare. 

Până la șocul cauzat de COVID-19, performanța întreprinderilor din Moldova era în ascensiune 

Performanța întreprinderilor din Moldova s-a 
îmbunătățit începând cu 2013, productivitatea 
anuală a muncii a înregistrat ritmuri de creștere 
mai mari decât media pentru Europa și Asia 
Centrală (EAC) în perioada premergătoare 
crizei.1 Ancheta întreprinderilor din 2019 
denotă că creșterea productivității muncii s-a 
recuperat de la valorile negative înregistrate 
după criza financiară europeană. În 2019, 
creșterea productivității muncii în Moldova a 
fost cu 0,5 procente mai mare decât media în 
EAC (Figura 1). În timp ce creșterea 
productivității muncii în Moldova se datorează reducerii forței de muncă neproductive2, aceasta reflectă capacitatea 
întreprinderilor de a se adapta condițiilor pieței. Caracterul inovator a crescut: aproximativ 40 procente din companii au 
introdus un produs/serviciu nou în ultimii 3 ani (Figura 1). Această cifră este mai mare decât cea indicată în ultima 
Anchetă a întreprinderilor și este mai mare decât în EAC. Cu toate acestea, întreprinderile au întâmpinat alte două mari 
constrângeri pentru dezvoltarea lor: forța de muncă calificată și accesul la finanțare. Aproximativ o treime din companii a 
identificat lipsa forței de muncă adecvat calificate în calitate de constrângere majoră, iar proporția lucrătorilor calificați în 
rândul lucrătorilor de producere a scăzut cu 25 procente din 2013. Mai mult ca atât, respingerea cererilor de 
împrumuturi s-a dublat începând cu 2013, aproximativ 40 procente din companii confruntându-se cu respingerea 
împrumuturilor solicitate – nivel de patru ori mai mare decât în EAC, fapt ce sugerează că țara nu și-a revenit complet de 
pe urma fraudei bancare din 2014. În cele din urmă, 27 procente din companii consideră corupția un obstacol în calea 
creșterii productivității. 

COVID-19 a impus necesitatea oferirii sprijinului imediat companiilor din Moldova 

Șocul fără precedent cauzat de COVID-19 a necesitat sprijin imediat sub formă de lichidități pentru a proteja 
întreprinderile de închideri și concedieri masive. Programul a inclus subvenționarea impozitării salariilor și a ratelor 
dobânzilor, amânarea obligațiilor fiscale, reducerea TVA în anumite sectoare sau rambursarea accelerată a TVA la intrări 
plătit. Fără nicio intervenție pe partea de vânzări sau din partea guvernului și presupunând că întreprinderile mențin 
profiturile din anul trecut și pot accesa doar finanțare pentru capital de lucru (credit-furnizor sau finanțare de la bănci), 

 
1 În 2019, după 5 ani de la realizarea ultimei Anchete a întreprinderilor, a fost examinat un eșantion reprezentativ de 360 de companii 
moldovenești în cadrul proiectului Enterprise Survey (ES). Ancheta nu acoperă Transnistria. Pentru informații despre ES, accesați site-ul 
www.enterprisesurvey.org. De asemenea, un alt sondaj, urmare a anchetei din 2019, este în derulare pentru a evalua impactul COVID-19 
asupra întreprinderilor și a ocupării forței de muncă. 
2 Sporirea creșterii productivității muncii se poate datora reducerii mai mari observate a creșterii forței de muncă decât reducerii creșterii 

vânzărilor. 
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Figura 1. Întreprinderile din Moldova și mediul de afaceri
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jumătate din întreprinderile din Moldova din sectorul de producere s-ar confrunta cu probleme de lichiditate și închideri 
în mai puțin de 20 de săptămâni (Figura 2).3 

Criza COVID-19 a declanșat un șoc dublu cerere-ofertă și a 
afectat companiile din Moldova prin intermediul mai multor 
canale. Ceea ce a început ca o criză în sectorul sănătății a 
provocat o criză socio-economică, nu doar din cauza 
pierderilor de vieți omenești, dar și din cauza consecințelor 
măsurilor de izolare. Măsurile de izolare, inclusiv distanțarea 
socială și ordinele de ședere la domiciliu, au obligat unele 
întreprinderi să oprească sau să restricționeze operațiunile. 
Restricțiile de deplasare și de transport, generând întreruperi 
în lanțurile de aprovizionare, au determinat disponibilitatea 
limitată de inputuri, agravând șocul negativ al aprovizionării. 
Efectul piețelor muncii a provocat o scădere a veniturilor și a 
consumului gospodăriilor casnice, determinând, în paralel, un 
șoc negativ al cererii.  

Canalele comerciale. Scăderea cererii externe și încetinirea creșterii partenerilor comerciali principali – UE și Rusia – vor 
afecta preponderent companiile exportatoare. Potrivit Anchetei întreprinderilor din 2019, aproximativ una din cinci 
întreprinderi din Moldova realizează o parte din vânzările lor în străinătate, 15 procente din toate afacerile realizând 
peste 10 procente din vânzările lor din exporturi. Exportatorii nu sunt singurii afectați. Aproximativ 3 din 4 întreprinderi 
din Moldova folosesc inputuri materiale sau livrări din străinătate, afectând astfel firmele care se concentrează pe piețele 
interne (Figura 3). 

Canalele muncii. Activitatea economică redusă va limita capacitatea întreprinderilor de a plăti și a menține forța de 
muncă, fapt ce le va obliga să reducă forța de muncă sau să suporte pierderi suplimentare. Deși marea majoritate a 
lucrătorilor, 97 procente, din sectorul privat sunt contractați pe bază permanentă, la fel ca în EAC, lucrătorii din anumite 
sectoare sunt mai vulnerabili. De exemplu, 20 procente din lucrătorii din sectorul construcțiilor, care au reprezentat 
aproape 10 procente din PIB în 2019, sunt lucrători temporari. Sunt necesare măsuri pentru a proteja acest grup 
vulnerabil de lucrători, care ar putea să nu se bucure de protecțiile de care beneficiază lucrătorii permanenți. 
Suplimentar, procentul companiilor care identifică reglementările în domeniul muncii în calitate de constrângere 
principală s-a dublat din 2013. Rigiditatea reglementărilor în domeniul muncii poate limita capacitatea întreprinderilor de 
a realoca personal pentru organizarea muncii într-un mod mai flexibil în cazul măsurilor de izolare sau, pur și simplu, 
pentru o restructurare mai rapidă (Figura 4). 

 
Sursa: Ancheta întreprinderilor, Banca Mondială, 2013 și 2019. 

 
3 http://www.lse.ac.uk/fmg/assets/documents/papers/discussion-papers/DP797.pdf 
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Canalele de productivitate și investiții. Odată ce companiile și lucrătorii trebuie să se adapteze la o nouă modalitate de 
muncă, productivitatea poate fi afectată negativ. Deși un număr tot mai mare de companii a introdus un produs sau 
serviciu nou în ultimii 3 ani (Figura 1), care reflectă astfel capacitatea de adaptare la condițiile pieței, integrarea 
tehnologică lipsește în continuare. Doar aproximativ jumătate din întreprinderi dispun de un site web sau de o rețea 
socială. Deoarece comerțul electronic și tranzacțiile digitale devin prevalente în tranzacțiile de astăzi, companiile trebuie 
să-și accelereze tranziția spre platforme online. Suplimentar, sectorul de afaceri din Moldova reflectă o prezență mare a 
statului, cu o proporție medie a proprietății guvernului/statului într-o întreprindere de peste 3 ori mai mare decât în EAC. 
Ținând cont de productivitatea lor mai redusă și în scădere4, dar accesul mai mare la ajutoare de stat, întreprinderile de 
stat pot amortiza concurența și pot reduce productivitatea generală. 

Canalele de finanțare. Declanșarea COVID-19 și eforturile de stopare a pandemiei pot genera dificultăți pentru 
întreprinderi în continuarea deservirii datoriilor, finanțarea cheltuielilor operaționale și îndeplinirea obligațiilor fiscale. 
Conform Anchetei întreprinderilor din 2019, mai puțin de 1 din 4 întreprinderi din Moldova au o linie de credit sau un 
împrumut. Aceste întreprinderi pot solicita suspendarea plății dobânzilor sau asistență pentru reeșalonarea datoriei. 
Peste 1 din 4 întreprinderi se bazează pe credite-furnizor/client pentru finanțarea capitalului de lucru, în pofida 
sectoarelor financiare bancare și nebancare extinse. Totuși, pe durata crizei COVID-19, întrucât multe companii de-a 
lungul lanțului valoric sunt limitate în lichidități, aceasta poate declanșa un efect de domino de-a lungul lanțului de plăți. 

Politicile de susținere a rezilienței companiilor din Moldova 

Guvernul a adoptat deja un pachet de măsuri de urgență pentru a proteja întreprinderile de faliment imediat, urmare a 
șocului cererii, a lanțurilor de aprovizionare perturbate și carantinei. Strategia bazată pe trei piloni aplicată în prezent în 
prima fază a crizei COVID-19 de multe țări din lume și, într-o anumită măsură, urmată de Moldova, se concentrează pe:  

• Lichidități oferite pentru a evita falimentele și concedierile prin extinderea creditelor și lichidităților pentru 
capitalul de lucru; reducerea falimentelor prin restructurarea datoriilor, clemență, amânarea plăților, restituirea 
mai rapidă a TVA și impozitului pe venit și reportarea pierderilor companiei, amortizarea accelerată; precum și 
menținerea rețelei de legături economice/susținerea recuperării prin asigurarea lichidităților în cadrul lanțurilor 
de aprovizionare, susținerea tranzițiilor pe platforme digitale, accesul la capital investițional. 

• Susținerea retenției lucrătorilor prin subvenții pentru angajare, utilizarea extinsă a concediilor cu concedii de 
boală flexibile, utilizarea concediilor în avans; ore de lucru mai scurte în cazurile în care subvențiile din partea 
statului acoperă decalajul salarial. 

• Reducerea birocrației și îmbunătățirea prestării serviciilor prin intermediul reformelor de reglementare și 
guvernanță electronică. 

După sprijinul inițial oferit companiilor sub formă de lichidități, accentul trebuie să fie direcționat spre politicile de 
susținere a recuperării rapide și echitabile. Pe măsură ce izolarea va lua sfârșit și piețele se vor deschide, întreprinderile 
vor avea nevoie de sprijin pentru a restabili rapid lanțurile de aprovizionare și pentru a consolida competitivitatea. 
Pandemia a generat o lipsă de orientare și necesitatea de a restrânge lanțurile de aprovizionare. Aceasta este, de 
asemenea, o oportunitate pentru companiile moldovenești deja integrate în lanțurile de aprovizionare europene. 
Domeniile de reformă importante sunt aceleași, care au restricționat potențialul de creștere chiar înainte de criză: 

• Reformarea politicilor care restrâng concurența. Aceste politici includ, printre altele, bariere de intrare sau de 
conduită la intrarea pe piață (în special prin controale extinse de prețuri și bariere în sectoarele alimentare și de 
rețea5); o lege a insolvabilității împovărătoare; proprietatea extinsă a statului (la fel, în producerea de vinuri, 
produse farmaceutice, metale de bază, etc.); bariere legale pentru investițiile străine directe (un exemplu este 
interdicția cabotajului pentru companiile străine); bariere tarifare (încă mai mari în comparație cu țările din UE 
sau OCED); controale/inspecții (în pofida progreselor înregistrate, 46 procente din companii consideră că legile 
sunt aplicate selectiv) 6; sau bariere pentru o justiție echitabilă și acces la terenuri. 

 
4 Banca Mondială. 2019. Memorandum economic de țară. Revitalizarea dinamismului economic. Banca Mondială: Washington, D.C. 
5 Banca Mondială (2019), Moldova: Reglementarea pieței de produse. 
6 Banca Mondială (2020), Moldova: Sondajul Cost of Doing Business. 



• Reducerea spațiului pentru implementarea discreționară a politicilor și asigurarea procesului decizional deschis și 
transparent. Aplicarea uniformă a legilor impune stimulente pentru ca funcționarii publici să exercite discreția în 
mod echitabil și transparent. Astfel de stimulente sunt mai probabile atunci când legile sunt clare; angajarea și 
promovarea în administrație se bazează pe merite în loc de conexiuni; și meritele sunt evaluate prin prisma 
contribuțiilor la obiectivele legitime ale politicilor publice. 

• Crearea instituțiilor care protejează concurența. Astfel de instituții includ, dar nu se limitează la, o autoritate 
independentă și funcțională în domeniul concurenței, legi de achiziții adecvate și aplicate eficient, o justiție 
independentă, o administrație publică responsabilă și profesionistă.  

• Reducerea amprentei statului în sectorul afacerilor. Întreprinderile deținute de stat (ÎS), 211 la număr, constituie 
aproximativ o treime din PIB și angajează până la 24 procente din forța muncii. Acestea sunt active în cel puțin 
19 sectoare, unde participarea sectorului privat este economic viabilă, față de media de 14 în OCED. Sectorul ÎS 
este caracterizat de ineficiențe profunde, pierderi considerabile, datorii pe termen lung în ascensiune, prestare 
precară a serviciilor, productivitate redusă și guvernanță inadecvată. Raționalizarea ÎS, cu deschiderea 
comensurabilă a concurenței în sectoare, va asigura un teren echitabil și va stimula creșterea economică. 

Contacte: Filip Jolevski (fjolevski@worldbank.org), Natasha Rovo (nrovo@worldbank.org), Sanja Madzarevic-Sujster 

(smadzarevic@worldbank.org); www.worldbank.org/en/country/moldova 
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