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Summary. The present paper discusses some 
problems of the national economy in the context 
of globalization and European integration process, 
namely the proposal of some models of evaluation 
and development of the competitiveness of the Re-
public of Moldova; the design of the local enterpri-
ses in global value chains of production, distribu-
tion and services based on the functional speciali-
zation under the new globalization conditions; the 
improvement of the  management of the strategic 
competitiveness of human capital in the labor mar-
ket in terms of regional development; the develo-
pment of the optimization model of the impact of 
the infl ation factors based  on the inter-disciplinary 
knowledge as an initial premise to stabilize the fi -
nancial system; determining the infl uence volume 
of the factors on the effi ciency of breeding pigs for 
pork meat in terms of liberalization of the internal 
market. The conducted research has identifi ed the 
factors with a negative impact on business perfor-
mance at national level in 2010-2013. A set of pro-
posals are submitted, their  implementation would 
ensure the medium-term increase of the competiti-
veness of the Republic of Moldova and its attrac-
tiveness as an „offshore” services destination, the 
practical application of models based on non-line-
ar programming to assess the degree of  infl uence 
of various factors on the infl ation process.

Keywords: globalization, competitiveness, eu-
ropean integration, global value chain of produc-
tion, infl ation process, infl ation factors, effi cient 
swine growth, competitiveness of human capital.

Dinamismul dezvoltării sociale, intensifi carea 
proceselor concurenţiale pe toate planurile, nevo-
ia   producerii unor mărfuri care ar face faţă atât pe 
piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională, induc 
necesitatea cercetărilor în domeniul creşterii com-
petitivităţii  drept o sarcină primordială a politicilor 
economice contemporane, aceasta fi ind  o misiune 
importantă a civilizaţiei secolului al XXI-lea.

Asigurarea şi menţinerea competitivităţii pe 
plan regional, naţional şi mondial, cuantifi carea mo-
dalităţilor efi ciente de sporire a avantajelor compe-
titive ale economiei naţionale reprezintă o prioritate 
a strategiei de dezvoltare socioeconomică a statelor 
lumii. Pentru economiile emergente, caracterizate 
prin strategii de dezvoltare contradictorii şi obiecti-
ve de mare volatilitate, care se confruntă cu procese 
complexe de deschidere a sistemelor economice na-
ţionale şi de integrare în circuitul economic mondi-
al, chestiunea asigurării competitivităţii economice 
devine deosebit de acută şi vitală. 

Analiza competitivităţii oferă businessului şi 
politicienilor un instrument de evaluare obiectivă 
a punctelor slabe şi tari ale economiei naţionale 
în raport cu alte state. Anume soluţionarea acestor 
probleme au urmărit  cercetările efectuate în cadrul 
Programului de Stat „Dezvoltarea competitivită-
ţii şi creşterea economică durabilă în contextul 
economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi in-
tegrării regionale şi europene”, iar direcţiile prin-
cipale ale cercetării s-au referit la:

propunerea unor modele de evaluare şi dez- 
voltare a competitivităţii Republicii Moldova în 
contextul proceselor de globalizare şi integrare 
europeană;

proiectarea întreprinderilor autohtone în  
lanţuri valorice globale de producţie, distribuţie 
şi servicii bazate pe specializarea funcţională în 
condiţiile noii globalizări;

managementul competitivităţii strategice  
a capitalului uman pe piaţa muncii din Republica 
Moldova în condiţiile dezvoltării regionale;

elaborarea în baza cunoştinţelor interdisci- 
plinare a modelului de optimizare a impactului fac-
torilor infl aţionişti ca premisă iniţială a stabilizării 
sistemului fi nanciar;

determinarea mărimilor de infl uenţă a facto- 
rilor asupra modifi cării efi cienţei creşterii suinelor 
pentru carne în condiţiile de liberalizare a pieţei in-
terne.

De menţionat că primele modele teoretice ale 
competitivităţii şi specializării internaţionale au fost 
propuse încă în faza iniţială de constituire a econo-
miei ca ştiinţă. După Adam Smith, „părintele ştiinţei 
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industriile sprijinite şi interconectate. Prin urmare, 
abordarea actuală a competitivităţii unei naţiuni 
pune accentul deliberat pe valorifi carea aspectelor 
care contribuie la crearea avantajelor competitive 
într-un anumit domeniu: dotarea cu factori, condiţi-
ile de piaţă (cererea), caracteristicile fi rmelor com-
petitoare (strategie, structura, concurenţa), domeni-
ile economice conexe.

În acest context, s-a efectuat un amplu studiu 
de evaluare a competitivităţii Republicii Moldova, 
aplicându-se metodologia şi concepţia modernă 
fundamentată în lucrările lui M. Porter şi dezvolta-
tă, ulterior, de prestigioasa instituţie internaţională 
World Economic Forum (WEF). În esenţă, cerce-
tarea s-a bazat pe un volum reprezentativ de date 
statistice din anii 2011-2013, dar şi pe sondajele 
complexe efectuate în această perioadă. Ţinând 
cont de aspectele metodologice expuse şi de natu-
ra fenomenului studiat, pentru Republica Moldo-
va cercetarea s-a efectuat pe principiul de selec-
ţie nerepetată, care exclude înregistrările repetate 
ale companiilor. În acest sens, companiile supuse 
chestionării au fost selectate aleatoriu din registrul 
întreprinderilor din Republica Moldova, conform 
unor criterii prestabilite. 

De remarcat că, potrivit metodologiei WEF, po-
ziţia unui stat după Indicele Global al Competitivi-
tăţii este calculată în baza a 110 indicatori, grupaţi 
în 12 „piloni” ai competitivităţii, patru dintre care 
constituie factori de bază, şase – factori de creşte-
re a efi cienţei şi doi – factori inovaţionali. Aceştia 
sunt: instituţiile, infrastructura, stabilitatea macro-

economice”, o naţiune trebuie să dezvolte domeniile 
productive în care benefi ciază de avantaje absolute, 
adică este mai competitiva decât alte naţiuni. În ul-
timele decenii, în contextul unei economii globale, 
evoluţia teoriei comerţului internaţional – de la teo-
ria avantajelor absolute a lui Smith şi teoria avanta-
jelor comparative a lui Ricardo, la „diamantul” lui 
Porter – reprezintă evoluţia de la paradigma forţei 
competitive, bazate pe dotarea cu resurse şi factori 
de producere, la competitivitatea bazată pe inovaţii 
şi resurse create. Aceasta arată că în prezent, con-
cepţia despre competitivitate exprimă o nouă orien-
tare în gândirea economică.

În conformitate cu teoriile economice moderne, 
avantajele competitive ale unui stat nu mai pot fi  
menţinute în bază de protecţionism, cote şi acces 
preferenţial pe pieţe. Experienţa mondială ne de-
monstrează că în realitate aceste măsuri au un efect 
negativ asupra performanţelor economice ale unei 
economii naţionale în urma scăderii motivaţiei în-
treprinderilor autohtone pentru efi cienţă, calitate 
şi inovare. În prezent, avantajele competitive ale 
unui stat sunt marcate de noile teorii ale comerţu-
lui exterior, care atribuie un rol mai mare factorului 
guvernamental în crearea şi menţinerea avantajelor 
comparative ale unei economii naţionale.

În ultimele decenii baza metodologică a teoriei 
avantajelor competitive şi competitivităţii unei naţi-
uni este reprezentată de „modelul de diamant” al lui 
M. Porter, potrivit căruia competitivitatea are patru 
factori determinanţi: înzestrarea cu factori; compe-
tiţia, structura şi strategia fi rmei; condiţiile cererii; 

Des. 1. Incidenţa factorilor cu impact negativ în derularea afacerilor în anii 2010-2013
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Des. 2. Cei mai importanţi factori determinanţi în alegerea destinaţiei de offshoring

economică, sănătatea şi educaţia primară, educaţia 
superioară şi trainingul, efi cienţa pieţei muncii, pre-
gătirea tehnologică, efi cienţa pieţei bunurilor, gra-
dul de sofi sticare a pieţei fi nanciare, mărimea pieţei, 
sofi sticarea afacerilor şi inovaţiile.

Cercetarea efectuată ne permite evidenţierea 
factorilor ce contribuie la atingerea unui nivel sporit 
de competitivitate, fapt ce oferă factorilor de decizie 
(la nivel micro şi macroeconomic) căi şi instrumen-
te de identifi care a obstacolelor ce stau în faţa îmbu-
nătăţirii competitivităţii interne şi externe şi elabo-
rarea unor strategii şi politici de depăşire a acestora. 
Au fost identifi caţi factorii cu impact negativ sem-
nifi cativ asupra derulării afacerilor la nivel naţional 
în anii 2012-2013. 

Astfel, în anul 2013, 84,6 % din managerii celor 
mai reprezentative întreprinderi  au indicat corupţia 
drept cea mai mare piedică în derularea afacerilor 
faţă de 79,6 % în anul 2012; respectiv, instabilitatea 
politică  – 75% şi 58,4 %, birocraţia guvernamenta-
lă – 45,8 % şi 48,7 %, legislaţia fi scală – 45,8 % şi 
45,1 % , acces la fi nanţare – 36,7% şi 41,6 %, calita-
tea forţei de muncă – 38,3 şi 29,6 %, nivelul taxelor 
– 38,3% şi 35,4% , infrastructura inadecvată – 36,7 
şi 32,7 % (des. 1).

Astfel, succesul creării şi implementării unor 
politici efi ciente de creştere a competitivităţii de-
pinde de înţelegerea esenţei şi complexităţii inter-
dependenţei multiplilor factori şi de capacitatea de 
a identifi ca şi dezvolta pe cei, care sunt cruciali într-
un anumit stadiu de dezvoltare a unei ţări.

Pe parcursul ultimilor ani tehnologiile informa-

ţionale au generat o tendinţă pronunţată de globali-
zare a activităţii întreprinderilor. Companiile caută 
în permanenţă informaţii referitoare la furnizori, în 
încercarea de a achiziţiona materii prime mai iefti-
ne şi mai calitative, caută angajaţi mai buni, resurse 
fi nanciare mai ieftine, pieţe de desfacere mai pro-
miţătoare, informaţii privind cele mai bune practici 
în domeniu etc. Internaţionalizarea pieţei de servi-
cii de programare a schimbat considerabil modul în 
care activează companiile. 

Potrivit estimărilor Asociaţiei de Subcontracta-
re, în Europa Centrală şi de Est se observă o tendin-
ţă de creştere a pieţei de subcontractare a servicii-
lor. Piaţa respectivă presupune proiecte mici pentru 
companii mici şi medii, reprezentând o oportunitate 
promiţătoare şi pentru Republica Moldova. Pen-
tru a fi  atractivă ca destinaţie offshore, Republica 
Moldova ar trebui să întrunească unele cerinţe ce 
ţin de domeniile, precum: costurile forţei de muncă, 
proximitatea faţă de piaţa de desfacere, califi carea 
forţei de muncă etc. (des. 2).

În comparaţiile cu ţările Asiei, Moldova este 
mai aproape de Europa nu doar geografi c, ci  şi cul-
tural. Forţa de muncă este considerată ca fi ind de 
calitate bună şi nu foarte scumpă. Multe companii 
străine examinează posibilitatea plasării ofi ciilor în 
imediata apropiere a Uniunii Europene. Companii-
le de software din Uniunea Europeană şi America 
de Nord privesc Europa Centrală şi de Est ca pe o 
opţiune mult mai convenabilă decât Asia, datorită 
personalului mult mai cooperant şi orientat spre re-
zultate. Un alt avantaj pentru companiile europene 
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Des. 3. Numărul companiilor

este diferenţa mică de fus orar, ceea ce facilitează 
considerabil comunicarea.

Din acest punct de vedere, vorbind despre fac-
torii competitivi care infl uenţează în mare măsură 
decizia companiilor străine de a folosi Republica 
Moldova drept destinaţie offshore în domeniul ser-
viciilor IT, putem menţiona: 

Capitalul uman.1.  Sectorul de prestare a ser-
viciilor IT (elaborare software, deservire calculatoare 
etc.) este un sector cu consum înalt de capital uman. 

Povara fi scală2. . Rata de impozitare în 
Republica Moldova este comparativă cu media 
europeană. Drept rezultat, în perioada 2005-2011 
exporturile de servicii software înregistrate au cres-
cut de 13 ori.

Infrastructura.3.  Serviciul de internet şi 
transport  de  date este asigurat în proporţie de 90 la 
sută de trei operatori: Moldtelecom, Starnet şi Or-
ange. Competiţia înaltă a făcut ca tarifele să scadă 
considerabil în ultimii ani. 

Finanţare.4.  Sursele de fi nanţare se rezumă 
la creditarea bancară şi investiţiile din partea pro-
prietarului. În general, pentru sector este relativ 
difi cil de a apela la creditarea bancară din cau-
za lipsei gajului ce ar garanta creditul obţinut. 
Problema este mai acută în cazul companiilor 
producătoare de software, care investesc mijlo-
ace băneşti pentru a crea programe, însă nu deţin 
mijloace fi xe sau circulante pentru a le putea oferi 
în calitate de gaj. 

Protejarea drepturilor de autor.5.  Conform 
studiului prezentat de INSEAD, Moldova a coborât 
în clasament la acest capitol. Datele prezentate în 
studiu denotă rate ale pirateriei în domeniul soft-
ware de circa 90 la sută.

Practici manageriale.6.  Există diferenţe 
semnifi cative între companiile locale şi sucursalele 
fi rmelor străine în ceea ce priveşte practicile mana-
geriale. Majoritatea sucursalelor companiilor străine 

nu se implică în practicile comune, precum dezvol-
tarea afacerii, marketing şi management strategic. 
Aceste activităţi sunt îndeplinite în cadrul com-
paniei centrale.

Instruire.7.  Republica Moldova are o 
lungă istorie a învăţământului superior tehnic. 
Universităţile dau o mare importanţă instruirii 
studenţilor în domeniul ştiinţelor fundamentale şi 
principiilor generale de inginerie, practici preluate 
de la sistemul sovietic. Astăzi, vechile tradiţii sunt 
îmbunătăţite prin idei şi abordări noi care rezultă din 
adoptarea de către Republica Moldova a principiilor 
pieţei libere (des. 3).

Potrivit Central & Eastern Europe IT Outsour-
cing Review 2010, numărul de astfel de companii a 
crescut cu 16 - 17% în Slovenia, Bulgaria, Slovacia 
şi România, 10 - 12% în Serbia, Ucraina, Croaţia, 
Belarus şi Ungaria, cu 3 - 6% în restul ţărilor din 
regiune.

În urma cercetărilor efectuate, sunt înaintate un 
şir de propuneri, implementarea cărora ar duce la 
sporirea pe viitor a atractivităţii Republicii Moldo-
va ca destinaţie offshore pentru serviciile IT. Printre 
acestea putem menţiona: adaptarea programelor de 
studii existente la necesităţile pieţei; identifi carea şi 
implementarea mecanismelor de stimulare a secto-
rului privat să participe mai activ în procesul de in-
struire;  preluarea practicilor ţărilor vecine care ţin 
de atragerea investiţiilor pentru crearea unui centru 
de excelenţă şi formare continuă în domeniul IT; 
crearea unui fond şi a unui plan de acţiuni în vede-
rea promovării industriei IT;  atragerea investiţiilor 
în sector prin programe de susţinere a antreprenori-
atului şi fonduri de risc pentru proiecte în domeniul 
IT; stimularea inovaţiei şi excelenţei prin atragerea 
programelor europene şi o strategie clar defi nită de 
implicare a sectorului privat. 

Un alt sector care are nevoie de moderniza-
re este cel al industriei vestimentare. În Republica 
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Moldova sunt înregistrate 257 de întreprinderi pro-
ducătoare de articole vestimentare, 15 dintre ele fi -
ind întreprinderi mari. În ţară activează două cate-
gorii de fi rme vestimentare:

1. Companii care funcţionează în baza schemei 
CM/CMT (croit şi cusut / croit, cusut şi garnisit). 
Aceste întreprinderi lucrează pentru clienţi străini, 
preponderent din ţări europene precum Germania, 
Italia, Belgia, Franţa, Regatul Unit, Olanda. Acestea 
produc o gamă variată de articole vestimentare. Sto-
fa, accesoriile şi documentaţia tehnică sunt furnizate 
de clienţii străini. 2. Companiile care produc bunuri 
folosind mărci proprii. Ele constituie circa 8 la sută 
din numărul total, aproximativ 90 la sută din activi-
tatea acestora reprezintă serviciile CM / CMT pen-
tru clienţii străini, iar 10 la sută constitue servicii ce 
ţin de design. Ţările membre ale Uniunii Europene 
constituie principala destinaţie a articolelor vesti-
mentare moldoveneşti.

Putem considera că Republica Moldova are 
mari rezerve în ceea ce priveşte diversifi carea par-
tenerilor comerciali pentru a micşora dependenţa de 
anumite pieţe. Totodată, sub presiunea rivalilor asi-
atici, poziţia Republicii Moldova în cadrul lanţurilor 
valorice devine instabilă. Astfel, pentru a face faţă 
concurenţei, producătorii locali trebuie să se confor-
meze noilor cerinţe din această industrie, precum:

menţinerea unui portofoliu diversifi cat de-• 
furnizori din diferite regiuni; 

evitarea situaţiilor de deţinere a controlului • 
asupra furnizorilor;

raţionalizarea numărului de furnizori; • 
renunţarea treptată la schemele CM/CMT • 

(croit şi cusut / croit, cusut şi garnisit).
În Moldova există peste 440 de întreprinderi ce 

activează în industria uşoară. Doar 20 la sută din 
produsele fabricate de acestea se vând cu marca 
proprie, celelalte, fi ind livrate către clienţii din Eu-
ropa, cu nume de marcă ale acestora. 

Nivelul dezvoltării unei economii echilibrate 
este determinat şi de coraportul dintre măsurile de 
infl uenţă directă a mijloacelor bugetare şi bancare 
din partea statului şi autoreglementare indirectă a 
pieţei. În acest context, politica economică a statu-
lui, orientată spre asigurarea menţinerii infl aţiei la 
un nivel normativ – condiţie  principală a creşterii 
economice – trebuie să fi e bazată pe evidenţa parti-
cularităţilor specifi ce ale procesului de circulaţie a 
masei monetare.

Analiza efectuată a stării economiei naţionale 
justifi că necesitatea coordonării intereselor naţionale 
prin nivelarea dezechilibrului corelaţiei marfă-bani, 
organizarea monitorizării şi optimizării factorilor in-
fl aţionişti.  În aceste condiţii, devine necesară crearea 

Comisiei pentru Reglementarea Optimizării Facto-
rilor Infl aţionişti (CROFI), care, fi ind asigurată cu 
instrumente informaţional-analitice corespunzătoare, 
va monitoriza şi corecta procesul infl aţiei, va prezen-
ta soluţii şi recomandări de decizii pentru Guvern.

Sunt recomandate spre aplicare practică mode-
le bazate pe metode de programare neliniară, care 
permit cu o precizie înaltă evaluarea gradului de 
infl uenţă a diferitor factori asupra procesului infl a-
ţionist. Totodată, rezultatele argumentate din punct 
de vedere al intereselor naţionale, dar nu cele de-
partamentale şi corporative, deschid posibilităţi de 
a implementa măsuri necesare pentru a reglementa 
volumul masei monetare ca o condiţie obligatorie 
pentru asigurarea unei creşteri economice stabile şi 
durabile.

Vorbind despre un sector concret al economiei 
naţionale, au fost determinate mărimile de infl uen-
ţă a factorilor asupra modifi cării efi cienţei creşterii 
suinelor pentru carne în condiţiile de liberalizare a 
pieţei interne. 

Producţia cărnii de porc în Republica Moldo-
va reprezintă un sistem complex de activităţi care 
sunt în mare parte infl uenţate de un şir de factori 
cu caracter exogen şi endogen. Aceste particulari-
tăţi determină nivelul de competitivitate a sectorului 
respectiv în raport cu producţia importată. În acest 
scop au fost identifi cate unele probleme şi aspecte ce 
ţin de competitivitatea sectorului, în special nivelul 
rentabilităţii producţiei de carne şi posibilităţile de 
creştere a acestuia. S-a utilizat materialul factologic 
a circa 140 întreprinderi din Republica Moldova cu 
specializare în creşterea suinelor, creşterea suinelor 
ca activitate secundară. Pentru determinarea mări-
milor de infl uenţă a factorilor s-a aplicat modelul 
econometric liniar multifactorial şi metoda mono-
grafi că, inducţia şi deducţia.

Nivelul rentabilităţii medii obţinute pe întregul 
eşantion s-a dovedit a fi  de 10,6 la sută. De menţi-
onat, că acest nivel al rentabilităţii nu este sufi cient 
pentru asigurarea unei activităţi efi ciente de produ-
cere în domeniul suinelor la carne, nu poate deter-
mina o reproducţie lărgită şi nu este competitiv în 
raport cu producţia importată.

Pornind de la tendinţele actuale ale activităţii de 
creştere a suinelor la carne, a cerinţelor tehnologi-
ce de comercializare a cărnii şi particularităţile de 
producere, se propune un model economic care ar 
permite obţinerea unei rentabilităţi de 25 la sută. Un 
asemenea nivel ar asigura o competitivitate spori-
tă a producţiei cărnii de suine autohtone în raport 
cu producţia importată, ar permite producătorilor o 
reproducţie lărgită, îmbunătăţirea utilajului tehnolo-
gic (Tabelul 1).
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Tabelul 1
Indicatorii prognozaţi ai nivelului rentabilităţii 
producerii cărnii de suine pentru întreprinderi-

le din Republica Moldova
Indicatorul Valoarea

1. Sporul mediu zilnic, gr 320
2. Numărul mediu de zile – hrană 337
3. Greutatea medie a unei porcine 
la sacrifi care, kg 108

4. Costul 1q producţie, lei 2444
5. Ponderea consumurilor de furaje 
în preţul de cost al producţiei, % 80

6. Ponderea consumurilor de uz veterinar 
în preţul de cost al producţiei, % 5

7. Profi tul brut în calcul la 1 q, lei 620
8. Nivelul rentabilităţii, % 25

Datele prezentate în tabel sunt relevante pentru 
toate tipurile de gospodării autohtone orientate spre 
obţinerea unei rentabilităţi competitive la creşterea 
suinelor la carne.
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