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Abstract 

 

Global demographic trends point to the aging of societies. An increasing percentage of seniors in 

the total population of Poland enforces a change in the government's social policy, with aid 

programs dedicated to this social group (“13 emerytura” [13th pension]”, “Opieka 75+” [Care 

75+], etc.). 

The main goal of this article is to identify the impact of the “13th pension” social program on the 

development of tourism among Polish seniors, as exemplified by the residents of Krakow. The 

article is divided into two parts. The first is theoretical and presents the demographic structure of 

Poland with particular emphasis on seniors. The second part is analytical and analyzes the data 

obtained during the survey of seniors living in Krakow. The questions included in the survey 

related to the frequency and duration of tourist trips, the method of travel and destination, the 

form of accommodation and the way of spending time during the stay, the amount of expenses and 

the impact of social programs on the frequency and type of tourist trips of seniors. 

 

Keywords: seniors, senior tourism, social programs, Krakow 

 

1. Introduction 

 

Demographic trends in many countries of the world, especially those highly developed, 

point to the aging of populations (Janiszewska, 2017). It is a new phenomenon, observable since 

the second half of the 20th century. The trends should be understood as a systematic increase in 

the share of seniors in the general population, with a simultaneous decline in the number of young 

people. The change is associated with an increase in the number of births after World War II and 

an overall decrease in the mortality of seniors (since the 1960s). The achievements of modern 

medicine, allowing to extend the length of human life, also contributed to this state of affairs 

(Organiściak-Krzykowska, 2018, p. 131-132). Changes in the family model, the progress of 

civilization and the steady income growth resulted in an increase in the number of seniors in the 

general population (www.ec.europa.eu ). 

The current demographic and economic situation poses two basic threats: the low fertility 

trap and the middle income trap (Jodko, 2017, p. 80-90). The first one is understood as new 

fertility patterns related to the family model (single-child, or childless), resulting primarily from 

the shifts in social awareness, lifestyle and values (Sołdra-Gwiżdż, 2017, p. 39). On the other 
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hand, the middle-income trap refers to a situation in which the historical pace of economic growth 

slows down permanently, significantly hampering the economies of many countries, or even 

preventing them from matching the level of high-income countries (Fic, Fic, Ropuszyńska- 

Surman, 2016). 

For some time now, Poland has witnessed a clear trend pointing to demographic aging. The 

main reasons include (Organiściak-Krzykowska, 2018, p. 131-132): 

 a decline in women's fertility (a change in the family model and lifestyle, social 

evolution of the role of women), 

 increased life expectancy (improved health, improved living conditions), 

 spatial movements and foreign migrations of young people (25-35 years old). 

Undoubtedly, these processes have a huge impact on the shaping of Poland's plans for social 

and economic development. Correct identification of the causes, nature and scale of these 

processes will largely reduce their adverse effects. 

The purpose of the article is to identify the impact of the social program “13 pension” on 

the development of tourism among Polish seniors. Based on the results of own research conducted 

in early 2020 among Krakow residents aged 50+, the following research hypothesis was verified: 

Social program “13 pension” has a favorable effect on the frequency of participation in tourist 

trips of Krakow seniors. 

 

2. Demographic structure of Poland with particular emphasis on the seniors 

 

According to the Central Statistical Office (GUS), the number of retirees and disability 

pensioners in Poland in 2018 was 9,199,000, i.e. 23.9% of the total population of Poland. The 

largest number of people receiving retirement or disability pensions from the Social Insurance 

Institution (ZUS) and the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) lived in Śląskie (1,179,800) 

and Mazowieckie (1,174,700) provinces, while the lowest - in Opolskie (205,700) and Lubuskie 

(224,500) provinces. Taking into account the relative number of retirees and disability pensioners 

of a given province to the total number of its residents it should be concluded that the province with 

the highest percentage of retirees and disability pensioners was Śląskie (26%), Łódzkie (25.6%), 

while the lowest - Pomorskie (20.2%) (stat.gov.pl, 2018). 

The total amount allocated for retirement and disability pensions in Poland in 2018 was 

PLN 231,450,000,000 and was higher by 7.1% compared to the previous year. The amount 

allocated by ZUS for retirement and disability pensions is PLN 198,221,100,000, by the Ministry 

of National Defense (MON): PLN 6,643,200,000, by the Ministry of Justice (MS): PLN 

1,432,500,000, by the Ministry of the Interior and Administration (MSWiA): PLN 8,113,100,00, 

and from KRUS: PLN 17,039,800,000. As for the average gross retirement and disability pension, 

from ZUS it was PLN 2,161,650,000, from MON: PLN 3,418.94, from MS: PLN 3,626.17, from 

MSWiA: PLN 3,296.14 and from KRUS - PLN 1,226.85. Upon analyzing the distribution of 

benefits by ZUS, it was observed that the average pension in 2018 was PLN 2,179.09, with PLN 

2,717.09 for men and PLN 1,938.89 for women. Moreover, half of the men received a retirement 

pension up to PLN 2,474.34, and half of the women, up to PLN 1,672.97. Moreover, in the 

analyzed period, 3.9% of retirees received a pension lower than 50% of the median, i.e. less than 

PLN 969.44, while 18.8% of the pensions exceeded 150% of the median, i.e. PLN 2,908.33 

(stat.gov.pl, 2018). 
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According to GUS, in all scenarios of Poland’s population forecasts for the years 2014- 

2050, i.e. low, medium and high, the number of the Polish population will systematically decline. 

On the other hand, the percentage of seniors in the general population will systematically increase, 

mainly due to a significant increase in life expectancy. By 2050, the proportion of the population 

aged 65 and over is expected to approximately double, from 15.8% in 2013 to 35.7% by 2050 (the 

low growth scenario) or from 15.8% in 2013 to 31.3% in 2050 (the very high growth scenario). The 

increase in the number of people aged 85+ will be nearly five times higher in the same period 

(stat.gov.pl, 2014). 

According to data of the Regional Center for Social Policy in Krakow, in 2017, over 548 

000 people aged above 65 lived in Małopolskie province, and the average life expectancy of 

people from this region of Poland was higher than in the rest of the country. According to 

demographic forecasts, in 2050, the number of seniors in Małopolskie province will exceed 1 000 

000 people (RCSP, 2017). 

The ongoing demographic processes will impact the public finance sphere. Along with the 

percentage share of seniors in the society, the amount of expenditure on health insurance benefits 

as well as retirement and disability pensions will increase. The simultaneous decline in the 

working age population will cause problems in financing these benefits. Such demographic 

changes will pose threats to the stability of the public expenditure sphere. In order to prevent such a 

situation, it is extremely important to implement an appropriate state policy, aimed at reversing 

unfavorable trends, for example by increasing the birth rate. Part of such a policy could be social 

programs supporting the family or making it easier for present and future mothers to combine 

motherhood with work. Another example of government actions in terms of demographic policy is 

reducing the size of emigration and encouraging expatriates to return to the country (Jodko, 2017, 

p. 80-90). 

 

3. Analysis of the survey data 

 

To identify the impact of the “13 pension” social program on the development of tourism 

among Polish seniors, the results of a pilot study conducted at the beginning of 2020 were used. 

The questionnaire was prepared in Polish and dedicated to retirees residing in Krakow. It included 

questions about the respondents' tourist trips (travel frequency, duration, destination, manner and 

purpose of travel, place of accommodation, way of spending time during the trip, the amount of 

expenses and the impact of social programs on the frequency and type of tourist trips of seniors). 

The questionnaire research had a preliminary character and can be expanded in the future. 

The author managed to collect 54 correctly completed questionnaires. The respondent 

group was dominated by women, nearly 63%. When analyzing the age structure of the studied 

group, it should be noted that the selection of the sample was deliberate and included people on 

disability or retirement pension. Therefore, all respondents were in the post-working age. People 

aged 51- 60 constituted less than 6% of the respondents (5.56%). Most of them, almost 76% 

(75.93%), were aged 61-70, while 18.52% were aged 71 and more. 

When analyzing the frequency of the respondents' trips, it should be stated that nearly 2/5 

of them traveled twice a year. The number of seniors who declared tourist trips once and three 

times a year is similar, over 20% of the respondents, respectively. People who travel once every 

few years constitute approx. 10% of the respondents. The smallest number of respondents 
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declared tourist trips more often than three times a year (less than 2%), and a slightly higher 

percentage of respondents (approx. 4%) traveled every two years (Fig.1). 

 

 
 

The average length of tourist trips for over half of the respondents was 7-9 days. Nearly 

20% declared participation in tourist trips lasting both 4-6 days and 10-12 days. The smallest 

number of respondents (approx. 4%) said that their tourist trips lasted 1-3 days, and a slightly 

greater percentage of respondents (8%) declared trips lasting 13 days or more (Figure 2). 

 

 
 

The analysis of the research results shows that nearly 93% of seniors choose domestic 

trips for their destination. Less than 1/5 of the respondents declared foreign destinations (Fig. 3). 

This may result from the mobility of the seniors, the possibility of direct travel to the destination, 

or the price of the trip. 
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The next survey question was related the purposes of tourist trips. The largest number of 

Krakow seniors (more than 60%) declared leisure as their main purpose of tourist trips. An 

equally high percentage of respondents (approx. 60%) indicated health as the main goal. The 

above should not come as a surprise, as it is the seniors who care about their health and fitness to a 

greater extent than young people. More than half of the respondents mentioned visiting their 

family as the purpose of their trips, and approx. 40% - learning. Approx. 10% of the respondents 

make pilgrimages. The smallest number of seniors indicated business as their travel purpose (less 

than 2%) as well as conference and congress participation. This seems justified as seniors are 

most often no longer professionally active, and the latter purpose of tourist trips is most often 

related to work (Fig. 4). 

 

 

The respondents were also asked about the means of transport used for tourist trips. It 

turned out (Fig. 5) that the respondents most often chose to travel by bus - nearly 60% of the 

respondents indicated this means of transport. Krakow seniors are equally eager to travel by car 

- over 1/2 of the respondents provided such an answer. On the other hand, every fourth 

respondent uses the train. Air transport and traveling on foot are less popular; these were 

declared by approx. 8% of respondents. 
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Determining the means of transport and the destination was followed by determining 

accommodation (Fig. 6). Research has shown that nearly 80% of respondents spend the night in a 

hotel or motel during their vacation. Accommodation with a family or in a guest house is also 

quite popular (in both cases approx. 50% of respondents provided this answer). Accommodation 

in hostels, on camping sites or in guest apartments was less popular among Krakow seniors 

(approx. 2% of respondents indicated this answer, respectively). 

 

 
 

Another question in the survey was related to spending time during tourist trips. The 

obtained results indicate that Krakow seniors are eager to enjoy both active and passive leisure 

time (Fig. 7). Sightseeing dominates among the active forms of spending time on a tourist trip 

(indicated by approx. 80% of the seniors). Every second senior citizen engages in active tourism, 

and every fourth participates in local events. When it comes to the passive participation, more
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than half of the respondents admitted that they rested on the beach during their trips. Approx. 6% 

of the respondents declared other forms of spending their leisure time. 

 

 
The study on the amount allocated by the respondents (per person) for a single tourist trip 

showed that more than half of them spent from 501 to 1000 PLN. Approx. 30% of respondents 

allocated PLN 1001-1500 for this purpose. Quite a large percentage of seniors (9%) spend from 

2001 to 3000 PLN on tourist trips, and less than 4% spend over 3000 PLN. A small percentage of 

seniors have a tourist trip budget at PLN 100-300 (approx. 6%) and PLN 301-500 (approx. 2%) 

(Fig. 8). 

 
 

Over 60% of respondents state that the “13 pension” social program contributed to the 

improvement of their quality of life. Approximately 13% of them are of the opposite opinion 

(approx. 6% answered "no" and approx. 7% "definitely not"). 1/4 of the respondents was unable to 

directly determine the impact of the social program on their quality of life (Fig. 9). 
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The research shows that more than half of the surveyed Krakow seniors did not increase 

the number of tourist trips (annually) following the social benefit received as part of the “13th 

pension” social program. Approx. 47% of respondents say that they participated in one trip more a 

year, thanks to the social benefit. Less than 2% of respondents declared an increase in the number 

of annual trips by two (Fig. 10). 

 
Another question concerned the respondents' opinions on increasing participation in 

tourism during the year in connection with the potential extension of the existing social programs 

(Figure 11). Almost 65% of respondents said that it would impact the number of tourist trips 

during the year. Approx. 6% of the respondents were of the opposite opinion. On the other hand, 

approx. 30% had no opinion on this matter. 
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To summarize the results of the research, it can be stated that seniors most often travel 

twice a year. Their tourist stay is 7 to 9 days on average. They mainly travel domestically, for 

recreational purposes. The greatest number of respondents travel to their destination by bus. They 

choose accommodation in a hotel or motel, on site. During the trip, the largest group of 

respondents declared that they spent their holidays actively (sightseeing). The average amount 

spent on a tourist trip was PLN 501-1000. The vast majority of respondents positively assessed 

the impact of social programs on improving the quality of their life. Over half of the respondents 

declared that the “13 pension” program didn’t affect the frequency of their tourist trips, but at the 

same time approx. 65% believed that the extension of the existing social programs will have 

increased the number of tourist trips annually. 

 

4. Conclusion 

 

Based on the results of the research, it was found that the existing social program (“13 

pension”) did not significantly affect the frequency of tourist trips, but the potential extension of 

state aid would lead to a greater number of trips of seniors living in the Krakow metropolis. This 

may be due to the fact that state aid of this type is relatively new and the seniors use the funds 

thus obtained for other purposes. Presumably, there is also uncertainty concerning long-term 

sustaining of social programs. It seems that extending the existing programs would change this 

situation and seniors, having the social programs guaranteed, would be more willing to spend the 

funds on tourist trips. 
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Abstract 

 

În prezent, în condițiile dematerializării, demonetizării, digitalizării economiilor, apariției crizei 

pandemice, crizei globale ecologice etc., în pofida eforturile antreprenorilor de a face față 

schimbărilor, au crescut pericolele legate de poluarea mediului, siguranța alimentelor, consumul 

unor produse care dăunează sănătății, protecția datelor personale, riscurile cibernetice, ș.a. În 

acest context, crește importanța dezvoltării măsurilor de protecție a drepturilor consumatorilor 

și mediului ambiental, atât la nivel național, cât și internațional. În acest articol ne propunem să 

elucidăm legătura dintre concurență, competitivitate și protecția drepturilor consumatorilor prin 

prisma abordării de marketing holistic, respectarea drepturilor consumatorilor fiind nucleul 

satisfacției acestora. Metodele de cercetare utilizate sunt: analiza monografică, sinteza, inducția, 

deducția, comparația. 

 

Cuvinte cheie: concurență, competitivitate, protecția drepturilor consumatorilor.  

 

1. Introducere 

  

Se cunoaște, că economia de piață funcționează în baza mecanismului concurențial, care 

presupune rivalitatea dintre agenții economici pentru obținerea celor mai avantajose condiții de 

producție și vânzare a bunurilor și serviciilor. Concurența este motorul evoluției; stimulează 

producția și calitatea produselor, menține echilibru în cadrul pieței prin mecanismul prețurilor, 

asigură creșterea productivității și eficienței la toate nivelurile. Îndeplinind aceste funcții, 

concurența contribuie la dezvoltarea agenților economici, iar beneficiarii acestui progres sunt 

consumatorii, care achiziționează valori la prețuri rezonabile, de o calitate şi diversitate a 

bunurilor şi serviciilor mai avantajoasă, cu promtitudinea necesară. În urma rivalității 

consumatorii au o mai mare posibilitate de alegere și satisfacere a necesităților, iar ofertanții sunt 

stimulaţi să producă mai bine şi mai eficient. În același timp, concurența este un proces social 

reglememtat și supravegheat atât la nivel națonal, cât și international de organizații 

corespunzătoare, ceea ce devine un factor decisiv de orientare și folosire a resurselor compatibile 

cu eficiența alocativă, productivă și ecologică. Evaluarea calității procesului, politicilor de 

rivalitate și mediului competițional se efectuează prin prisma criteriilor: favorizarea 

consumatorilor și asgurarea bunăstării generale a societații.  
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În mecanismul concurențial calitatea eforturilor firmelor și acțiunilor puterii politice sunt 

fundamentul performanței firmelor și economiilor naționale [Gavrilă I., Gavrilă T, 2009, p. 48]. 

Prin urmare, concurența este o condiție prealabilă pentru realizarea drepturilor consumatorilor, iar 

lipsa concurenței conduce la limitarea acestora sau transformarea în ficțiune. 

2. Rezultatele obţinute 

Prin noţiunea de competitivitate se înţelege o caracteristică relativă integrală, care reflectă 

deosebirile prioritare ale unui concurent față de altul şi care determină preferinţa consumatorului 

pentru produsele unei firme. Autorul în domeniu Paul Krugman (1994) definește competitivitatea 

drept capacitatea entității de a produce servicii şi mărfuri care trec testul competiţiei 

internaţionale, în timp ce cetăţenii se bucură de un standard de viață care este în creştere şi 

asigurat. Este evidentă din această definiție legatura dintre competitivitate și consumul 

cumpărătorilor. Astfel, în baza caracteristicilor de performanță, firmele social responsabile, care 

respectă drepturile consumatorilor, sunt pentru aceștea mai atrăgătoare, decât concurenții lor. Mai 

mult ca atât, consumul responsabil devine o sursa importantă de avantaje competitive și 

soluție pentru protecția drepturilor consumatorilor [Dinu, V., 2017].  

În Republica Moldova actul legislativ în domeniul protecției drepturilor consumatorilor este 

Legea privind protecția consumatorilor, nr.105 (Monitorul Oficial 126-131/507, 27.06.2003). 

Conform articolului 5 din această Lege orice consumator are dreptul la [3]: 

a) protecţia drepturilor sale de către stat; 

b) protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze 

viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime; 

c) remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori reducerea 

corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul,  serviciul 

necorespunzător; 

d) informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate;  

e) instruire în domeniul drepturilor sale; 

f) organizare în asociaţii obşteşti pentru protecţia consumatorilor; 

g) adresare în autorităţile publice şi reprezentarea în ele a intereselor sale; 

h) sesizarea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra încălcării 

drepturilor şi intereselor sale legitime, în calitate de consumator, şi la înaintarea de propuneri 

referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor.  

Prevederile Legii pentru realizarea drepturilor consumatorilor sunt reflectate în tabelul 1.   

 

Tabel 1. Drepturile consumatorilor conform legislației în vigoare [3] 

Drepturi ale consumatorilor Esența drepturilor consumatorilor 

 

Dreptul la protecţia de către stat 

a intreselor consumatorilor. 

 

Crearea instituţiilor publice specializate cu scopul de a supraveghea, prin 

mijloace specific, asupra modului de respectare a drepturilor consumatorilor şi 

modificării costului vieţii. Facilitarea producerii şi distribuirii de produse 

corespunzătoare necesitaţilor şi intereselor consumatorilor.  

Dreptul la protecţie împotriva 

riscului de a achiziţiona un 

produs, un serviciu care ar 

putea să-i afecteze viaţa, 

sănătatea, ereditatea sau 

securitatea ori să-i prejudicieze 

drepturile şi interesele legitime 

  

Organele de stat stabilesc norme, reglementări privind inofensivitatea 

produselor, au funcția de control și sunt în drept să declare periculoase și să 

ceară retragerea lor din rețeaua de comerţ pentru înlăturarea defectelor sau 

pentru a fi nimicite. Cerințele privind inofensivitatea produselor sunt obligatorii 

și se stabilesc în documentele tehnico-normative.  
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Dreptul consumatorilor la 

repararea prejudiciilor cauzate 

de achiziţionarea de mărfuri şi 

servicii necalitative. 

Înlăturarea gratuită a defectelor sau recuperarea cheltuielilor efectuate de 

consummator, reducerea corespunzătoare a preţului; înlocuirea în mod gratuit a 

produsului; rezilierea contractului şi compensarea prejudiciilor create; repararea 

prejudiciului moral ș.a. 

Dreptul consumatorilor la o 

informaţie completă, autentică 

şi exactă privind caracteristica 

de bază a produselor şi 

serviciilor 

Informarea completă privind sortimentul, preţul, calitatea şi inofensivitatea 

mărfurilor, privind proprietăţile utile, condiţiile procurării şi garanţiei, 

informarea despre producător şi vînzător ş.a. 

 

Dreptul consumatorilor la 

asociere în organizaţii pentru a-

și proteja drepturile  

 

Consumatorii au dreptul să se asocieze în organizaţii obşteşti, care au menirea: 

de informare, de protejare, de ordin tehnic. Informează opinia publică despre 

calitatea mărfurilor și serviciilor, lezarea drepturilor și intereselor 

consumatorilor, se adresează organelor de stat și instanţelor judiciare. 

 

Dreptul consumatorilor la 

recuperarea pierderilor și 

repararea prejudiciului moral 

 

 

Daunele cauzate vieţii, sănătăţii sau proprietății consumatorilor în urma unor 

deficiențe ale mărfurilor de ordin constructiv, a modului de preparare sau 

producere sunt compensate în valoare deplină. 

Sursa: sintetizată de autori 

 

Astfel, articolele 6, 7, 8 conțin prevederille fiecărei componente - statului, producătorului, 

vânzătorului privind protecția vieții, sanatații, eredității consumatorului și securității 

consumatorului. Articolul 10 stabilește răspunderi şi sancţiuni pentru utilizarea practicilor 

comerciale care dăunează intereselor economice ale consumatorilor, sunt înșeletoare și agresive. 

Articolul 12 indică necesitatea informării privind termenele de valabilitate a produselor. Un 

aspect important, care vizează drepturile consumatorilor, este redat în articolului 19 din Lege, 

conform căruia consumatorii au dreptul de a fi informaţi obiectiv despre sortimentul, calitatea, 

inofensivitatea si caracteristicile produselor; condiţiile de procurare, obligaţiile de garanţie, marca 

intreprinderii (producătorul, adresa, numărul de telefon, telefax, standardul sau altă documentaţie 

tehnică normativă). Articolul 20 indică cerințele de informare privind denumirea produsului, data 

(ora) fabricării; produsele chimice şi cele tehnice complicate, receptura produselor alimentare şi 

valoarea nutritivă a produselor preambalate, ceea ce este necesar și din punctul de vedere al 

trasabilității produselor. Articolul 26 prevede acţiunile privind protecţia drepturilor 

consumatorilor, conform căruia acestea pot fi depuse la instanţa judecătorească de către 

consumatori înşişi sau reprezentanţii acestora, de către autorităţile administraţiei publice abilitate 

sau de către asociaţiile obşteşti de consumatori. Acţiunile privind protecţia drepturilor 

consumatorilor se depun la instanţa judecătorească în conformitate cu termenele prevăzute de 

legislaţie, consumatorii fiind scutiţi de taxa de stat în acţiunile privind protecţia drepturilor lor. 

Trebuie să menționăm faptul că există situații de încălcare a drepturilor consumatorilor, 

însă consumatorii nu protestează în masă și, de cele mai multe ori, nu se adresează în judecată 

pentru a-și proteja drepturile lor. Dar, percepând sacrificiul, consumatorii acumulează 

nemulțumirea sau soluționează individual problemele legate de drepturile lor, insistând în relațiile 

cu vânzătorul. De asemenea, în eforturile de a face faţă concurenţei din ce în ce mai acerbe, 

întreprinderile exercită adevărate presiuni informaţionale în încercarea de a-i influenţa în direcția 

achiziționării ofertei. Apar multe probleme legate și de digitalizarea afacerilor, schimbarea 

tehnologiilor de deservire a clienților etc., respectiv, se impune dezvoltarea actelor normative în 

domeniul respectării drepturilor consumatorilor. Drept exemplu poate servi Comisia Europenă și 
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cu autorităților naționale de reglementare, care, în cazul telecomunicațiilor, au avut  mai multe 

inițiative care au condus la scăderea prețurilor și au obligat operatorii să implementeze norme 

favorabile clienților și să protejeze datele și viața privată a consumatorilor [Dinu, 2017].  

Respectarea drepturilor consumatorilor conduce la satisfacția consumatorilor, iar ca urmare 

și la o competitivitate mai înaltă a firmei. Relația competitivitate – drepturile consumatorilor și 

satisfacția este redată în figura 1. 

 
Fig. 1. Relația dintre competitivitate, drepturile consumatoului și satisfacție 

Sursa: elaborată de autori 

 

În contextul dezvoltării sustenabile, sunt importante preocupările în domeniul dezvoltării 

competitivității întreprinderilor prin prisma protejării drepturilor și intereselor consumatorilor. 

Satisfacția consumatorului, ca raport dintre valoarea (beneficiile) percepută și sacrificiul 

perceput, [Maxim, A. 2015, p.69, 73] depind de percepțiile consumatorului referitoare la o serie 

de aspecte determinante ale competitivității intreprinderii, printre cele mai importante 

numărându-se calitatea produsului, calitatea relației cu personalul organizației, prețul perceput, 

costul de utilizare al produsului, costul relației ș.a. În esență aceste aspecte au drept nucleu sau 

fundament drepturile și interesele consumatorilor, la realizarea cărora trebuie să-și aducă aportul, 

prin acțiuni conjugate, statul, Asociația consumatorilor și întreprinzătorii. Totodată, înțelegând 

competitivitatea unei întreprinderi ca capacitatea acesteia de a se poziționa mai eficient în cadrul 

pieței în baza criteriilor de performanță, considerăm că în metodologia bazată pe managementul 

performanței, formula de calcul a competitivității trebuie să includă și un indicator care măsoară 

realizarea drepturilor consumatorilor, care se va calcula în baza reclamațiilor consumatorilor, 

controalelor efectuate de organele abilitate cu dreptul de control. Astfel, propunem următoarea 

formulă de calcul: 

Ci= q1*Ird + q2*Efm +q3*Ep + q4*Sf+ q5*Emv+ q6*Cm, unde: 

Ci – competitivitatea întreprinderii i; 

q –este coeficientul de importanță al fiecărui criteriu care formează competitivitatea intreprinderii 

in intregime. Suma coeficienților de importanță este egală cu 1,0. 

Ird- indicele respectării drepturilor consumatorilor 

Efm – indicele eficienței manageriale; 
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Ep - eficienţa activităţii de producţie; 

Sf – indicele situaţiei financiare; 

Emv - eficienţa sistemului de marketing 

Cm – indicele competitivității produselor 

Evaluarea indicilor determinanți ai competitivității, precum și importanța acestora se 

efectuază de către experți, activității și responsabilității de marketing revenindu-le o apreciere 

importantă. Considerăm că, atât în activitatea de marketing, cât și evaluarea acesteia, se impune o 

abordare holistică de marketing, care presupune integrarea într-un tot întreg a eforturilor de 

marketing intern, relational, integrat și al responsabilității social-etice de marketing 

(marketingului social responsabil). Implementarea marketingului holistic, din perspectiva 

realizării drepturilor consumatorilor, la etapa actuală, trebuie să vizeze: informarea corectă (fără a 

face abuz de timpul consumatorului); protejarea sanătății oamenilor, datelor personale, mediului; 

asigurarea păturilor social vulnerabile cu bunuri etc. Întreprinderile competitive trebuie să 

protejeze consumatorii împotriva riscului de a achiziționa si folosi produse de calitate îndoielnică, 

de a informa consumatorii despre produsele care le-ar putea pune în pericol sanatatea, de a 

incuraja consumatorii sa aiba dreptul de a alege, de a incuraja competiția loiala, de a rezolva 

sesizările consumatorilor, de a educa consumatorul etc. Fiecare cumpărător are criteriile și 

valorile sale individuale de apreciere a satisfacției, aprecierile diverșilor solicitanţi pentru acelaşi 

produs sunt diferite, respectiv, competitivitatea capătă un caracter individual, ceea ce impune un 

marketing holistic - relațional, social responsabil, integrat și interactiv individualizat, mizând și 

pe eforturile de marketing intern. 

În contextul activizării cercetărilor privind protecția drepturilor consumatorilor, prezintă 

interes cercetările și activitățile Uniunii Europeane, care vizează protecția sanatății și siguranței, 

protecția intereselor economice, informare sigura și educație, despăgubiri, reprezentarea la nivel 

national și international, dezvoltând continuu instrumentele utilizate: legi, directive, Cartea Verde 

și Albă, regulamente, reguli, standarde, inspecții etichetare, asociații, comitete , inițieri de studii 

ș.a. Astfel, reglementǎrile comunitare interzic falsa publicitate (în ceea ce priveşte natura 

produsului, disponibilitatea, compoziţia, preţul, cantitatea, rezultatele utilizării sale sau ale 

testelor efectuate), inducerea în eroare a consumatorului, afectându-i astfel opţiunea pentru un 

anumit produs. Conform practicii europene agentul de publicitate are obligaţia să aducă dovada 

că informaţia pe care a oferit-o este corectă, iar consumatorul care a fost victima publicităţii 

mincinoase are dreptul să primească despăgubiri. Un alt exemplu este și studiul inițiat de UE 

privind impactul protecției consumatorilor asupra competitivității celor 28 de state membre ale 

Uniunii Europene ca destinații turistice. Obiectivul studiului a fost acela de a utiliza o 

metodologie corespunzătoare pentru a identifica o corelație între protecția consumatorului, ce se 

măsoară prin indicatori de consum, și competitivitatea statelor observate ca destinații turistice, 

măsurate prin Indexul Competitivității Calatorie & Turism [Dinu, V., 2017]. 

 

Concluzii 

 

Firmele își desfăsoară activitatea într-un mediu concurențial, concurența fiind principala 

cale de protecție a drepturilor consumatorilor. Însă eşecurile şi distorsiunile funcţionalităţii 

mecanismului concurențial în cadrul pieței se răsfrâng asupra respectării drepturilor 

consumatorilor, accentuând vulnerabilitatea unui număr crescând de consumatori, ceea ce impune 
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o preocupare mai activă şi mai diversificată a autorităţilor pentru protejarea cât mai eficientă a 

consumatorilor, conlucrând și cu organizațiile obștești. Indicatorul calificativ al întreprinderilor în 

mediul concurențial este competitivitatea, care trebuie asigurată printr-o abordare holistică de 

marketing, vizând satisfacția consumatorilor. Nucleul satisfacției îl constituie respectarea 

drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor. Întreprinderile trebuie să stabilească rolul 

și locul obiectivelor strategice privind protecția consumatorilor în sistemul de obiective 

strategice, iar coeficientul competitivității să conțină și o componentă respectivă, care poate fi 

calculată în baza Condicii de sugestii și reclamații (pentru întreprinderile comerciale) sau 

reclamațiilor pe tipuri de drepturi ale consumatorilor. Firmele trebuie să dezvolte mix-uri de 

marketing holistic din perspectiva drepturilor consumatorilor, educării unui consum responsabil 

în societate. De asemenea, trebuie să se cunoască experiența altor țări prospere în domeniul 

analizat și să se implementeze cele mai bune practici. Practica țărilor mai avansate sunt bun 

exemplu pentru cercetători, dar și pentru factorii de decizie și antreprenorii din Republica 

Moldova. 
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ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII INOVAȚIONALE 

DIN REPUBLICA MOLDOVA 
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Abstract 
 

De peste două decenii în care Guvernul Republicii Moldova cu eforturile sale proprii, cât şi, în 

special, în ultimii ani, cu suportul financiar din partea Uniunii Europene şi al altor donatori şi 

instituții financiare internaţionale a inițiat în practică o serie de măsuri menite să susțină 

sectorul businessului mic şi mijlociu – acestea au început să dea roade. Măsurile de susținere 

întreprinse s-au valorificat într-un șir de rezultate pozitive, remarcate şi în demersul analitic de 

față, cum ar fi: sporirea aportului sectorului IMM-urilor în PIB; creșterea numărului de IMM-

uri şi a forței de muncă angajate în aceste întreprinderi. Totuși în cadrul analizei efectuate s-a 

observat, că aceste rezultate raportate la ţările cu o economie de piaţă funcțională sunt cu mult 

inferioare, iar dezvoltarea sectorului businessului mic şi mijlociu reprezintă încă o mare 

provocare pentru Republica Moldova. Realitatea economică demonstrează că întreprinderile 

care conștientizează necesitatea de a crea, evalua şi exploata cu succes idei noi au mai multe 

șanse de a supraviețui şi a prospera în economia globală competitivă. În acest context în vederea 

aprecierii evoluției dezvoltării sectorului businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova, vom 

recurge la examinarea principalilor indicatori ce caracterizează activitatea IMM-urilor, inclusiv 

a IMM-urilor inovative. În baza acestui demers analitic vom evidenția principalele obstacole 

care stau în calea funcționării eficiente a sectorului dat, oferind totodată şi perspectivele 

dezvoltării sectorului. 

 

Cuvinte cheie: businessul mic și mijlociu; analiza sectorului IMM; IMM inovațional; 

perspectivele dezvoltării.  

 

1. Introducere 

 

Activitatea de promovare şi susținere a IMM-lor este prioritatea guvernelor tuturor țărilor, 

ale căror economii funcționează în baza principiilor pieței. Această activitate de susținere şi 

reglementare a businessului mic şi mijlociu este o parte integrată şi extrem de importantă a 

politicii social-economice a statului, desfășurată cu scopul creării unor condiții favorabile 

dezvoltării IMM-lor, în special în acele direcții de activitate care generează importante beneficii 

social-economice.  
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Existența unui cadru de reglementare eficient care ar permite IMM-urilor să activeze şi să 

se dezvolte într-un mediu concurențial adecvat este fundamental pentru susținerea creșterii 

sectorului dat. La acest capitol nu pot fi trecute cu vederea eforturile ce au fost întreprinse în 

Republica Moldova, în vederea reînnoirii bazei normative ce vizează activitatea IMM-urilor. 

Astfel, în vederea susținerii sectorului IMM-urilor, Guvernul Republicii Moldova a 

adoptat Hotărârea cu privire la Strategia de dezvoltare a sectorului IMM-urilor pentru anii 2012-

2020. Misiunea Strategiei 2012-2020, constă în – crearea unui mediu de afaceri favorabil, 

promovarea culturii antreprenoriale în vederea susținerii IMM-urilor şi asigurării coeziunii 

sociale. 

Cea de a patra direcție prioritară a Strategiei 2020, este orientată spre sporirea 

competitivității IMM-urilor. Dezvoltarea competitivității IMM-urilor este un obiectiv complex, 

realizarea căruia poate fi asigurată doar prin investirea continuă în modernizarea IMM-urilor de 

producere şi prestarea serviciilor prin: investirea în echipament modern şi tehnologii avansate, 

elaborarea noilor produse şi implementarea noilor procese. La acest capitol, un rol determinant îl 

au inovațiile (Badâr, I., 2009, p.46).  

Dezvoltarea sectorului IMM din Republica Moldova prin prisma inovațiilor, va contribui 

la creșterea competitivității afacerii şi, în consecință va favoriza intensificarea ritmurilor de 

creștere, extinderea pieței, dezvoltarea exportului, atragerea investițiilor, creșterea vânzărilor şi 

implicit a profitului etc. Competitivitatea bazată pe inovare trebuie să devină prioritate pentru 

IMM-urile autohtone. Aceasta presupune că, în afară de cadrul legal care să-i încurajeze, 

antreprenorii mai au nevoie şi de cunoștințe în domeniul inovării, de dezvoltarea capacității lor de 

a absorbi tehnologiile de ultimă generație, de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor 

deservite şi de a dezvolta, la rândul lor, tehnologii sau servicii care să le permită obținerea 

progresului (Stratan, A., Novac, A., Maier, L., 2018, p.67). 

În ultimii ani în Republica Moldova au fost demarate un șir de proiecte cu caracter public-

privat şi finanţare internațională, menite să contribuie la creșterea capacităților de inovare şi 

competitivitate a IMM-urilor. Au fost deschise mai multe incubatoarea de afaceri, care ulterior au 

fost extinse pîna la crearea unei rețele. Au fost deschise parcuri industriale şi efectuate studii de 

fezabilitate pentru extinderea regională a acestora. Această infrastructură de suport este extrem de 

importantă pentru IMM-uri, deoarece contribuie la o activitate eficientă a acestora, oferindu-le 

posibilități de lansare şi extindere a afacerii. Totuși, capacitatea IMM-urilor autohtone de a face 

față competitivității la nivel european este încă limitată. 

În vederea analizei activismului inovațional al IMM-urilor din Republica Moldova vom 

face apel la Indicele Inovațional Global (Global Innovation Index, GII), care redă părțile multe-

dimensionale ale procesului de inovare. Conform datelor GII, în anul 2020 Republica Moldova sa 

poziționat pe locul 59 din 131 de state incluse în clasament.  

            Tabelul 1. Poziționarea Republicii Moldova în clasamentul Indicelui Inovațional 

Global în perioada anilor 2014-2020 

Republica Moldova Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul  

2017 

Anul  

2018 

Anul 

2019 

Anul  

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Poziția în GII 43 44 46 54 48 58 59 

             Sursa: Elaborat de autori bazat pe informația de la  The Global Competitiveness Report  

             pentru anii 2014-2020, disponibil pe www.weforum.org [accesat pe 10.11.2020] 

 

http://www.weforum.org/
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Analizând evoluţia Republicii Moldova în clasamentul Indicelui Inovațional Global în 

perioada anilor 2014-2020, constatăm o tendință negativă de scădere de la poziția numărul 43 în 

anul 2014 la poziția 59 în anul 2020. Acest clasament confirmă ipoteza că capacitatea 

inovațională a întreprinderilor din Republica Moldova este joasă, ca urmare şi impactul 

inovațional asupra economiei naţionale este mic. În conformitate cu datele Raportului Global al 

Competitivității, cele mai semnificative carențe sectorul IMM-urilor autohtone îl înregistrează în 

raport cu: infrastructura generală; insuficiența stimulentului de a inova, colaborarea insuficientă 

dintre universități şi mediul de afaceri în domeniul cercetării, etc. Astfel, constatăm că activismul 

inovațional al IMM-urilor din Republica Moldova este destul de redus. 

Totuși, anume activitatea de inovare a IMM-urilor este un factor decisiv în 

competitivitatea şi dezvoltarea acestui sector. Realitatea economică demonstrează că 

întreprinderile care conștientizează necesitatea de a crea, evalua şi exploata cu succes idei noi au 

mai multe șanse de a supraviețui şi a prospera în economia globală competitivă. 
 

2. Analiza principalilor indicatori ai sectorului IMM 

 

În vederea aprecierii evoluției dezvoltării sectorului businessului mic şi mijlociu în 

Republica Moldova pentru perioada anilor 2014-2019, vom recurge la examinarea principalilor 

indicatori ce caracterizează activitatea IMM-urilor, inclusiv a IMM-urilor inovative. În baza 

acestui demers analitic vom evidenția principalele obstacole care stau în calea funcționării 

eficiente a sectorului dat, oferind totodată prognozele şi perspectivele dezvoltării sectorului. 

Scanarea situației actuale a IMM-urilor din Republica Moldova, ne-a permis să 

evidențiem că, sectorul IMM-urilor autohtone deține o impunătoare cotă din totalul agenților 

economici de pe piaţa locală. Făcând apel la datele oferite de Biroul Naţional de Statistică (BNS) 

din Republica Moldova pentru perioada anilor 2014-2019, constatăm o creștere în dinamică a 

numărului de IMM-uri. 

Astfel, dacă în anul 2014 din 53,7 mii de întreprinderi înregistrate în Republica Moldova,        

52,3 mii le reveneau IMM-urilor sau 97,40% din numărul total de întreprinderi, apoi în anul 2019 

numărul IMM-urilor a constituit 55,7 mii, cu 3,4 mii sau cu 1,3% mai mult decât în anul 2014, 

ceea ce constituie 98,70% din numărul total de întreprinderi. Explicația acestei tendințe pozitive 

de creștere a IMM-urilor o vedem direct relaționată cu îmbunătățirea mediului de afaceri şi 

perfecționarea cadrului legislativ al activității antreprenoriale întreprinse în perioada analizată. 

Totuși considerăm, că informația atât despre creșterea, cât şi numărul de IMM-uri în 

Republica Moldova, prezentată oficial de organul de statistică trebuie interpretată cu un grad de 

scepticism, deoarece BNS are posibilitatea să determine numărul de IMM-uri doar în baza datelor 

generalizate din situațiile financiare prezentate anual de către agenții economici. În realitate însă, 

nu toate formele organizatorico-juridice de IMM-uri sunt obligate să prezinte situații financiare, 

aici facem referire la întreprinderile individuale şi la antreprenorii ce activează pe bază de 

patentă, care în fond nu sunt nimic altceva decât subiecți ai businessului mic şi mijlociu. Prin 

această neobligativitate de prezentare numărul real de întreprinderi din sector ajunge să devieze 

substanțial de cel determinat oficial de organul de statistică, de unde putem deduce, că IMM-uri 

sunt de facto mult mai multe în Republica Moldova decât numărul oficial prezentat. 

O altă dificultatea în determinarea numărului real de IMM-uri de către BNS, constă în 

aceea că nu toate întreprinderile, care prezintă situații financiare anuale către organul de statistică, 
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își desfășoară activitatea sa de facto. În prezent, mulți agenți economici al sectorului dat preferă 

să prezinte situații financiare anuale la zero, decât să treacă prin procedura de lichidare a entității, 

care este prea anevoioasă.  

Considerăm, că în vederea corectării acestui aspect se impune necesitatea unui set de 

măsuri la nivel de stat ce ar viza, în primul rând simplificarea procedurii de lichidare, cât şi 

dreptul oferit BNS de a nu mai include în calculul agregat pe sector IMM-ul care trei ani 

consecutiv a prezentat situația sa financiar anuală la zero.  

Nemijlocit în cadrul cercetării noastre, din lipsa unei informații oficiale mai vaste, care ar 

ține cont de problemele nominalizate în determinarea numărului real de IMM-uri, ne vom baza 

doar pe datele furnizate de BNS. Urmărind per general evoluţia acestor date constatăm, că 

dimensiunile dezvoltării sectorul businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova în 

comparație cu alte state cu o economie funcțională au fost destul de modeste. Concluzia dată este 

fundamentată pe faptul, că dacă în anul 2014 la 1000 de locuitori  le reveneau 18 IMM-uri, iar în 

anul 2019 cifra a crescut la circa 21 IMM-uri, în ţările din Uniunea Europeană acest indicator 

oscilează între valori mult mai înalte ajungând chiar şi la 70 de IMM-uri la 1 000 de locuitori. 

Concluzia este evidentă, creșterea sectorului dat este semnificativă doar la nivel național, pe 

arena internațională a economiilor de piaţă funcționale numărul IMM-urilor din Republica 

Moldova rămâne a fi unul extrem de mic. 

În contextul dat ținem să menționăm, că utilizarea indicatorului sintetic, care reflectă 

spiritul antreprenorial ,,numărul de IMM-uri la 1 000 de locuitori”, cu care cel mai frecvent şi 

operează organul de statistică, nu este cel mai reprezentativ, deoarece acesta nu ia în calcul 

specificul demografic, cum ar fi: structura vârstnică a populației sau migrația acesteia. De aceea, 

în literatura de specialitate se mai recurge şi la un alt indicator, şi anume ,,numărul IMM-urilor la 

1 000 de locuitori apți de muncă sau activi” care, în opinia noastră, ar prezenta mai relevant 

situația economică din ţară. Totodată, în condițiile menținerii fenomenului împovărător al 

economiei tenebre, consecințele căruia se resimt şi printr-un număr mai mare de IMM-uri oficial 

înregistrate, față de cele real active (funcționale), găsim potrivită examinarea indicatorului ,,cota 

IMM-urilor real active în numărul IMM-urilor oficial înregistrate”. În acest context este rațional, 

ca şi indicatorul menționat anterior ,,numărul de IMM-uri la 1 000 de locuitori” să fie substituit 

prin indicatorul ,,numărul de IMM-uri active la 1 000 de locuitori activi” care, în opinia noastră, 

ar reda cel mai veridic tabloul statistic pe piaţa IMM-urilor din Republica Moldova. 

Bariera principală în implementarea propunerii date va fi de natură informațională, 

deoarece în prezent doar indicatorul ,,populația activă” este un parametru ce poate fi  determinat 

de organul de statistică, pe când ,,numărul IMM-urilor real active” este un indicator ce nu se 

regăsește printre datele oficiale al BNS.  

Totodată, Biroul Național de Statistică determină că în perioada anilor 2017-2018 

numărul întreprinderilor inovatoare a constituit 605 întreprinderi.  

Manualul Oslo al OCDE-Eurostat identifică implicit următoarele patru tipuri de inovații: 

inovația de produs sau serviciu, inovația de process/logistică, inovația de marketing, inovația 

organizațională. Primele două tipuri sunt în mod tradițional mai strîns legate de inovația 

tehnologică. Astfel, IMM-urile sunt considerate inovatoare în cazul în care au pus în aplicare o 

inovație în timpul perioadei de raportare.  

În conformitate cu datele BNS, din numărul total al întreprinderilor inovatoare autohtone, 

40% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări (de produse, procese, metode de 
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organizare și marketing), 20% au realizat inovări de produse și/sau procese, 40% - au realizat 

inovări de metode de organizare și/sau marketing.  

Din numărul total de întreprinderi inovatoare, 378 întreprinderi sau 62% sunt întreprinderi 

mici; 163 de întreprinderi sau 27% sunt întreprinderi mijlocii; 64 de întreprinderi sau 11% sunt 

întreprinderi mari. Astfel, numărul total de IMM cu activitatea de inovare a alcătuit 541 

întreprinderi, sau 89% din numărul total de întreprinderi inovatoare. 

Cu referire la Republica Moldova, unele dintre cele mai concludente exemple din 

industria de panificație care aplică inovația de produs sunt entitățile ,,Dulcinella” ,,Biscotini” și 

,,Granier”. În industria de textile putem aminti entititățile producătoare de articole vestimentare 

,,Maicom” și ,,Iuvas”. Inovația de produs o aplică și cel mai mare producător de cosmetice și 

parfumerie din Moldova, fabrica ,,Viorica Cosmetic”. Astfel, constatăm că la nivel de IMM cel 

mai frecvent se folosește inovația de produs sau serviciu. Totodată pot fi amintite și exemple 

precum magazinul ,,Bomba” care folosește inovația de distribuție prin magazinele on-line lansate 

recent în contextul situației pandemice. La fel poate fi amintit și magazinul ,,Volta”, care aplică 

inovația organizațională prin motivarea și stimularea continua a angajaților săi. 

Un alt indicator important care permite evaluarea elementelor cantitative şi calitative ale 

contribuției IMM-urilor în dezvoltarea economică a ţării este ponderea acestora în Produsul 

Intern Brut. În majoritatea țărilor cu o economie de piaţă funcțională acest indicator depășește 

50%, iar în unele state ajunge chiar şi până la 70%. În Republica Moldova pe seama IMM-urilor 

se creează circa 50% din PIB.  

Analiza evoluției dezvoltării businessului mic şi mijlociu nu poate fi lipsită de aprecierea 

structurii sectorului dat pe categorii de mărime. Astfel, din datele prezentate în tabelul 2 rezultă, 

că în perioada analizată ponderea dominantă în suma totală a IMM-urilor le revenea 

întreprinderilor micro în proporție de peste 85%, contrar multor state dezvoltate economic, în 

care categoria micro de IMM-uri deține o cotă nesemnificativă. Această situație poate fi explicată 

prin faptul, că întreprinderile micro din Republica Moldova, întâmpină cele mai mari dificultăți în 

dezvoltarea activității sale, fără a fi capabile să atragă o susținere financiară stabilă şi permanentă, 

care le-ar putea asigura o creștere durabilă pe viitor, spre categoria întreprinderilor mici sau 

mijlocii. 
 

    Tabelul 2. Aprecierea structurii IMM-urilor din Republica Moldova în perioada anilor 

2014-2019 pe categorii de mărime,% 

  Sursa: Elaborat de autori bazat pe datele de la Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova, disponibil 

pe: www.bns.md [accesat pe 10.11.2020] 
 

Creșterea numărului de întreprinderi micro din ultimii ani, în Republica Moldova a fost 

însoțită de reducerea numărului celor mici şi mijlocii. În particular, cota întreprinderilor micro în 

anul 2019 față de anul 2014 a crescut cu 9.60 p.p., pe când cele mici şi mijlocii s-au diminuat cu 

 

 

Indicatori 

 

În procente la numărul total de IMM-uri , % 

Anul  2014 Anul  2015 Anul  2016 Anul  2017 Anul  2018 Anul 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Numărul de IMM-uri 

total, dintre care: 

97,40 97,20 98,60 98,60 98,70 98,60 

întreprinderi mijlocii 3,10 3,2 2,50 2,40 2,30 2,40 

întreprinderi mici 19,20 19,50 11,00 11,20 11,30 11,40 

întreprinderi micro 75,10 74,50 85,10 85,00 85,10 84,70 

http://www.bns.md/
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7,8 p.p. şi respectiv 0,70 p.p. Creșterea numărului de întreprinderi micro este un fenomen destul 

de iluzoriu, deoarece un sector IMM cu 84,70% de întreprinderi de dimensiuni micro nu este unul 

în dezvoltare. Această constatare caracterizează negativ trendul de dezvoltare a sectorului, 

deoarece întreprinderile micro nu au încă condițiile necesare pentru a acumula un capital de 

creștere şi a migra spre categoria celor mijlocii şi mari, iar cele din urmă nu pot supraviețui pe 

piaţă şi fie se lichidează sau fie revin de unde au startat în categoria de micro entități. 

Dacă privim evoluţia dezvoltării sectorului businessului mic şi mijlociu, luând în calcul 

repartizarea teritorială a acestor întreprinderi, remarcăm existența unor arii cu grad diferit de 

concentrare a IMM-urilor în ţară. Cota dominantă a IMM-urilor în anul 2019 în număr de 35,5 

mii este concentrată în municipiul Chișinău, urmat în clasament de regiunea de Centru cu 8,7 mii, 

cea de Nord cu 6,9 mii şi cea de Sud cu 2,9 mii. 

Caracteristic pentru IMM-urile amplasate în municipiul Chișinău este şi faptul, că acestea 

sunt mai mari după dimensiuni, numărul de salariați şi veniturile înregistrate. Pentru anul 2019 în 

IMM-urile din municipiul Chișinău activau 55,2% de salariați, care generau 35,70% venituri din 

vânzări. Diferențierea teritorială observată este generată de o serie de factori cu caracter local, 

cum ar fi: oportunitățile locale, câștigurile populației, concentrarea potențialului uman, intelectual 

şi financiar, cultura şi experiența antreprenorială, infrastructura etc. 

Totodată, antreprenorii businessului mic şi mijlociu au dat preferință următoarelor 

sectoare economice de activitate, prezentate în tabelul 3. 

 

      Tabelul 3. Numărul IMM-urilor din Republica Moldova pe principalele sectoare  

      economice de activitate în anii 2015-2019, % 
 

Indicatori 

Anul  

2015 

Anul 

2016 

Anul  

2017 

Anul  

2018 

Anul 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Total: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura 6,2 6,6 7,1 7,5 8,9 

Industria prelucrătoare 8,5 8,5 8,4 8,4 10,1 

Energia electrică, gaze şi apă 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare 

0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 

Construcții 5,8 5,8 5,7 5,7 7,6 

Comerț cu ridicata şi amănuntul 39,7 39,3 38,4 37,5 46,7 

Transport şi depozitare  5,3 5,2 5,2 5,2 7,4 

Activități de cazare și alimentație publică 3,5 3,5 3.6 3.6 2,3 

Informații și comunicații 3,9 3,9 4,1 4,2 3,1 

Tranzacții imobiliare 6,9 6,5 6,3 6,4 2,5 

Activități profesionale, științifice și tehnice 8,3 8,6 8,8 8,9 2,6 

Alte activități 11,10 11,20 11,40 11,60 8,1 

Sursa: Elaborat de autori bazat pe datele de la Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova, disponibil pe: 

www.bns.md [accesat pe 10.11.2020]. 

 

Notă: După cum se poate observa în tabelul 3, am exclus anul 2014, deoarece în perioada anilor 2014-2015 a fost 

modificată clasificarea pe principalele sectoare economice în care își desfășoară activitatea IMM-urile, respectiv 

analiza datelor în dinamică înainte de anul 2014, pe principalele sectoare economice nu va fi reprezentativă, 

deoarece datele nu sunt comparabile (de aceeași regulă am ținut cont şi în cazul analizei evoluției veniturilor din 

vânzări şi profitului până la impozitare înregistrate de IMM-uri, pe principalele sectoare de activitate economică, 

prezentate în continuare în tabelul 4 şi respectiv tabelul 5). 

http://www.bns.md/
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Din datele prezentate în tabelul 3 se observă, că cele mai atractive domenii de activitate 

pentru IMM-urile din Republica Moldova sunt „comerțul cu ridicata şi amănuntul” (cu o cotă 

impunătoare de peste 46,7%), urmat de categoria ,,industria prelucrătoare” (10,1%), „agricultura, 

economia vânatului și sivicultura” (8,9%), „alte activități” (8,1), construcții (7,6%) şi ,,transport 

și depozitare” (7,4%).  Explicația acestei evoluții deosebite în comerț, dar şi în alte activități o 

regăsim în flexibilitatea IMM-urilor din domeniu, majoritatea încadrându-se în clasa micro 

întreprinderilor cu activități de comerț, care îndeplinesc funcția de intermediari pe piaţă. 

Implicarea unui număr din ce în ce mai mare de IMM-uri în sectorul industrial dovedește că acest 

segment se află în fază de dezvoltare, în aceste întreprinderi au loc procese organizatorice şi de 

producție complexe. 

Ca urmare a analizei structurii sectorului IMM-urilor pe principalele genuri de activitate 

economică am ajuns la concluzia, că sectorul dat în Republica Moldova se dezvoltă mai bine în 

acele ramuri, care nu necesită semnificative resurse umane, materiale, intelectuale şi, în special, 

financiare, adică sectorul comerțului şi cel al serviciilor, care este o parte componentă a categoriei 

altor activității şi care nu reprezintă activității inovatoare.  

Totodată aceste activității se regăsesc şi în topul genurilor de activitate care au generat 

cele mai multe venituri din vânzări în perioada analizată, reflectate în tabelul 4. 

Tabelul 4. Evoluţia veniturilor de vânzări generate de IMM-urile din Republica Moldova, 

pe principalele sectoare economice de activitate în perioada anilor 2015-2019, (mil.lei) 

 

Activități economice 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Total 119 566,1  124 954,4 137 506,1 144 159,9 157 335,6 

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura 9 019,1 10 366,8 12 194,5 12 431,7 13 937,0 

Industria prelucrătoare 13 694,5 13 787,6 14 820,9 15 215,7 15 843,8 

Energia electrică, gaze şi apă 147,4 195,9 292,2 215,1 466,8 

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare 

571,4 622,1 737,30 766,0 860,1 

Construcții 9 451,6 8 675,1  9 573,8 11 222,0 11 915,2 

Comerț cu ridicata şi amănuntul 57 700,5 60 750,7 67 235,6 67 881,0 73 529,2 

Transport şi depozitare  8 861,5 9 338,0 10 072,2 10 978,5 11 629,1 

Activități de cazare și alimentație publică 1 903,3 2 130,4 2 389,1 2 856,7 3 544,0 

Informații și comunicații 3 048,1 3 469,7 3 516,3 3 767,4 4 897,2 

Tranzacții imobiliare 3 017,4 3 474,9 3 354,9 3 813,9 3 864,7 

Activități profesionale, științifice și tehnice 3 665,0 3 749,6 4 041,9 4 110,0 4 142,9 

Alte activități 8 486,4 8 393,6 9 277,4 10 901,9 12 705,5 

Sursa: Elaborat de autori bazat pe datele de la Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova, 

disponibil pe: www.bns.md [accesat pe 10.11.2020]. 

 

Informația prezentată în tabelul 4 denotă, că evoluţia veniturilor din vânzări generate de 

IMM-urile din Republica Moldova în cadrul desfășurării activității în principalele sectoare 

economice pentru anii 2015-2019 a fost una pozitivă. Formula succesului în desfășurarea unei 

activității economice eficiente este ca veniturile din vânzări, generate de întreprindere, să fie 

suficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor şi formarea profitului. În acest context, în 

continuare vom recurge la analiza profitului până la impozitare obținut de IMM-uri din Republica 

http://www.bns.md/
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Moldova, din principalele genuri de activitate economică în perioada anilor 2015-2019, 

prezentată în tabelul 5. 

Table 5. Evoluţia profitului până la impozitare obținut de IMM-uri din Republica Moldova, 

pe principalele sectoare economice de activitate în perioada anilor 2015-2018, (mil.lei) 
 

Activități economice 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

1 2 3 4 5 6 

Total  3 037, 6 5 878,5 10 568,9 11 219,4 12 386,0 

Agricultura, economia vânatului şi 

silvicultura 

328,5 1017,0 1 926,2 1 212,5 1 278,7 

Industria prelucrătoare 288,3 658,3 772,8 704,9 831,1 

Energia electrică, gaze şi apă (22,5) (0,4) (7,2) 28,0 28,4 

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare 

(9,3) (56,9) 5,3 9,7 (3,0) 

Construcții 393,2 542,3 985,5 1 277,6      1 244,5 

Comerț cu ridicata şi amănuntul 895,0     1 589,7 3 252,3 3 439,6 3 664,8 

Transport şi depozitare  440,1 341,9 447,0 553,8 334,7 

Activități de cazare și alimentație publică      (165,5) (43,6) 3,3 110,7 276,5 

Informații și comunicații 97,3 180,8 386,5 569,1 850,5 

Tranzacții imobiliare     21,3 674,0 962,8    1277,7 1 186,1 

Activități profesionale, științifice și 

tehnice 

434,2 670,9 797,3 854,8 884,4 

Alte activități 336,8 304,7 1037,8 1 181,0 1 809,3 

Sursa: Elaborat de autori bazat pe datele de la Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova, disponibil pe: 

www.bns.md [accesat pe 10.11.2020]. 

  

Astfel, datele prezentate în tabelul 5, atestă o creștere în dinamică a profitului până la 

impozitare de circa 4 ori, ceea ce reflectă per general, suficiența veniturilor din vânzări generate 

de IMM-uri, pentru acoperirea tuturor cheltuielilor şi formarea profitului până la impozitare în 

anul 2019 comparativ cu anul 2015. Ca rezultat, în anul 2019 aproape din toate sectoarele 

economice, în care au activat IMM-urile acestea au obținut profit (cu excepția activității 

economice ,,distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare” care 

a generat pierderi).  Totodată, creșterea cea mai semnificativă de circa 60 de ori a fost înregistrată 

în activitatea tranzacții imobiliare, urmată de sectorul informații şi comunicații, sectorul 

agricultură, economia vânatului şi silvicultura, alte activități şi sectorul de construcții. Totodată în 

perioada anilor 2015-2016, sectorul economic ,,activitățile de cazare și alimentație publică”, a 

generat pierderi, ca urmare a crizei financiare din acea perioadă, după care în perioada anilor 

2017-2019 a reuşit să îşi redreseze situația economică, înregistrând profit. Aceeași evoluție 

oscilatorie este caracteristică şi sectorului economic ,,energia electrică, gaze şi apă”, care în 

perioada anilor 2015-2017 a înregistrat pierderi din activitatea sa, revenindu-şi spectaculos în 

anul 2019, în care a înregistrat profit până la impozitare în mărime de 28,4 mil.lei.  

Realizând funcția socială a businessului mic şi mijlociu, care este totodată şi una dintre 

cele mai importante, exprimată prin crearea locurilor de muncă pentru majoritatea populației 

ocupate menționăm, că numărul persoanelor care au activat în IMM-uri în anul 2019 a constituit 

328,0 mii persoane, ceea ce reprezintă 60,7% din numărul total de angajați de pe piaţa muncii a 

Republicii Moldova. Dintre ei 99,3 mii persoane sau 30,27% activau în întreprinderile mijlocii, 

117,0 mii persoane sau 35,67% - în întreprinderile mici şi 111,7 mii persoane sau 34,05% - în 

întreprinderile micro (tabelul 6). 
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         Table 6. Evoluţia numărului de salariați pe categoriile de IMM-uri  din Republica 

Moldova  în perioada anilor 2014-2019, mii persoane 
 

Indicatorii 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

1 2 3 4 5 6  

Numărul de IMM-uri  

total, dintre care: 

     291,7 281,4 313,5 323,3 328 335,8 

mijlocii 83,1 82,4 101,5 103,5 99,3 102,9 

mici 114,2 115,1 107,2 112,0 117,0 118,6 

micro 94,4 83,9 104,8 107,8 111,7 114,2 

  Sursa: Elaborat de autori bazat pe datele de la Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova, disponibil 

pe: www.bns.md [accesat pe 10.11.2020]. 

  

Urmărind evoluţia populației angajate în sectorul businessului mic şi mijlociu pentru 

ultimii șapte ani, în baza datelor prezentate în tabelul 6, am constatat o creștere a numărului total 

de salariați angajați în întreprinderile micro cu 19,8 mii persoane (114,2 - 94,4), în condițiile 

creșterii personalului angajat în întreprinderile mici cu 4,4 mii persoane şi cu 19,8 în 

întreprinderile mijlocii. Această creștere a numărului de salariați angajați în întreprinderile micro, 

ar putea fi justificată, de dorința antreprenorilor de a-şi extinde afacerea. Totodată, trebuie să 

menționăm tendința de scădere pentru categoria de întreprinderi micro a indicatorului numărul de 

salariați în perioada anilor 2014-2015, însoțită de redresarea situației în dinamică. Explicația 

acestui fenomen se regăsește şi în criza financiară care a lovit sistemul bancar în perioada anilor 

2014-2015 şi a condus la reducerea numărului de persoane angajate sau chiar falimentarea 

afacerilor de dimensiuni micro.  

Totodată, constatăm că în perioada analizată numărul salariaților din sectorul IMM-urilor 

este relativ echilibrat distribuit pe categorii de întreprinderi, fiecare dintre ele deținând 

aproximativ 1/3 din numărul total de salariați din sectorul dat. În mediu, pe o întreprindere din 

sector numărul de salariați în anul 2019 a alcătuit circa 6 persoane (335,8 : 55,7). Eficiența 

utilizării personalului angajat în sectorul vizat, sa oglindit în veniturile din vânzări înregistrate de 

IMM-uri, care în mediu la un salariat au constituit în anul 2019 – 468,54 mii lei (157 335,6 : 

335,8).  

 

3. Concluzii și perspective în dezvoltarea sectorului IMM din Republica Moldova 

  

De peste două decenii în care Guvernul Republicii Moldova cu eforturile sale proprii, cât 

şi, în special, în ultimii ani, cu suportul financiar din partea Uniunii Europene şi a altor donatori şi 

instituții financiare internaţionale a inițiat în practică o serie de măsuri menite să accelereze 

creșterea sectorului businessului mic şi mijlociu – acestea au început să dea roade.  

Măsurile de susținere întreprinse s-au valorificat într-un șir de rezultate pozitive, 

remarcate şi în demersul analitic de față, cum ar fi: sporirea aportului sectorului IMM-urilor în 

PIB; creșterea numărului de IMM-uri şi a forței de muncă angajate în aceste întreprinderi.  

Totuși în cadrul analizei efectuate s-a observat, că aceste rezultate raportate la ţările cu o 

economie de piaţă funcțională sunt reduse, iar dezvoltarea sectorului businessului mic şi mijlociu 

reprezintă încă o mare provocare pentru Republica Moldova. 

http://www.bns.md/
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Astfel, ca urmare a analizei întreprinse am constatat, că businessul mic şi mijlociu, ca un 

fenomen social-economic nu a reușit încă să devină o verigă cheie în creșterea economică din 

Republica Moldova. Această concluzie a fost fundamentată pe următoarele momente:   

 densitate scăzută a IMM-urilor din Republica Moldova, indicatorul ,,IMM-uri la 1 000 de 

locuitori” este foarte redus; 

 sector reprezentat cu 84,70% de întreprinderi micro, care nu se dezvoltă şi oferă cele mai 

puține locuri de muncă şi generează cel mai mic profit;  

 concentrarea regională a IMM-urilor este preponderent în zona urbană; 

 pondere dominantă a IMM-urilor este încă în sectorul comerțului şi serviciilor, care sunt 

activități non-inovatoare şi nu produc valoare adăugată; 

 furnizarea de informații oficiale incomplete despre performanțele şi necesitățile sectorului 

businessului mic şi mijlociu şi activarea multor IMM-uri în cadrul economiei tenebre.  

Aceaste concluzii şi mai acut evidențiază carențele dar totodată şi necesitatea susținerii 

acestui sector în Republica Moldova.  Ca urmare a analizei întreprinse am încercat să identificăm 

şi principalele bariere care limitează accesul IMM-urilor la inovare, în opinia antreprenorilor.  

Astfel, am recurs la chestionarea efectuată pe parcursul ultimilor ani în cadrul Institutului 

Naţional de Cercetări Economice (INCE), în vederea identificării principalelor constrângeri cu 

care se confruntă sectorul IMM, inclusiv în dezvoltarea şi implementarea proiectelor de inovare. 

Printre principalele bariere care limitează accesul IMM-urilor la inovații, respondenții chestionați 

au menționat (Aculai, E., Vinogradova, N., Novac, A., Percinschi, N., Maier, L., 2014): 

 lipsa resurselor financiare este cel mai mare obstacol pentru IMM-urile care doresc să 

inoveze; 

 strâns legată de insuficiența resurselor financiare este şi dificultatea de a achiziționa noi 

echipamente şi a atrage noi tehnologii;  

 insuficiența personalului calificat reprezintă, potrivit respondenților, un obstacol destul de 

serios în dezvoltarea şi implementarea inovațiilor;  

 conștientizarea insuficientă a avantajelor cooperării dintre antreprenori şi cercetători, care 

sunt principalii subiecți ai procesului elaborării şi implementării inovațiilor. Antreprenorii nu 

înțeleg pe deplin importanța implementării inovațiilor bazate pe rezultatele cercetărilor, iar 

cercetătorii necesitatea comercializării rezultatelor lor. 

Totodată, capacitatea de comercializare foarte limitată a rezultatelor cercetării şi inovării 

şi nivelul foarte scăzut al antreprenoriatului bazat pe inovare impun dezvoltarea unor noi modele 

de afaceri, bazate pe inovare şi transfer de tehnologii, care ar contribui la menținerea fluxului 

continuu de inovații în economie (Stratan, A., Novac, A., Maier, 2018, p.68). 

Rezervele constatate în dezvoltarea sectorului IMM, inclusiv și a IMM inovative din 

Republica Moldova ne-au impulsionat spre promovarea unor propuneri concrete, prezentate în 

continuare, în perspectiva valorificării potențialului neexploatat al sectorului.  

 Dezvoltarea IMM-urilor este încă concentrată în sectorul comerțului cu amănuntul şi 

serviciilor şi doar, în mică măsură în sectorul productiv. Totodată, activitățile productive din 

sectorul IMM-urilor sunt cele ce constituie esența creșterii economice şi a progresului dintr-

un stat. Astfel, considerăm absolut necesară reorientarea IMM-urilor spre activități inovative 

şi concentrarea susținerii statului, în primul rând, spre aceste entități cum ar fi, spre exemplu, 

domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor (TIC).  
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 Caracteristic pentru Republica Moldova este şi lipsa cooperării dintre întreprinderile mari şi 

sectorul businessului mic şi mijlociu, de aceea IMM-urile contribuie, în primul rând, la 

saturarea pieței de consum dar nu a celei de producere cum ar şi fi normal. Colaborarea IMM-

urilor inovative din Republica Moldova cu întreprinderile mari poate debloca potențialul 

economic al sectorului contribuind astfel la creșterea economică. 

 Concomitent se impune şi o colaborare mult mai strânsă dintre IMM-uri şi mediul academic, 

în vederea demarării unor cercetări științifice, menite să deblocheze potențialul inovator al 

sectorului. 

 Ținând cont de faptul, că adevăratul potențial al IMM-urilor din Republica Moldova nu poate 

fi măsurat, date fiind carențele raportării financiare dar şi deficitul unei informații complexe 

pe sector venim cu propunerea creării la nivel de stat a unui Birou public de evidență a IMM-

urilor care nu au obligativitatea de a prezenta situația financiară anuală către BNS. Biroul 

urmează a fi împuternicit cu actualizarea atât numerică, cât şi prin prisma altor indicatori 

financiari a IMM-urilor ce activează pe bază de patentă sau sub altă formă organizatorico-

juridică, care nu prezintă situația financiară către BNS. Ținem să menționăm faptul, că nici în 

ceea ce privește nivelul de finanţare a IMM-urilor din Republica Moldova nu există o 

statistică oficială exactă. Lipsa acestor informații face imposibilă aprecierea exactă a 

necesarului de finanţare a IMM-urilor. În vederea corectării acestui aspect considerăm, că ar 

fi oportună instituirea unor instrumente analitice pentru evaluarea accesului la finanţare al 

IMM-urilor, de tipul anchetei Comisiei Europene şi Băncii Central Europene „SME access to 

finance”, însoţită de diversificarea şi detalierea informaţiei publicate de către Banca Națională 

a Moldovei (BNM) şi Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) referitoare la durata 

creditelor acordate, tipul beneficiarilor după categorii de întreprinderi, ratele dobânzilor în 

sectorul de micro finanțare etc. 

 Analiza în profil teritorial, atât din punct de vedere al ponderii în formarea PIB-lui, cât şi sub 

aspectele calității vieții umane, denotă discrepanțe vădite dintre municipiile Chișinău şi Bălți, 

şi restul Republicii. Caracteristic pentru Republica Moldova este o polarizare, din punct de 

vedere economic, extrem de pronunțată, jumătate din PIB fiind realizat în capitală. Ponderea 

rurală excesivă şi polarizarea societății îşi are impactul său negativ şi sub aspect economic, 

exprimat în așa indicatori ca: densitatea IMM-urilor, numărul angajaților, valoarea vânzărilor 

realizate etc. În contextul problemei date, venim cu recomandarea promovării unei politici a 

statului focusate pe dezvoltarea regională a IMM-urilor. Împărtășim opinia, că în vederea 

dezvoltării infrastructurii rurale, beneficiarii tuturor proiectelor de finanţare a IMM-urilor de 

tip parteneriat public-privat, ar trebui primordial să fie antreprenorii care au inițiat o afacere 

de demisiuni micro, mici sau mijlocii în zonele rurale ale ţării. 

 Concomitent, se resimte o nevoie acută de instruire a antreprenorilor din zonele rurale ale 

ţării. Instruirea, informarea şi transferul de cunoștințe fiind primele premise absolut necesare 

pentru extinderea businessului mic şi mijlociu inovativ spre zonele rurale a Republicii.  

 Dominarea în sector a întreprinderilor de dimensiuni micro (84,70%) ne subliniază acut 

necesitatea susținerii acestora spre acumularea unui potențial financiar de creștere. Suntem 

ferm convinși, că accesul la surse de finanţare este un aspect cheie al dezvoltării sectorului dat 

în Republica Moldova, iar pentru întreprinderile de dimensiuni micro este cel mai greu de a 

atrage această finanţare. Cauza este nu doar lipsa sau calitatea gajului, dar deseori şi o 

instruire slabă a managerilor, reflectată într-o calitate scăzută a planurilor de afaceri. 
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 Lipsa unui sistem informațional unic privind ofertele de instruire şi finanţare, şi costurile 

acestora rămâne a fi un impediment considerabil în dezvoltarea IMM-urilor din Republica 

Moldova. În contextul dat, venim cu propunerea creării unui Birou unic al ofertelor de 

instruire şi finanţare pentru IMM-urile inovatoare, actualizat permanent, care să centralizeze 

toată informația referitoare la programele şi proiectele de instruire şi finanţare oferite de stat 

şi cele furnizate de donatorii internaționali, pentru care sunt eligibili agenții economici ai 

businessului mic şi mijlociu.  
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RWANDA’S PROSPEROUS ECONOMIC UPGRADE: FROM 

GENOCIDE TO A FAST-GROWING ECONOMY 
 

Marina POPA*, Daniela BEȚCO** 
 

Abstract 

 

After the Genocide from 1994, Rwanda has shown surprising economic growth with a steady 

annual increase of GDP of 8%. This success was due to the determined government policies 

involving investment in health and education and energetic implementation with the support of 

developed partners. The main goal of this research is to analyze the economic progress and how 

a change in the governance of the country managed to have a positive impact on Rwanda’s 

evolution over time. Rwanda’s progress doesn’t stop here, as the president want to transform the 

country into an upper middle-income by 2035 with a per capita income of $4.035 and into a 

high-income country by 2050 with a per capita income of $12.476.  The methods used in this 

research paper are: conceptual analysis; observational trial based on a longitudinal approach; 

quantitative research. Even though Rwanda is one of the smallest countries from Africa, with 

good governance and by implementing the right policies, it managed to become one of Africa’s 

fastest-growing economies. As follows, the main purpose of this paper is to emphasize the 

progress of a poor country gaining a significant role in the economy of the African continent. 

 

Keywords: Rwanda, genocide, fast-growing economy, GDP growth, export-import, Vision 2050 

 

1. Introduction 

 

Africa has been always considered to be a poor continent with no future economic 

opportunities. The continent has been devastated by slavers, colonizers, exploited by world 

powers, especially during the Cold War, and destroyed by post-colonial conflicts making it the 

continent of poverty. Africa’s potential has been underestimated for ages, but nowadays the 

continent is experiencing its highest economic growth rates from the overall perspective.  
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Figure 1. Africa’s GDP growth is above the world average 

Source: Elaborated by the author based on the African Development Bank statistics and IMF World Economic 

Outlook database, available at https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-

databases#sort=%40imfdate%20descending[visited on 22.10.2020] 

 

Africa’s economic growth rate according to the African Economic Outlook 2020 was 3.4 

% in 2019 and is expected to pick up to 3.9% in 2020, and even 4.1% in 2021. The 

macroeconomic climate has improved significant as external debts were reduced; the number of 

conflicts has declined, while political and economic governance has also registered good 

performance. As the world’s youngest and fastest-urbanizing continent, by 2045 Africa will have 

a forecasted population of 24 million more people- much more than India and China combined 

(based on a aa major increase in consumption and on this wise, household consumption is 

expected to grow by 3.8% annually until 2025, reaching $2.6 trillion, while business spending 

should grow almost by $1 trillion in 2025. As high economic growth rate is predicted, business 

opportunities are expected to grow of $5.6 trillion (McKinsey report). The continent is abundant 

in natural resources, which include 10% of the world’s oil reserves, 40% of gold, and 80% of 

platinum reserves. The largest African economies that have registered big progress on making the 

African Continental Free Trade Area a functioning regional economic bloc are Egypt, Nigeria 

and South Africa. However, small economies are also demonstrating powerful reforms with up to 

scratch results [7, 9]. 

 

2. The evolution of macroeconomic indicators in Rwanda 

 

One of the African countries that is helping to push up African’s overall economic growth 

rate forecast is Rwanda. Rwanda is one of the smallest countries in Africa, Kigali being its 

capital. The country is situated in the Great Rift Valley, the place where African Great Lakes 

region and East Africa converge. The population of the country is mainly formed of two ethnic 

groups: Hutus and Tutsis. There been always tension between them, but the intensity has grown 

substantially since the colonial period. Belgian colonists in 1916, considered the Tutsis to be 

superior to the Hutus, which later created a legacy tension that exploded into violence. However, 

after a Hutu revolution in 1959, more than 330,000 Tutsis were forced to leave the country. In 

https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending
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1994 the real genocide begins, after the death of the country’s president in a plane crash, where 

especially Hutu extremist were blamed. Within an hour of the plane crash, Hutus took the power 

in their hand and the only way to maintain it, was by eliminating the Tutsis ethnic. The U.N. 

estimates that nearly 800,000 Rwandans were killed in just 100 days of slaughter [7]. 

After the 1994 Rwandan Genocide, the country has succeeded to recover becoming one of 

the fastest growing economies from Africa. Since then, country’s economy has been growing 

steadily at 7% every year, scoring the highest growth rate at 8.7% in 2020, followed by Ethiopia 

with 7.4%. Due to its success story, Rwanda has become a role model that other African 

countries should follow [1]. 

 
Figure 2. Global and regional economic growth, 2013-2021 (percent) 

Source: Elaborated by the author based on WBG 2019 data. 

Note: SSA: Sub-Saharan Africa; EAC: East Africa Community, available at: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/593831561388957701/pdf/Rwanda-Economic-Update-Lighting-

Rwanda.pdf [visited on 25.1-.2020] 

 

According to Trading Economics global macro models and official data from the World 

Bank, Rwanda’s GDP was 10.12 billion US dollars in 2019, representing just 0.01% of the world 

economy. Ranking the 34th economy from Africa based on GDP, Rwanda is still considered a 

powerful economy [17]. 

The GDP per capita in Rwanda has registered a steady increase starting from 2010 till 

nowadays, last recorded at 904.70 US dollars in 2019, which is equivalent to 7% of the world’s 

average. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/593831561388957701/pdf/Rwanda-Economic-Update-Lighting-Rwanda.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/593831561388957701/pdf/Rwanda-Economic-Update-Lighting-Rwanda.pdf
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Figure 3. GDP growth of Rwanda 2009-2021 (annual %) 
Source: Elaborated by the author according to the World Bank Data, available at: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RW [Visited on 27.10.2020] 

 

According to the index of economic freedom, Rwanda was ranked as the 33rd freest 

economy in the world with a score of 70.9, and ranked 2nd among 47 countries in the Sub-

Saharan Africa region. Moreover, the country is rated the least corrupt African country in 

Transparency International’s 2019 Corruption Perception Index and the 55thof 198 countries, with 

a score of 53 out of 100, making Rwanda a friendly business environment [14]. 

Furthermore, Rwanda’s economy is mainly dominated by agriculture, as follows the 

employment in agriculture was 66.06% of total employment in 2019. The favorable performance 

of this sector seems to be attributable to government interventions. In addition to this, the 

government has implemented a number of projects for marshland development, such as soil 

improvement and irrigation projects. However, a lot of investments are done in the private 

sectors, especially related to the infrastructure of the country, as it understands the importance of 

a developed infrastructure. So, we can assume that the state is specialized in the agriculture 

sector, with a tendency to boost and increase the industry and service sectors. 

 

3. Trade and FDI sector of Rwanda 

 

         In 2018, according to the Observatory of Economic Complexity, in 2018 Rwanda registered 

$970M in exports making it the 152nd exporter in the world, and $1.98B in imports making it the 

156th trade destination in the world, resulting in a negative trade balance of $1.01B. The exports 

per capita were $78.8 and its imports per capita were $161 [12]. 

Rwanda due to its richness in mineral resources is mainly exporting gold (65.6%), niobium, 

tantalum, vanadium and zirconium ore (7.91%), coffee (6.85%), tea (5.78%) and in 2018, these 

were mainly exported to the United Arab Emirates (66%), USA (7%), Thailand (5%), Pakistan 

(4%), China (4%), Malaysia (2%) and others. 

 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RW
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Figure 4. Export countries of Rwanda 

Source: Elaborated by the author according to the OEC World, available at: https://oec.world/en/profile/country/rwa/ 

[visited on 27.10.2020] 

 

           It is also very important to know that over years, Rwanda’s export sector has been mainly 

dominated by commodities rather than by manufacturing or processed goods. Moreover, Rwanda 

is also exporting small amounts of hides, skins and horticultural products, however their values 

from an international perspective are significantly low. Handicrafts, is another potential area of 

diversification, being a small but growing sector in Rwanda. Rwandans make an extensive range 

of handicrafts including wood products, ceramics and pottery, hand textiles, embroidery etc.  

            Rwanda’s main imports in 2018 were led by other furniture (6.03%), broadcasting 

equipment (3.89%) baked goods (4.11%), plastic housewares (3.89%). The most common import 

partners were Tanzania (33%), Uganda (10%), Kenya (9%), China (8%), India (7%), UAE (6%) 

etc. For Rwanda, in other contexts, high quality inputs have been found to be complementary 

with high-skill workers, so if firms are using higher-quality inputs, they also increase their use of 

skill. Moreover, is good to know that in Rwanda, firms that increase their use of imports, as a 

result to price changes induced by exchange rate changes, end up increasing their skill utilization 

at the firm level. Also, its been found out that firms that increase the amount that they import end 

up employing more workers to produce a given level of firm outputs [5]. 

 

 
Figure 5. Import countries of Rwanda 

Source: Elaborated by the author according to the OEC World, available at: https://oec.world/en/profile/country/rwa/ 

[visited on 27.10.2020]  

 

https://oec.world/en/profile/country/rwa/
https://oec.world/en/profile/country/rwa/
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Rwanda has given a lot of reasons to invest in it, becoming one of the fastest growing 

economies from Africa. It has sustained a high economic growth with a steady GDP growth of 

8% each year, a stable inflation and exchange rate. According to the UNCTAD 2020 World 

Investment Report, in 2019 Rwanda has registered FDI inflows of $420 million, while FDI stock 

was estimated at $2.6 billion at the end of 2019. In addition to this a record total investment level 

of $2.46 billion were record, 37% of which in FDI (RDB) [10]. 

Due to country’s investor friendly climate, there are a lot of untapped investment 

opportunities, particularly in the infrastructure sector, agriculture, energy, and more than that the 

information and communication technology. Rwanda is also attracting a lot FDI due to the fiscal 

incentives and the approved investment law.  

So, Rwanda has approved the following fiscal incentives: 

1. Zero corporate income tax for companies that plan to relocate headquarters to Rwanda; 

2. 15% preferential corporate income tax for strategic sectors as energy, transport, affordable 

housing, ICT and financial services; 

3. Exemption of capital gains tax; 

4. Seven-Year corporate income tax Holiday for large projects in strategic sectors as energy, 

exports, tourism, health, manufacturing and ICT. 

The following represent non-fiscal incentives: 

1. Quick business and investment online registration (24h); 

2. Assistance with tax-related services and exemptions; 

3. Assistance to access utilities (water & electricity); 

4. Assistance with obtaining visas and work permits; 

5. Provision of Aftercare services to fast track project implementation [15]. 

 As stated by, last year Africa accounted for 66.5% of the total investments into Rwanda of 

$1.6bn. In 2019 in Rwanda were invested $478.2m in 79 projects. The Kigali city attracts more 

than 70% of the FDI in the country, as from 2015 to 2019, the Kigali Special Economic Zone 

attracted $665.8 million in investments generating $349.2 million in export revenues and over 

12,000 permanent jobs [11, page 44]. 
 

 
Figure 6. FDI Inflow to Rwanda 2015-2019 (US$ million). 

Source: Elaborated by the author based on the Official Rwanda Development Board. Annual Report 2019. 

https://rdb.rw/wp-content/uploads/2020/09/RDB-Annual-Report-2019.pdf (page 8) 

 

https://rdb.rw/wp-content/uploads/2020/09/RDB-Annual-Report-2019.pdf
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 According to the 2020 World Bank Doing Business Report, Rwanda is ranked the 38th 

easiest country globally to do business and the 2nd easiest country in Africa [16]. 

Commenting on this year’s report, Clare Akamanzi, CEO of the Rwanda Development 

Board said: 

“We continue to make bold and ambitious steps to improve our business environment and further 

Rwanda’s vision of a private sector-led economic transformation. While we acknowledge this 

year’s Doing Business Report, we note with great disappointment the abrupt change in 

methodology which has affected Rwanda’s global rankings negatively. We will continue to 

engage the World Bank on this issue.” 

4. Rwanda’s progress registered by global reports 

 

According the Global Competitiveness Index 2017-2018, Rwanda is ranked the 58th 

country from 137, remaining one of the most competitive African countries, due to its efficient 

goods and labor markets and a stable political situation that supports high increase of GDP 

growth.  

 

Table 1. The Global Competitiveness Index 2019 of Rwanda 
 

Index Component Rank/137 Score (0-100) 

Global Competitiveness Index 4.0 100 52.82 

Subindex A: Basic requirements 114 50.76 

1st pillar: Institutions 36 63.21 

2nd pillar: Infrastructure 111 52.00 

3rd pillar: Macroeconomic environment 96 72.67 

4th pillar: Health and primary education 107 61.39 

Subindex B: Efficiency enhances 94 56.38 

5th pillar: Higher education and training 94 46.14 

6th pillar: Goods market efficiency 66 55.31 

7th pillar: Labor market efficiency 45 63.58 

8th pillar: Financial market development 90 56.34 

9th pillar: Technological readiness 111 37.63 

10th pillar: Market size 129 35.08 

Subindex C: Innovation and sophisticated factors 74 48.26 

11th pillar: Business sophistication 46 65.58 

12th pillar: Innovation 100 30.93 
Source: Elaborated by the author based on the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2019, 

available at https://knoema.com/WFGCI2019/global-competitiveness-report?country=1001220-rwanda [visited on 

28.10.2020] 

 

Even though the big progress of the country Rwanda is still far from registering a high 

human development index. The HDI value of Rwanda in 2018 was 0.536, which categorize the 

country in the low human development category, positioned on the 157th place out of 189 

countries. However, it has to be taken into consideration that between 1990 and 2018, this value 

increased from 0.245 to 0.536, a total increase of 119.0 percent. Also, the gross national income 

per capital has increased by about 126.5% in the same time period. 

Regarding the Innovation Index, in 2019 Rwanda has scored 27.4 points, while the 

world’s average based on 129 countries was 36.31 points. Despite this low score, Rwanda is still 

https://knoema.com/WFGCI2019/global-competitiveness-report?country=1001220-rwanda
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one of the most innovating countries from Africa. Especially the shifted focus towards tech in 

education, willingly hosting tech gatherings, establishing Africa’s first electronic world trade 

platform, having a government that promotes ICT and attracting continent start-ups and 

investment have been considered the most important factors that contributed to the innovation of 

the country. Rwandans have even succeeded to produce their own smartphone, and they are 

proud to hold a ‘’Made in Rwanda’’ smartphone rather the ‘’Made in China’’ one. One of 

projects implemented five years ago by the government, as a result of the 4G coverage, is making 

WI-FI available on public transportation in Kigali. In comparison with other countries, Rwanda is 

using drones in a very different way. Rwanda has become the first country in the world using 

drones for delivering urgent blood supplies to hospitals [16, 18]. 

 

5. Future drivers of growth in Rwanda. Vision2050  

 

Taking into account Rwanda’s evolution, it is expected this country to grow even more in 

the future. Rwanda plans to become an upper middle-income of $4.035 per capita country by 

2035 and high-income of $12,427per capita country by 2050. In order to achieve this goal it will 

be required an average annual growth of 10%. This requires a reformed agenda, as for 

accelerating so at so high levels and sustaining it is complex and highly demanding [20]. 

An important policy introduced in Rwanda is “Made in Rwanda”, designed to help boost 

industrial contribution to the economic growth promoting the brand of the Rwandan locally made 

products at the global stage, expecting otherwise to reduce country’s dependence on imports. 

Moreover, it is expected to significantly narrow the trade deficit of the country by almost 450 

million dollars annually in the next seven years.  

Vision 2050 is mainly about ensuring high standards of living for all Rwandans, so important 

transformations are going to be done in the following areas: 

1. Quality of life: sustained food security, universal access to quality health care and 

services, education, SMART housing; 

2. Modern infrastructure and livelihoods with green/eco-friendly cities powered by 

renewable energy; 

3. Transformation for prosperity by diversifying tourism, high value IT, improved logistic 

sector, scientific and technological innovations; 

4. Values for vision 2050 with main focus on integrity, equity, accountability, national 

stability, transparency and openness, self-determination; 

5. International cooperation and positioning: regional integration multi -lateral and bilateral 

cooperation, positioning abroad (public and private), freeing ourselves from aid 

dependency sooner [2]. 

 

6. Conclusions 

 

Africa has always been considered a poor continent with no opportunities for further 

development. However, due to better management of resources, better governance it become the 

host continent of some of the fastest-growing economies in the world. Africa has begun to attract 

more and more investments, transforming otherwise the continent into a new almost untapped 

market with huge economic opportunities.  
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One of Africa’s fastest growing economies is Rwanda, which succeeded to recover after 

the genocide from 1994 and to become a role model for the rest of the continent. Also called 

‘’The Singapore of Africa’’, Rwanda has gained a pretty good place on the international arena, 

because of its quickly improved macroeconomic indicators. 

Even though the country has a small population and a surface are of just 26.338 km2 , it is 

enough rich in mineral resources, making it a good exporter of gold, niobium, tantalum and other 

minerals. However, the country still has a negative trade balance, as imports exceeds exports. 

Regarding the FDI, Rwanda has given a lot of reasons to invest in it, even though by changing its 

fiscal incentives making the business environment of the country more attractive to the foreign 

investors. Only in 2019 in Rwanda were invested $478.2m in 79 projects, giving more 

opportunities to the country to upgrade itself. 

The economic progress of the country is not going to stop here, as higher annual growth 

of GDP is expected. Even more, the president of the country- Paul Kagame, is almost sure that he 

is going to transform the country into a high-income country by 2050. Generally, the Vision 2050 

programme has as main goal to upgrade the country even more making it a good competitor 

between the big economies of the world. 

As an overall recommendation, I think that a 

Moreover, if to make a meticulous analysis, we can find a lot in common between 

Rwanda and the Republic of Moldova. In case of an interstate agreement both of the countries 

would just benefit from one another. Rwanda has shown a lot of interest in the political, social 

and economic situation of their state, interfering with well-thought strategies, proving that there is 

still a chance to make a difference. Moldova in this case could have the   possibility to enter a 

new era and create a better place to live. Both of them have similar targets, such us energy and 

infrastructure, rural development, good governance, civil society and as follows this could lead to 

a great cooperation. Obviously, there is work to be done, but supporting and helping each other 

an amazing outcome may result from such a collaboration. Such a possible case could support 

and reinforce national efforts for further development and even enhance standpoints on best 

practices and lessons learnt in other states.  
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REVOLUTION 
 

                             Aram TERZYAN* 

 

Abstract 

 

This paper explores the challenges and opportunities of post-Maidan Ukraine’s transformation 

and European integration. It suggests that despite a series of hindrances to post-Maidan 

Ukraine’s state-building, ranging from separatism to residual oligarchic influence and 

authoritarian legacy, the country has demonstrated strong resilience and persistence in asserting 

its European orientation. The paper offers a more dynamic structure - agency interplay approach 

to account for the dynamics behind post-Maidan Ukraine’s state-building. It contends that 

despite constraining external conditions, domestic actors remain the key agents to shape the 

process of country’s transformation and approximation towards Europe. Therefore, the 

implementation of fundamental economic and political reforms has a great deal to do with the 

governments’ ability to overcome bureaucratic resistance to change, eliminate systemic 

corruption and diminish major oligarchs’ considerable influence in Ukraine. This study enquires 

into the dynamics of post-revolution Ukraine’s democracy consolidation and European 

integration amid the mounting confrontation in the EU-Russia contested neighborhood.  

 

Keywords: Ukraine, Maidan Revolution, European Integration, state-building, EU-Russia      

neighborhood 

 

 

1. Introduction 

 

This paper explores post-Maidan state-building in Ukraine, with a focus on the country’s 

political and economic transformation and European integration. There has been a tendency 

among students of post-soviet studies to treat the Ukrainian Maidan as the last anti-Soviet or even 

first “postcolonial revolution”, that challenged nonconfrontational, conformist, and “emotionally 

positive” approaches to the analysis of Soviet and post-Soviet society and culture (Zhuk, 2014; 

Gerasimov, 2014). Gerasimov (2014) has framed the Maidan as a postcolonial revolution 

“because it is all about the people acquiring their own voice, and in the process of this self-

assertive act forging a new Ukrainian nation as a community of negotiated solidary action by 

self-conscious individuals” (Gerasimov, 2014). Not only did Maidan express Ukrainians’ “choice 

for Europe,” but also forged the beginnings of a new Ukrainian identity (Diuk, 2014). As a matter 

of fact, the Maidan Revolution is a demonstration of Ukraine’s strong resilience and persistence 
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in asserting its European orientation. Yet the “choice for Europe” does not smoothly translate into 

substantial Europeanization and full-fledged democracy building. Clearly (2016) notes that the 

“Orange Revolution” in Ukraine would provide grounds for great optimism and get hailed as 

triumph of democracy over authoritarianism – leading Ukraine to its rightful place as a free, 

democratic state in Europe (Clearly, 2016). Yet, as a result of the devastatingly influential 

oligarchy’s resistance to reforms, Ukrainians would end up disappointed.  

Some observers have been increasingly critical of post-revolution state–building in 

Ukraine, given the persistence of endemic corruption and oligarchy, as “a core of oligarchs has 

remained stable and that their strategies to exert political influence have remained largely 

unchanged” (Pleines, 2016).  It is argued, that while there have been major changes in the balance 

of forces among the key Ukrainian oligarchs, these changes have not eradicated the oligarchic 

system per se (Konończuk, 2015). Rather, oligarchs have maintained their prominent positions in 

Ukrainian politics and economy.  The oligarchs selectively support new laws and reform that 

seem conducive to maintaining and increasing their wealth and fiercely oppose to those that may 

somehow jeopardize their positions (Bayramov and Marusyk, 2019). 

Overall, Ukraine’s greater engagement with the EU manifested in the implementation of 

the Association Agreement (AA) signed in June 2014 has sparked optimistic commentaries about 

soon-to-be fundamental economic and political reforms across the country.  

The EU-Ukraine Association Agreement is largely viewed as an innovative legal 

instrument providing for a new type of integration without membership. As a unique form of 

political association and economic integration, it is characterized by three specific features: 

comprehensiveness, complexity, and conditionality (Petrov et al., 2015).  

Several observers have framed the AA as a vital tool for building Ukraine’s resilience 

against Russian coercion, given that its implementation will allow Ukraine to derive benefits in 

the short-to-medium term, at the very time when “Russia is sparing no efforts to inflict harm on 

the Ukrainian economy to punish the country for its European orientation” (Wolczuk, 2014)  

Clearly, the mounting assertiveness of “competing governance provider” Russia towards the 

EU’s greater engagement with Ukraine  has posed significant challenges to its EU approximation. 

By focusing on Ukraine, it seeks to provide insights into integration without membership 

dynamics between the EU and its Eastern neighbors. It explores the relationship between 

domestic change and dynamics of European integration processes in Ukraine amid external 

constraining conditions stemming from Russia. 

Building on the contention that “despite the increasing external competition over the post-

Soviet space, domestic actors remain the key agents to account for the pattern of change in the 

contested neighborhood” (Ademmer, Delcour and Wolczuk, 2016), it focuses on agency-level 

factors in explaining Ukraine’s “European transformation.” 

This paper is an in-depth case analysis, that uses policy analysis to examine the core 

dynamics of post-revolution transformation and European integration processes in Ukraine. The 

case study of Ukraine and Armenia serves as a plausibility probe that illustrates the integration 

without membership dynamics between the EU and its Eastern neighbors.  

This study offers a more dynamic structure - agency interplay approach in terms of 

explaining the anatomy of post-Maidan Ukraine’s state-building. 

Elites are viewed as the key agents in nation-building (Stråth, 2008, p. 21). Political elites 

compete with one another to have their preferred national self-image become the national identity 
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and define the state’s interests (Clunan, 2009, p. 14). In doing so, they seek to enhance national 

self-esteem, which entails using value rationality to uphold or create a legitimate social order that 

institutionalizes values, norms, beliefs, and procedures that give them a positive self-image of 

their country (Clunan, 2009, p. 14). 

The study builds its empirical argumentation by analyzing a broad variety of sources, 

including the newspaper articles, observations from political speeches, official documents, and 

interviews. 

 

2. Surviving as a “Contested Neighbor”: Ukraine between the EU and Russia 

 

According to widely held beliefs, the conflict in Ukraine is a culmination of a long-term 

crisis in EU–Russia relations (Haukkala, 2015).  As a matter of fact, the post-Maidan ordeals and 

crucibles confronting Ukraine are suggestive of the challenges of Europeanization in the EU-

Russia contested neighborhood, where the EU’s “transformative power” and region-building 

policies are faced with Russian “authoritarian resistance” and “region-spoiling” measures 

(Ambrosio, 2016; Delcour and Wolczuk, 2017).  

The ongoing crisis in Ukraine is a testament to the volatile new phase of the EU-Russia 

relations in their common neighborhood, fraught with the Kremlin’s unshakable determination to 

obstruct further Europeanization in the sphere of its “privileged interests.” When viewed from 

Brussels, Eastern Partnership (EaP) would step up EU’s “constructive engagement” with its 

neighborhood, with the view to transforming it into an area of democracy, peace and prosperity 

(Haukkala, 2018, p. 84). Meanwhile, the Kremlin would treat the EaP as European intrusion in its 

sphere of influence, as for Russia, converging with the acquis means a shift away from what ties 

EaP countries have with Moscow (Delcour and Kostanyan, 2014, p. 3).  

In effect, the EU and Russia find themselves locked in parallel rather than complementary 

relations with the ‘shared’ region, each attempting to institutionalize their respective political 

orders (Korosteleva, 2016). Russia’s mounting assertiveness has been manifested in its 

unrelenting efforts at promoting its preferred vision of order beyond its borders in the form of 

Eurasian Economic (Customs) Union launched in 2010.  As a long- term project aimed at 

regaining the Russian control over post-Soviet space, the Eurasian Union was bound to collide 

with the Eastern Partnership as the European and Russian visions for the ‘shared’ eastern 

neighborhood remain self-centred and exclusionary (Korosteleva, 2016). 

This initiative has serious implications for EU-Russia relations in general and the EU’s 

strategy in the post-Soviet space, i.e., the ‘shared neighborhood’, in particular. Essentially, 

Ukraine found itself in a “normative battleground” where Russia would spare no effort to prevent 

Ukraine’s further rapprochement with the EU (Dragneva and Wolczuk, 2012).    

While Ukraine stood up for its European choice, it is obvious that the conflict in eastern 

Ukraine and the annexation of Crimea and Sevastopol by the Russian Federation continue to 

weigh heavily (European Commission, 2018, p. 18). The hybrid war inflicted on Ukraine in 

Donbass, has led to a situation, where instead of building democratic institutions, Ukraine is 

forced to build up its military capabilities and stand up for its territorial integrity.  

Ukraine has placed a great deal of faith in the EU approximation, as a magic tool for 

addressing the challenges facing the country. Yet, well informed observers note that the EU’s 

passiveness amid Crimea’s annexation and full-blown escalation of the Ukrainian crisis, showed 
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that the EU is not organizationally geared up for geopolitical contestation [with Russia], and thus 

(Maass, 2019, 11) does not have much to alleviate Ukraine’s plight.  

There has been a broad consensus among observers that sanctions and pressures on Russia 

mask the West’s lack of vision regarding the stabilization of Ukraine and the larger region’ 

(Mass, 2019, p. 12).  Meanwhile the EU’s capabilities in its response to the Ukraine crisis were 

undermined by the lacking effect of the restrictive measures to either coerce Russia’s policy or 

contribute to peacebuilding (Mass, 2019, p. 12).  

That said. the EU constitutes a strong market power in its own right but a weak security 

power -institutionally ill‐equipped to purposefully mobilize its market power to pursue 

high‐politics goals (Gehring and Urbanski, 2017).  

The European Union Advisory Mission (EUAM), which was established in December 

2014, was meant to mark the EU’s presence in Ukraine’s resilience  building. It aimed to 

assist the Ukrainian authorities towards a sustainable reform of the civilian security sector 

through strategic advice and practical support for specific reform measures based on EU 

standards and international principles of good governance and human rights (EUAM Ukraine, 

2019). 

However, as Mass aptly notes, considering Russia’s affirmative foreign policy towards 

Ukraine, the EUAM’s outreach capabilities as a non-executive mission merely reflect the EU’s 

lack of capabilities and opportunities (Maass, 2019, p. 15). Not surprisingly, there has been 

public disillusionment with the EU taking a back seat and some European countries’ indifference 

towards the Russian aggression inflicted on Ukraine, and not least, with the neutral rhetoric some 

European diplomats use to describe the conflict (Gressel, 2019). Yet despite the expectation-

reality gaps, the EU, with its transformative power remains the most desired partner in Ukrainian 

public consciousness (Gressel, 2019).  

The question remains as to what extent Ukraine’s “choice for Europe” will lead to 

significant economic and political reforms, thus making Ukraine a full-fledged member of 

European family of democracies.  

 

3. The Priorities of Political Reforms in the Context of Ukraine’s European Integration 

   

One of the intriguing questions revolving around post-revolution state-building in Ukraine 

is whether and to what extent the domestic change will lead to eradicate its deep-rooted 

authoritarian practices. This has a great deal to do with the interests, perceptions and preferences 

of powerful local actors, often called the ‘gatekeeper elites’ (Kakachia et al., 2019, p. 4). 

There are some concerns regarding the domestic actors’ role in Ukraine’s democratic 

transformation and European integration. Centralization of power remains a significant problem 

in Ukraine. Volodymyr Zelensky capitalized on his huge popularity and through snap elections 

significantly consolidated his power. He is largely treated as a “savior” capable of putting 

Ukraine on the path to prosperity and democracy. Meanwhile, the huge power in the hands of a 

charismatic leader is fraught with power abuses in the absence of powerful opposition and vibrant 

civil society. There has been a strong tendency in Zelensky’s discourse to style his regime as 

“people’s government” or “people’s servant” that introduces a new form hyper-democratic 

interaction between state and society (Zelensky, 2019).  More specifically, the discourse on the 
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“people’s government” or “people’s servant” may well reach a point, at which there is a blurred 

line between state and society.  The Ukrainian President has tended to distance himself from his 

predecessors and other presidents due to his resolve to bring people to power “who will serve the 

people” (Zelensky, 2019). Meanwhile, the success of democratic reforms in Ukraine significantly 

depends on its shift from a charismatic leadership to functional democratic institutions. 

Clearly, one of the key elements of democratic consolidation is institutionalization, aimed 

at translating individuals’ visions into policies sustained by appropriate structures, rules, and 

procedures. This comes down to “transforming the accidental arrangements, prudential norms 

and contingent solutions . . . into relationships that are reliably known, regularly practiced and 

normatively accepted” (Usul, 2010, p. 4).  

As a matter of fact, Ukraine’s post-Soviet institutional legacy, characterized by lack of 

legitimacy, stability, and durability, would be long unfit to serve societal interests, thus 

obstructing country’s democratic development (Rybiy, 2013, p. 401). 

Studies show that despite the advances in democratization following the Maidan 

revolution, the essential features of Ukraine’s party system have not undergone significant 

changes. As a result, the institutional bases of the Ukrainian party-political landscape and 

parliamentary politics have not been solidified (Fedorenko, et al., 2016). The factors hindering 

institutionalization of political parties, include their organizational weakness, characterized by 

uncertain ideological platforms, frequent name changes, financing, lack of accountability and 

poor communication with their voters. Not surprisingly, there has been low level of trust in and 

identification with political parties across the Ukrainian society (Rybiy, 2013, p. 402). 

Essentially, like many other post-Soviet countries, Ukraine is faced with “party 

presidentialization” syndrome – remarkable indicator of an insufficient institutionalization of 

party politics. The inherent unsustainability and instability of the Ukrainian regime has been 

vividly manifested in mass mobilizations against Leonid Kuchma regime in the 2004 Orange 

Revolution, and similarly by the mass protests that led to the collapse of Viktor Yanukovych 

regime in 2014 (Sedelius, 2015, p. 124).  

While there is no denying that Ukraine is undergoing large-scale reforms during 

Zelensky’s presidency, Inna Sovsun, a member of the Ukrainian opposition party Holos (Voice) 

notes that the centralization of power remains a significant problem as it is unclear who the next 

president will be and how he or she will use or misuse that power (Euronews, 2020).    

Therefore, the depth and sustainability of democratic reforms considerably depends on 

Zelensky’s political will to institutionalize state-building by subjecting it to institutional 

performance and strength.   

To make all these happen, it is essential for Ukrainian civil society is to overcome its own 

limitations so that it can better hold the government accountable.  

Indeed, it is impossible to underestimate the contribution of the civil society groups to 

post-Maidan reform process. The largest and most visible reform network is the Reanimation 

Package of Reforms (RPR) – comprised of multiple NGOs, reform groups and experts, who 

develop, promote, and in some cases even implement judicial, anticorruption and economic 

changes (Smagily, 2017). NGOs would closely monitor the set-up of two major anticorruption 

agencies, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) and the National Agency for 

the Prevention of Corruption (NAPC) and push for transparency and accountability.  
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The EU reports would give credit to the Ukrainian civil society that “continues  to play a 

very active role in the promotion, design and oversight of reforms, especially in the areas of anti-

corruption, judiciary, human rights, decentralization, energy, and healthcare... Ukrainian civil 

society organizations continued to take an active part in the Eastern Partnership Civil Society 

Platform and the EU-Ukraine Civil Society Platform foreseen by the Association Agreement” 

(European Commission, 2018, p.  5).  

While civic activism has been pivotal to the 2014 Maidan Revolution a question remains 

as to if the civil society has evolved into an agent of democracy in Ukraine. Way (2014) notes 

that the demonstrations leading the revolution “showed the Orange Revolution was not a one-

time fairy tale, but a feature of Ukraine. Civil society exists” (Way, 2014, p. 35).  Nevertheless, 

he suggests that it would be misleading to treat the successful actions by protesters or even civil 

society representatives per se as s shift in a robust or “emerging” civil society (Way, 2014, p. 41). 

Thus, the question remains as to if protests are organized by well-established and institutionalized 

organizations, or do groups emerge spontaneously out of the protests themselves?  

Some commentators note that civil society organizations and activists need to move 

beyond the victory in the street and pursue victory in town halls and elections, with the growing 

realization that “the Maidan” now needs to be in people’s minds and behavior rather than in 

downtown Kyiv (Smagily, 2017; Diuk, 2014).  

In terms of the weakness of civil society organizations, Minakov (2014) notes that it has 

not been uncommon for them to get misused by the oligarchy. Well acknowledging the capacity 

of civil society organizations, the oligarchic groups would strive to use them to maintain their 

wealth and political power (Minakov, 2014). Meanwhile, certain NGOs in Ukraine were tempted 

to cooperate closely with major oligarchs, such as Ihor Kolomoisky and Viktor Pinchuk and to 

satisfy their cravings for influence and protection. It follows that while robust civil society 

organizations have a crucial role in Ukraine’s democratization, the activities of “pocket” 

organizations may negatively impact country’s transformation, while serving oligarchic interests. 

Shapovalova and Burlyuk (2018) emphasize the two dimensions of turning the civil 

society into a powerful agent of democracy. The first dimension comes down to the changes in 

the nature of civil society relations with the state and society and its potential and ability to 

induce reform, or what is referred to as “change on the outside” (Shapovalova and Burlyuk, 

2018). The second dimension has much to do with the nature of civil society per se i.e., with the 

way it is organized and operates, or what is referred to as “change on the inside.” These changes 

are deemed critical to boosting the actorness of civil society organizations, and thus equipping 

them to fulfil their duties of representing citizens’ interests and influencing policy making, while 

contributing significantly to civic education and democratic socialization of the Ukrainian society 

(Terzyan, 2020a, p. 189).    

Therefore, those changes are critical to boosting the actorness of civil society 

organizations across Ukraine. This in turn, has a great deal to do with the development of 

adequate institutional and professional capacity in civil society organizations and networks to 

influence policy making and influence its implementation is essential.   

Overall, for domestic actors’ responsiveness towards the EU policies, it is necessary to 

achieve a reasonable balance between executive and legislative power, with a vibrant civil society 

capable of holding domestic incumbents accountable.  
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In terms of the negative impact of local powerful groups on Ukraine’s transformation, it is 

obvious that overcoming the oligarchic resistance to reforms has been one of the formidable 

challenges on the path to Ukraine’s democratic consolidation.  The influence of oligarchic groups 

has been one of the core features of Ukrainian the mid-1990s.  Even though there have been 

changes in the balance of power among the biggest oligarchs, many remain influential and 

privileged in Ukraine. By taking over the key economic assets and media in these countries, 

oligarchs have been equipped with tools for exerting an oversized influence on incumbents. The 

oligarchy is entrenched to the point where the vacuum created by the diminishing influence of 

certain oligarchic groups, such as ones of Renat Akhmetov or Renat Firtash, gets instantly filled 

by other oligarchs like Ihor Kolomoyskyi (Terzyan, 2020b, p. 224).  Studies show that since the 

Maidan revolution, the sharing out of monopolies among leading business groups has continued 

and there has been slow progress on de-monopolization (Lough and Dubrovskiy, 2018).  

Therefore, even though the oligarchs have lost considerable ground since 2014, they keep 

retaining significant residual influence in Ukrainian economy and politics. While former 

president Poroshenko was trying to balance various oligarchs’ interests, he continued to be one of 

them, and expanded his business interests into agriculture, defense, and energy sectors. 

Meanwhile, Poroshenko’s perceived conflict of interest contributed to low public’s trust in the 

central government (European Parliament, 2017). Some observers note that Ukrainian oligarchs 

tend to apply the “rule by law” rather than “rule of law”. Meanwhile, in conditions of systemic 

and, judicial corruption, the law becomes a purchasable commodity (Bayramov and Marusyk, 

2019, p. 80). 

Essentially, oligarchs tend to selectively support new laws and reform that seem 

conducive to maintaining and increasing their wealth and fiercely oppose to those that may 

somehow jeopardize their positions (Bayramov and Marusyk, 2019). Therefore, the reduction of 

their influence over the Ukrainian economy and politics should top Zelensky’s domestic agenda.  

 

4.  Ukraine’s Economic Reforms: Challenges and Opportunities in the EU Approximation  

 

The hardships of post-Soviet transition, compounded by oligarchs’ outsized influence 

over the Ukrainian economy have long condemned the Ukrainian population to lack of economic 

opportunities, unemployment and poverty. Therefore, by making a choice for Europe, the 

Ukrainian people hoped to get the best chance to clean up their country’s long-corrupt economy 

and political realm (Aslund, 2014). 

Indeed, Ukraine’s subscription to the Association Agreement with the EU has opened 

huge opportunities for large-scale economic reforms.  It includes a comprehensive agenda for 

bilateral cooperation and contains binding, rules-based provisions aiming at the export of EU 

rules and values (Petrov and Elsuwege, 2016).  

Studies show that Ukraine performed best in implementing reforms when it faced precise 

demands from the EU (Fedorneko, 2017). More specifically, Ukraine has made considerable 

progress on reforms in energy, public procurement, public administration, and law enforcement 

sectors (European Parliament, 2017).  Energy security-related issues have occupied a prominent 

position in the EU-Ukraine partnership. In essence, Poroshenko’s government placed a special 

emphasis on reforming the gas sector, as a critical step to build resilience against Russian “energy 
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weapon” and made crucial strides in cutting subsidies on natural gas – previously misused by 

Ukrainian elites to ensure electoral support (Forbes, 2019).  

The EU has been supporting Ukrainian government’s efforts to reshape country’s gas 

sector focusing specifically on reinforcing Ukrainian gas storage system and developing a 

business model for the new transmission system operator (European Neighbors, 2018).  The EU 

reports note that in terms of legal approximation, Ukraine has adopted strategies and 

implemented laws on energy performance, covering the issues of energy efficiency, fuel 

diversification, renewable energy, and environmental protection (European Commission, 2018, 

pp. 14-16). To further this, Ukraine and the European Union signed the Memorandum of 

Understanding on Strategic Energy Partnership in November 2016, aimed at fostering Ukraine’s 

full integration into the EU energy market, as well as enhancing mutual energy security and 

environmental sustainability (Mission of Ukraine to the European Union, 2017).  

The EU has promoted energy sector reform in Ukraine through the EU4Energy initiative –

which includes a four-year EU technical assistance program (2016–2020). The program 

specifically focuses on legal approximation with Eastern Partnership countries, with the view to 

crating electricity and gas markets promoting energy efficiency (EU4Energy, 2019).  The 

bilateral energy partnership arrived at a major accomplishment in June 2019, when the 

Verkhovna Rada of Ukraine ratified the renewed energy Annex XXVII to the Association 

Agreement between Ukraine and the European Union (Government Portal, 2019). This envisages 

EU energy rules transfer to Ukraine, with the view to the latter’s integration into the EU's internal 

energy market (Government Portal, 2019). Indeed, the ratification of the energy annex is of 

crucial relevance in terms of Ukraine’s compliance with the EU requirements and policies.   

Nevertheless, Bayramov and Marusyk (2019) note that, despite remarkable natural gas 

and electricity reforms having been undertaken, Ukraine still has significant work to do in order 

secure its energy future (Bayramov and Marusyk, 2019). There has been little progress on the 

transformation and modernization of Ukrainian energy systems, compounded by Ukrainian elites’ 

selective implementation of the European rules. Namely, despite the Ukrainian leadership’s 

proclaimed openness to profound Europeanization in the field of energy, the pre-existing, deep-

seated preferences of those elites have perpetuated the opaque gas trading system. Thus, the 

biggest question to be addressed by Zelensky’s government is whether it has the capacity and 

political will to fully implement the EU-backed energy reforms (Bayramov and Marusyk, 2019).  

In terms of broader economic reforms, it is noteworthy that because of provisional 

application of the AA/DCFTA the EU has become Ukraine's largest trade partner by far, 

representing 42% of total Ukrainian external trade (European Commission, 2018, p. 12).   In 

2017, exports from the EU to Ukraine, and imports from Ukraine to the EU increased by 

respectively 22% and 27.2% (European Commission, 2018, p. 12). Moreover, Ukraine has 

improved its business environment in recent years, though this progress is stalling to some extent. 

According to the World Bank's Doing Business survey, Ukraine ranked 76th in 2018, which was 

an improvement from 80th in 2017, and 142nd in 2010 (European Commission, 2018, p. 9).  

Remarkably, since 2014, the EU and the European Financial Institutions have mobilized a 

package of more than €15 billion in grants and loans to support the reform process, with strong 

conditionality on continued progress (EEAS, 2019a). 

The Ukrainian government has made considerable progress on EU approximation in the 

areas of trade, customs, SPS, intellectual property, and social policy (European Commission, 
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2018). Besides, Ukraine has marked accomplishments in public procurement reforms, 

introducing a higher level of transparency on budget transactions and beneficiaries of 

procurements. In December 2015, the Verkhovna Rada adopted the law ‘On Public 

Procurement’, and a Public Procurement Reform Strategy (Roadmap) was adopted in February 

2016 to harmonize legislation with the EU acquis (European Parliament, 2017, pp. 20-21).   Yet, 

studies show that there has been a slowdown in terms of legal approximation, as by the end of 

2016, only 36 of 126 planned EU legal acts had   been implemented, with only 23 of them fully 

(European Parliament, 2017 p. 16).   

Notably, the Ukrainian government has prioritized tax reforms and strived to simplify tax 

systems. More specifically, Poroshenko proposed the "new philosophy" in taxation to simplify 

tax for small businesses and attract investors. The Ukrainian government’s decision to shift the 

corporate tax burden from company profits to distributions has been welcomed by investors from 

Europe (Lomas, 2018). Overall, the tax system reforms in Ukraine include: implementation of a 

cap and eventual removal of agricultural subsidies; implementation of a centralized database of 

locally set tax rates (land and property taxes); introduction of uniform reporting on profit for 

corporations; elimination of 18 percent tax on dividends paid by those that do not pay profit tax; 

elimination of 15 percent tax on interest paid on syndicated loans, etc. These reforms, among 

other accomplishments, have led to the elimination of an export tax on grains and oilseeds as well 

as that of 29 different permits and licenses mainly in agriculture, coupled with improvement of 

land property rights (Atlasnetwork, 2018). 

Admittedly, the fight against systemic and rampant corruption is a top priority on the path 

to fundamental economic reforms.  Not surprisingly, Poroshenko’s government would repeatedly 

pledge to fight against corruption and eliminate its systemic nature. In 2015, the Ukrainian 

government set up the National Anti-Corruption Bureau, as well as the Specialized Anti-

Corruption Prosecutor's Office, to investigate corruption cases and identify corrupt practices of 

Ukrainian officials. Moreover, Poroshenko introduced the anti-corruption court aimed at rooting 

out entrenched corruption (Terzyan, 2019) . Poroshenko’s government significantly reduced the 

corruption, particularly in the gas, banking, and government procurement sectors, yet there was 

little progress on the fight against judicial corruption (European Commission, 2018). Even though 

the  judicial reform  was hailed by Poroshenko as  “the mother of all reforms” (Jarabik and De 

Waal, 2018)  there was not much to reinforce government’s pledges of fundamental reforms. 

The renewal of the judiciary continued with the newly established Supreme Court 

becoming operational in late 2017. However, there have been only few convictions in high-level 

corruption so far and none of them concerned top-level officials (European Commission, 2018, p. 

1). Ukraine improved its ranking on Transparency International’s Corruption Perception Index 

since 2013, yet it was still the 120th least corrupt nation out of 175 countries in 2018 (Terzyan, 

2019). 

Meanwhile, rampant corruption and weak rule of law would considerably undermine the 

overall progress Ukraine had made with other reforms (Gressel, 2019). In essence, Poroshenko’s 

steady decline as a political powerhouse significantly owed to his failure to eradicate corruption. 

Meanwhile Zelensky scored high amid popular disillusionment with Poroshenko’s inability to 

defeat corruption and raise living standards. From the outset of his presidency, Zelensky targeted 

fight against corruption as a top priority of his domestic agenda. “Let me name the key tasks 

https://www.aljazeera.com/topics/issues/corruption.html
http://euromaidanpress.com/2018/02/02/justice-reform-in-ukraine-one-step-forward-two-steps-back/
https://www.transparency.org/research/cpi
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facing my team. It is to eradicate corruption and create an independent court system” (Reuters, 

2019). 

Zelensky’s anti-corruption campaign has led to investigations into former President Petro 

Poroshenko and his allies" (Deutsche Welle, 2019).  Notably, keen to give a new impetus to new 

Ukrainian government’s fight against corruption, during the 21st EU-Ukraine Summit, EU 

Commissioner Hahn, signed with his Ukrainian government counterparts four programs, 

amounting to €109 million from the Commission's 2019 annual support package to Ukraine 

(European Commission, 2019).  

Overall, the implementation of fundamental economic reforms has a great deal to do with 

the governments’ ability to overcome bureaucratic resistance to change, eliminate systemic 

corruption and diminish major oligarchs’ considerable influence in Ukraine.  Thus, the success of 

both Volodymyr Zelensky’s economic reform agenda considerably depends on the broader anti-

corruption efforts.  

 

5. Conclusions  

 

This paper contributes to existing literature on post-revolution state-building, as well as on 

the relationship on the domestic change and European integration in post-soviet countries, by 

examining the case of Ukraine. Based on the previous discussion, there are three main concluding 

observations to make regarding Ukraine’s trajectory after the Maidan Revolution.  

First, and in terms of the dynamics behind domestic change and European integration, the   

domestic actors remain the key agents to shape the process of country’s transformation and 

approximation towards Europe. The sustainability of democratic reforms considerably depends 

on the government’s ability to institutionalize state-building by subjecting it to institutional 

performance and strength.  This, in turn, has much to do the advancement of a vibrant, value-

based and issue - specific civil society that is able to hold incumbents accountable and thus make 

democratic consolidation irreversible. Besides that, it is critical to diminish the oligarchic 

influence in Ukrainian politics and overcome its resistance to reforms. 

Second, in terms of Ukraine’s economic transformation and EU approximation, the 

country has made considerable accomplishments, including energy, public procurement and tax 

reforms. Ukraine’s responsiveness towards the EU policies has led to   economic and legal 

approximation with the EU, including but not limited to the areas of social policy, customs, and 

trade. The latter is of crucial relevance, as the EU has become Ukraine’s largest trade partner with 

increasingly positive impact on improving country’s business environment. To further the 

processes of EU approximation, Ukraine needs to step up its anti-corruption efforts, focusing 

specifically on the fights against judicial corruption. 

 Third, in terms of the EU’s state-building actorness in post-Maidan Ukraine, unlike 

Russian affirmative foreign policy towards Ukraine, Brussels has appeared considerably 

constrained to offer much in the geopolitical contestation with the Kremlin. Nevertheless, 

Ukraine’s “European transformation” is essential for building country’s resilience against 

Russian policies.  

Further research is essential to explore the dynamics of Ukraine’s further approximation 

towards the EU, focusing specifically on the effects of Association Agreement/DCFTA 

implementation. 
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ASIGURAREA AVANTAJULUI COMPETITIVE AL IMM  
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Abstract 

 

Importanța subiectului constă în faptul că avantajul competitiv joacă un rol cheie pentru IMM-

uri și poate rezulta din obținerea și utilizarea informațiilor curente și veridice în luarea deciziilor 

la toate nivelurile ierarhice. Literatura IMM recunoaște că firmele mici nu pot concura folosind 

economii de scară; prin urmare, avantajul lor competitiv constă în dezvoltarea de produse sau 

procese inovatoare, care depind de informațiile corecte despre piață și clienți. Interacțiunea și 

participarea la activități sociale, comerciale și comerciale, activitățile de rețea fiind principala 

sursă de informații de piață care stau la baza planificării IMM-urilor. Practicile de marketing 

creative, alternative și inovative pot ajuta chiar și sub influența constrângerilor de resurse 

financiare. Conform datelor CE, aproximativ două treimi din creșterea economică a Europei din 

ultimele decenii a fost generată de inovație. Fiecare euro investit în cadrul programului 

european de cercetare și inovare Horizon Europe poate genera o rentabilitate de până la 11 euro 

din PIB pe parcursul a 25 de ani. Comisia se așteaptă ca investițiile în cercetare și inovare să 

genereze până la 100.000 de noi locuri de muncă în cercetare și inovare în perioada 2021-2027. 

 Literatura de specialitate a legat comportamentele de marketing ale IMM-urilor cu inovația, 

prin formarea și menținerea diferențierii materiale competitive. 

Scopul acestui articol este de a identifica și defini rolul marketingului în inovație, de a oferi 

„concepte, instrumente și infrastructură pentru a reduce„ decalajul ”dintre inovație și 

poziționarea pe piață pentru a obține un avantaj competitiv durabil. Marketingul inovator 

încorporează toate activitățile de marketing ale IMM-urilor și este în mod clar ghidat de 

obiectivele de profit reactiv, ducând la schimbări continue și incrementale care pot servi drept 

elemente de intrare pentru îmbunătățirea activităților și practicilor existente.  

Metodologia cercetării: autorii au folosit revizuirea literaturii pentru a fundamenta baza 

teoretică a subiectului cercetat și analiza comparativă la nivel regional. Articolul s-a bazat 

preponderent pe analiza surselor documentare și metode logice, așa ca analiza comparativă, 

sinteza, inducția și metoda deductivă. 
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1. Introducere 

 

Avantajul competitiv este foarte important pentru IMM-uri și poate rezulta din obținerea 

și utilizarea informației actuale și veridice în luarea deciziilor la toate nivelele ierarhice. 

Literatura pentru IMM-uri recunoaște că firmele mici nu pot concura folosind economii de scală; 

prin urmare, avantajul lor competitiv constă în dezvoltarea de produse sau procese inovatoare, 

care depind de informațiile corecte privind piața și clienții.   

Interacțiunea și participarea la activități sociale, de afaceri și comerciale, activitățile de 

rețea constituind sursa principală de informații de piață ce stau la fundamentul planificarii IMM-

urilor. În contextul deciziilor de marketing, există o înțelegere instinctivă că relațiile cu persoane 

din afară, asociații și companii permite antreprenorilor să aibă succes și astfel antreprenorii 

folosesc rețeaua ca instrument de marketing. Practicile de marketing creative, alternative și 

instinctive pot înflori chiar și sub influența constrângerilor de resurse financiare.  

În mod tradițional, abordările de marketing se concentrează pe mixul de marketing. Cu 

toate acestea, în loc să se concentreze pe paradigma tradițională de mixul de marketing a “4P-

urilor” (produs, preț, distribuție și promovare) sau pe cele “7P-uri” adoptate în domeniul 

serviciilor de marketing (produs, preț, loc, promoție, personal, procese și dovezi fizice), 

antreprenorii subliniază importanța promovării și au identificat unul dintre punctele forte ale 

afacerii lor,  fiind natura contactului personal cu clienții și concentrarea lor pe cei patru I-uri 

(informații, identificare, inovație și interacțiune) .(Fig.1) 

 

Fig.1. Activitatea de marketing prin prisma IMM-urilor 
Sursa: Elaborat de autor 

 

Există variabile și influențe contextuale specifice, care servesc la modelarea marketingului 

IMM-urilor într-o manieră, ce maximizează beneficiile IMM-urilor. Componentele acestui proces 

de modelare includ:  

 adaptarea activităților  

 funcționarea într-un mediu concurențial dinamic,  

 constrângeri de resurse,  

 luarea deciziilor de către proprietar/manager,  

 stabilirea relațiilor și concentrarea clienților.  

Astfel, activitățile și practicile de marketing ale IMM-urilor se formează ținând cont de 

concurenți, clienți, mediul de afaceri și limitările de resurse ale IMM-ului și sunt puternic 
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influențate de procesul decizional al proprietarului/managerului, de abilitățile inerente așa cum 

este ilustrat în figura 2. 

 
 

Fig.2. Caracteristicile activității de marketing la IMM 
Sursa: Elaborat  în baza Michele O’Dwyer, Innovative marketing in SMEs in European Journal of Marketing 

43(1/2):46-61, February 2009 

         

Sursa principală de succes a inovației este cunoașterea și experiența persoanelor din 

cadrul unei IMM-uri, în special, a proprietarului/ managerului. Cu toate acestea, persoanele 

inovatoare trebuie să poată gestiona procesul de la recunoașterea oportunităților până la producția 

de produse sau servicii pentru a exploata acest concept. În plus, procesul de inovare este 

îmbunătățit prin integrarea sistemelor, flexibilitatea IMM-ului, utilizarea eficientă a tehnologiei și 

adaptarea soluțiilor utilizate în alte aplicații. O astfel de abilitate inovatoare oferă IMM-urilor 

avantajul lor competitiv, un element cheie în câștigarea succesului pe piață și a competitivității 

între firme, ceea ce le permite să exploateze produse și piețe noi, îmbunătățindu-și totodată baza 

de costuri și politicile de stabilire a prețurilor. Întreprinderile noi inovatoare creează noi 

competențe bazate pe tendințele actuale și viitoare ale pieței și pe cerințele clienților. 

Structuri organizaționale mai puțin formale, precum cele din cadrul IMM-urilor, au fost 

identificate ca fiind favorabile inovării, deoarece încurajează o cultură corporativă care permite 

participarea, crearea de rețele, includerea și experimentarea în întreaga organizație. De asemenea, 

incertitudinile mediului în care activează și provocările cu care se confruntă IMM-urile pot duce 

la un răspuns inovator pentru a stabili un avantaj competitiv. În plus, într-un studiu de inovație s-a 

constatat că firmele inovează ca răspuns la doi factori, condiții de creștere limitate și un mediu de 

afaceri adecvat. 

S-a constatat că firmele mici au un nivel de inovație mai mare decât ponderea lor din 

vânzări sau numărul de angajați. Cu toate acestea, un astfel de comportament inovator apare 

numai atunci când există o corespondență între mediul extern, obiectivele organizaționale și 

valorile personale ale individului. Cu cât mediul cu care se confruntă IMM-urile este mai divers 

și mai compromis, cu atât nivelul comportamentelor inovative proactive este mai mare. Cu toate 

acestea, specialiștii au constatat că, în cazurile în care firmele mici nu dispun de resurse, inovația 

ar putea suferi. 

https://www.researchgate.net/journal/0309-0566_European_Journal_of_Marketing
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Inovația este evidențiată prin producerea unui concept unic, combinat cu idei și concepte 

existente. Prin urmare, succesul său este determinat de noutatea sa, de gradul adoptării sale și de 

transpunerea sa într-o oportunitate exploatabilă pentru IMM. Astfel, inovația în IMM-uri poate fi 

clasificată în funcție de: 

1. natura inovației - inovația poate lua forma unor inovații radicale sau incrementale 

(parțiale), în care inovațiile radicale duc la schimbări fundamentale în activitățile unei 

organizații și la o abatere semnificativă de la practicile existente, în timp ce inovațiile 

incrementale reprezintă o îmbunătățire a unui proces, produs, serviciu sau piață existentă, 

și implică un grad mai redus de abatere de la practicile existente. Inovațiile radicale 

rezultă din progresele cunoștințelor, spre deosebire de inovațiile incrementale mai 

comune, care rezultă din îmbunătățirea continuă a tehnicilor. 

2. continuitatea inovației – inovația poate fi continuă și discontinuă, de regulă IMM 

optează pentru inovații continui, deoarece produsul „nou” funcționează în același mod ca 

predecesorul său, reducând astfel perturbările în comportamentul comsumatorului și 

reduc riscul de inovare pentru o companie. Inovațiile discontinue sau dinamice pot 

întâmpina rezistență în acceptarea de către consumatori, ceea ce presupune și costuri mai 

mari. 

3.  gradul și atributele inovării – există trei grade ale proceselor de inovare în cadrul unei 

companii, toate acestea fiind aplicabile marketingului inovațional. Primul grad de 

inovație implică schimbări/ îmbunătățiri în metodele de producție existente și a filozofiei 

de management utilizate. Al doilea nivel se concentrează asupra schimbărilor de la o 

metodă de producție și filozofie de management la un nou model, mai modern, iar 

inovațiile de al treilea grad se concentrează pe schimbările în modelul nou de producție și 

management. Atributele inovării reflectă răspunsurile consumatorilor la inovațiile 

propuse prin prisma percepției avantajelor acestor inovații, ele ajută clienții în procesul 

decezional de a accepta sau refuza inovarea. 

Tabloul de bord european privind inovarea, publicat anual, oferă o evaluare comparativă a 

performanțelor țărilor din UE și ale câtorva țări terțe în domeniul cercetării și inovării. El 

analizează avantajele relative și dezavantajele sistemelor naționale de cercetare și inovare și ajută 

statele membre să evalueze domeniile în care trebuie să își concentreze eforturile pentru a obține 

performanțe sporite în materie de inovare. Conform Tabloului de Bord European al inovației 

pentru anul 2019, Comisia Europeană constată că din 2015 performanța în materie de inovare a 

UE a crescut continuu. Țările din UE sunt clasificate în patru categorii: 

 Lideri în inovare 

 Inovatori puternici 

 Inovatori moderați 

 Inovatori modești 

Cu un scor de 147,74, Suedia este liderul UE pentru inovare, urmată de Finlanda, 

Danemarca și Olanda. Regatul Unit și Luxemburg și-au pierdut statutul de „lideri în materie de 

inovare”, alăturându-se altor țări din categoria „inovatorilor puternici”, în timp ce Estonia face 

parte, pentru prima dată, din grupul „inovatorilor puternici”. În medie, performanța UE în materie 

de inovare a crescut cu 8,8% începând cu anul 2011, iar la nivel mondial, aceasta a depășit, în 

premieră, Statele Unite, dar pierdut teren în comparație cu Japonia și Coreea de 
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Sud. Superioritatea performanțelor UE față de Brazilia, India, Rusia și Africa de Sud rămâne 

considerabilă, spune Comisia. Cu toate acestea, China vine din urmă, cu o viteză de trei ori mai 

mare decât cea cu care cresc performanțele UE. În anumite domenii specifice de inovare, țările 

din UE cu cele mai bune rezultate sunt: Danemarca – resurse umane și mediul propice 

inovării; Luxemburg – sisteme de cercetare atractive; Franța – finanțare și sprijin; Germania – 

investiții ale întreprinderilor; Portugalia – IMM-uri inovatoare; Austria – crearea de 

legături; Malta – capital intelectual; Irlanda – impacturi asupra ocupării forței de muncă și asupra 

vânzărilor. 

Bulgaria și România au avut cele mai scăzute scoruri cu 48,72 și, respectiv, 34,13, cu 

performanţe sub 50% din media europeană. Romania face parte din ultima categorie, cea a 

"inovatorilor modeşti", la fel ca şi în ediţia de anul trecut a raportului. Țara vecină România este 

ultima în UE și la resursele umane din domeniul inovării. "Inovatorii modești performează cel 

mai slab, România fiind cea mai slabă performeră” în domeniul resurselor umane inovatoare, 

avertizează Comisia. Inovatorii, investițiile firmelor și resursele umane sunt cele mai slabe 

dimensiuni ale inovării din România. Țara vecină are punctaj zero în ceea ce privește firmele mici 

și mijlocii (IMM) românești cu inovații, în pofida fondurilor europene de care beneficiază 

România prin Politica de coeziune. Astfel, pentru patru indicatori România are un punctaj zero, 

respectiv învățarea pe tot parcursul vieții, IMM-urile cu inovații de produse sau procese, IMM-

urile cu inovații de marketing sau de organizare și IMM-uri care inovează in-house. Mediul 

favorabil inovării și impactul vânzărilor reprezintă cele mai puternice dimensiuni ale inovării. [7] 

Potrivit datelor CE, aproximativ două treimi din creșterea economică a Europei în 

ultimele decenii a fost generată de inovare. Fiecare euro investit de programul european de 

cercetare și inovare Horizon Europe poate genera o revenire de până la 11euro din PIB în decurs 

de 25 de ani. Comisia preconizează că investițiile în cercetare și inovare vor genera până la 

100.000 de noi locuri de muncă în activități de cercetare și inovare în perioada 2021-2027. 

Literatura de specialitate a legat comportamentele de marketing ale IMM-urilor cu 

inovația, prin formarea și menținerea diferențierii concurențiale materiale. Această legătură este 

subliniată de Drucker care a legat inovația de funcția de marketing pentru identificarea faptului 

că: “există doar o singură definiție valabilă a scopului de afacere: de a crea un consumator... 

Clientul este acel ce determină care e afacerea... Deoarece este scopul lor de a crea un client, 

orice întreprindere de afaceri are doar 2 funcții de bază: marketing și inovație”. [4] 

Rolul marketingului în inovare este de a oferi „concepte, instrumente și infrastructură 

pentru a reduce „decalajul” dintre inovație și poziționarea pe piață pentru a obține un avantaj 

competitiv durabil. Acest avantaj, deși bazat pe inovații și marketingul IMM-urilor, este mult mai 

mult decât atât, încorporând dezvoltări inovatoare în alte aspecte mai puțin importante ale 

marketingului. Marketingul inovațional incorporează în sine toate activitățile de marketing ale 

IMM-urilor și este ghidat clar prin obiective de profit. În plus, marketingul inovațional este 

condus de piață și este reactiv, ceea ce duce la schimbări continue și incrementale, ce pot servi ca 

imbold pentru perfecționarea activităților și practicilor existente. Comportamentul inovator este 

ilustrat prin exploatarea unei oportunități de către proprietari/managerii companiei. 

Definirea marketingului inovațional în „a face ceva nou din idei, produse, servicii ori 

tehnologii şi a rafina aceste idei la o oportunitate de piaţă pentru satisfacerea cererii într-un mod 

mai nou’’ demonstrează că, deşi inovaţia poate include devoltarea noilor produse, aceasta 

încorporează evoluţii inovatoare și în alte aspecte ale marketingului. O astfel de inovație se 
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bazează în mare parte pe evaluarea continuă a piețelor dinamice, pentru a garanta o creștere de 

vânzări pe o piață extrem de competitive și pentru a combate amenințările produselor sau 

serviciilor din partea noilor concurenţi și a puterii tot mai mari a furnizorilor și cumpărătorilor. 

Elementele care stau la baza marketingului inovațional sunt clasificate în termeni de variabile de 

marketing: schimbarea și unicitatea ofertei, orientarea spre client și piață și importanța 

marketingului integrat. (Fig.3) 

 

 
Fig.3. Caracteristicile marketingului inovațional în cadrul IMM 

Sursa: Adaptat după Michele O’Dwyer, Innovative marketing in SMEs in European Journal of Marketing 

43(1/2):46-61, February 2009 

 

Schimbarea și unicitatea: în acest context, comportamentul de marketing al IMM-urilor 

este orientat către acţiuni ce sunt menite să identifice oportunităţile de schimbare şi să susţină 

schimbarea continuă a IMM-urilor şi a pieţelor acestora. Deşi activităţile de marketing ale IMM-

urilor pot fi foarte inovatoare, nu se bazează neapărat pe originalitate şi probabil mai bine vor 

adapta un concept sau practică existentă, prin urmare inovaţia constă în unicitatea aplicării pentru 

o anumită companie sau situaţie. Caracteristicile inovației în cadrul întreprinderilor au fost 

identificate ca fiind căutarea de soluții creative, inedite sau neobișnuite pentru rezolvarea 

problemelor și nevoilor consumatorilor. Scopul inovației presupune „identificarea unor piețe 

potențiale (noi) mai bune și modalități mai bune (noi) de a servi piețele țintă”. Astfel 3 dintre 

componentele principale ale marketingului inovativ sunt unicitatea, noutatea și non-

convenţionalitatea.  

Orientarea spre piață -pentru a atinge succesul pe piață, firmele ar trebui să se 

concentreze pe factori de poziționare legate de piață și adoptarea unui design structural mai 

flexibil pentru managementul de marketing.  În acest sens, IMM-urile își rezolvă problemele de 

marketing, concentrându-se pe nivelul în care produsele sau serviciile noi împlinesc obiectivele 

lor comerciale și financiare, și desigur viziunea IMM-urilor. La rândul său, aceasta se 

concentrează pe diferențierea concurențială obținută prin inovație, permițând formarea și 

menținerea unui avantaj competitiv important, care este necesar pentru un marketing inovațional.  

Ca urmare a strategiilor de marketing pentru inovații și strategie de inovare, au fost 

elaborate cerințele pentru instrumentele de piață: 

1. acoperirea unui număr mare de consumatori; 

2. diseminarea rapidă și la timp a informațiilor despre inovație; 

3. furnizarea de feedback; 

4. ușurința de a înțelege avantajele inovațiilor pentru clienți. 

https://www.researchgate.net/journal/0309-0566_European_Journal_of_Marketing
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Orientarea către client: satisfacția clientului și orientarea către acesta sunt strâns legate de 

firmele mici de succes, unde accentul semnificativ este pus pe relațiile personale în dezvoltarea 

bazei de clienți și importanța satisfacției clienților pentru asigurarea avantajului competitive, s-a 

constatat că unul dintre aspectele cheie ale strategiilor de marketing pentru IMM-uri este scopul 

lor de a fi inovatoare în orientarea către clienți. Trăsăturile comune ale unui astfel de marketing 

este identificarea grupurilor de clienți printr-un proces de excludere, în loc să fie utilizate strategii 

mai tradiționale precum segmentarea, țintirea și poziționarea. Această abordare inovatoare spre 

clienți este crucială în stabilirea un avantaj competitiv pentru IMM-uri. Acest lucru este deosebit 

de important pentru întreprinderile mici şi mijlocii, afectând nivelul de satisfacție a clienților și la 

rândul său, performanța companiei.  

Marketingul integrat: inovaţia este pe larg răspândită în marketing, diferenţierea dată în 

mare parte se bazează pe informaţii despre piaţă şi marketing, colectate de fiecare secțiune a 

IMM-urilor, folosind rețelele informale și strategiile speciale, care includ metodele de marketing 

interactive preferate de IMM-uri. 

În ceea ce priveşte utilizarea marketing inovațional, s-a constatat că IMM- mai des au 

reacționat la cerințele pieței prin modificarea activităților lor de marketing, în loc să adopte o 

strategie inovativă prin care la început un nou produs este dezvoltat și apoi este căutată o piață. 

Această abordare a marketingului caută soluții creative, inedite sau neobișnuite a problemelor, 

demonstrează disponibilitatea de a aloca resurse la oportunități noi. Astfel de inovaţii sau adaptări 

ale marketingului pot fi mai mult probabil constituite din ajustări suplimentare și îmbunătățiri 

continue a produselor companiilor.  

Aceste elemente demonstrează importanța inovației în funcția de marketing. Atunci când 

marketingul inovațional este integrat pe deplin în organizație și utilizat în mod proactiv sau 

reactiv pentru a sprijini IMM-urile care își desfășoară activitatea într-un mediu dinamic, acesta 

poate fi utilizat cu succes pentru atingerea obiectivelor organizaționale. 

Strategiile inovaționale în marketing se pot referi la: 

1. Inovaţia de produs înseamnă introducerea pe piaţă a unui bun sau serviciu, nou sau 

îmbunătăţit semnificativ, cu respectarea însuşirilor sale, cu utilizare prietenoasă, sub 

formă de componente sau subsisteme.  Un bun este de obicei, un obiect tangibil (palpabil) 

cum ar fi: un telefon inteligent (smartphone), mobilier, o parte a unei aplicaţii software 

sau o utilitate, un software descărcabil, muzică şi filme.  Un serviciu este de obicei 

intangibil, cum ar fi: comerţul cu amănuntul, asigurările, cursurile de învăţământ, 

călătoriile cu avionul, consultanţă etc.  

2. Inovaţia de proces corespunde implementării unui proces productiv, unei metode de 

distribuţie sau unei activităţi auxiliare noi sau semnificativ îmbunătăţite. Se exclud 

inovările de ordin pur organizatoric.   

3.  Inovaţia de organizare se referă la implementarea unei metode noi de organizare în 

practicile de afaceri ale întreprinderii, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile 

externe care nu a mai fost folosită înainte de întreprindere. Se exclud fuziuni sau achiziţii  

4. Inovaţia de marketing se referă la implementarea unui nou concept sau strategie de 

marketing care difera semnificativ de metodele de marketing existente în întreprindere 

şi care nu a mai fost utilizat înainte. Aceasta necesită schimbări semnificative în design-ul 

sau ambalarea produsului, în plasarea produsului, promovarea acestuia sau în stabilirea 

preţului. Se exclud modificările sezoniere, periodice şi alte metode de rutinǎ în marketing.  
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5. Inovația în logistică - prin logistică se înțelege un set de servicii care include 

planificarea, organizarea, gestionarea, executarea și monitorizarea tuturor materialelor, 

bunurilor și fluxurilor de informații aferente (fluxurile privind achizițiile, producția și 

depozitarea, serviciile cu valoare adăugată, distribuția și logistica inversă – operațiuni 

legate de reutilizarea și returnarea produselor). 

Indicatorii referitori la inovaţie sunt un element cheie în monitorizarea obiectivelor 

iniţiativei europene “O Uniune a Inovării”, a “Zonei Europene de Cercetare”, liberă şi deschisă, 

în care cercetătorii, cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologiile circulă liber şi au la bază priorităţi 

strategice cuprinse în strategia Europa 2020. Principalul obiectiv al cercetării statistice constă în 

furnizarea informaţiei statistice pentru susţinerea dezvoltării, monitorizării şi evoluţiei politicilor 

europene, cu rol de a reflecta priorităţile şi a menţine un echilibru între domeniile economic, 

social şi ambiental, răspunzând în acelaşi timp nevoilor unui număr cât mai mare de utilizatori de 

date statistice cum ar fi: decidenţii politici, cercetătorii, oamenii de afaceri dar şi cetăţenii. Pentru 

a contribui la realizarea obiectivelor, este necesar să se măsoare nivelul activităţilor inovatoare, în 

vederea luării celor mai potrivite decizii pentru creşterea competitivităţii şi dezvoltării unei 

economii bazate pe cunoaştere. Un studiu complet în domeniul inovațiilor în mediul de afaceri a 

fost efectuat și finalizat în 2014-2016 de UE prin “Community Innovation Survey” și publicat în 

2019 conține date detaliate despre indicatorii activității inovaționale în 28 de state europene. 

Cercetarea statistică are la bază chestionarul comunitar „Community Innovation Survey”, 

cunoscut sub denumirea prescurtată CIS, furnizat de Comisia Europeană prin intermediul 

EUROSTAT. Acest chestionar este utilizat de toate statele membre ale Uniunii Europene dar şi 

de celelalte state europene şi are ca scop monitorizarea progresului activităţii inovatoare din 

Europa. Aceasta permite o mai bună înţelegere a procesului inovării şi analizează legătura dintre 

inovare şi domeniile economice cum ar fi: competitivitate, angajaţi, creştere economică. Sondajul 

a arătat că aproximativ 51% de întreprinderi cu 10 și mai mulți angajați au raportat activitate 

inovațională în perioada 2014-2016, în comparație cu 49% în 2012-2014.Ponderea companiilor 

inovative a crescut sau a rămas la același nivel în 20 de State Membre UE și a scăzut în opt țări. 

Cele mai mari progrese au raportat Estonia, Portugalia, Finlanda și Croația, cu o creștere de la 

54% la 67% în Portugalia și de la 55% la 65% în Finlanda, aceste state au urcat în topul cinci. 

(Fig.4)  
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Fig.4. Ponderea companiilor inovative în UE conform “Community Innovation Survey” 

Sursa: elaborat în baza ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190312-1 
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Cea mai mare pondere a întreprinderilor inovatoare s-a înregistrat în Belgia (68% din 

totalul companiilor), Portugalia (67%), Finlanda (65%), Luxemburg (64%) și Germania (64%). 

La cealaltă extremă a topului sunt România cu doar (10%), Polonia (22%), Bulgaria (27%) și 

Ungaria (29%). 

Institutul Naţional de Statistică din România s-a aliniat acestor acţiuni şi a luat parte la 

colectarea şi compilarea statisticilor comunitare, prin realizarea unei cercetări statistice referitoare 

la inovare,  având ca obiectiv obţinerea unui set de indicatori pentru caracterizarea inovării şi 

măsurarea evoluţiei activităţilor inovatoare. Rezultatele cercetării statistice au fost procesate după 

o metodologie comună furnizată de EUROSTAT statelor membre, pentru ca datele să fie 

comparabile. În concordanţǎ cu criteriile emise, s-a efectuat delimitarea întreprinderilor în 

urmǎtoarele intervale:  

o întreprinderi mici: 10- 49 salariaţi;  

o întreprinderi mijlocii: 50-249 salariaţi;  

o întreprinderi mari: 250 salariaţi şi peste. 

Perioada pentru care s-au înregistrat datele în chestionarul cercetării statistice a fost de trei 

ani, respectiv, de la începutul anului 2014 până la sfârşitul anului 2016. Eşantionul a fost format 

din populaţia de întreprinderi active, cu 10 salariaţi şi peste, extrase selectiv pentru întreprinderi 

cu mai puţin de 100 salariaţi şi exhaustiv pentru întreprinderi cu 100 salariaţi şi peste. În România 

numărul de întreprinderi cuprinse în eşantion a fost de 7177, dintr-o populaţie totală de 28562 

întreprinderi, cu o rată de răspuns de 90,0%. Din analiza datelor, rezultă că în perioada 2014-

2016, din totalul de 28809 întreprinderi, un număr de 2925 întreprinderi au desfăşurat activităţi 

inovatoare, din care 2795 sunt inovatori de succes, restul fiind întreprinderi cu şi/sau 

abandonate. 

Pentru perioada 2014-2016 calculul acestui indicator ne arată că, ponderea întreprinderilor 

inovatoare a fost de 10,2%, iar a întreprinderilor non-inovatoare de 89,8%. Din totalul 

întreprinderilor inovatoare, 2,5% au introdus sau implementat numai produse şi/sau procese noi 

sau îmbunătăţite semnificativ, în timp ce 4,8% dintre acestea au implementat numai inovaţii de 

organizare şi/sau de marketing, noi sau îmbunătăţite semnificativ. O pondere de 2,9% din 

întreprinderile inovatoare au avut atât inovaţii de produse şi/sau procese, cât şi inovaţii de 

organizare şi/sau de marketing. Din totalul întreprinderilor cu inovaţii de produse şi/sau procese 

(indiferent de inovaţiile de organizare şi/sau de marketing), 1,5% au avut inovaţii numai de 

produse, 1,7% au avut inovaţii numai de procese, iar 1,8% au avut atât inovaţii de produse cât şi 

de procese. Din întreprinderile cu inovaţii de organizare şi/sau de marketing (indiferent de 

inovaţiile de produse şi/sau procese), ponderea întreprinderilor cu inovaţii numai de organizare a 

fost de 2,6%, în timp ce întreprinderile cu inovaţii numai de marketing a fost de 1,9%. O pondere 

mai mare au înregistrat întreprinderile care au avut atât inovaţii de organizare cât şi de marketing 

de 3,2%. Dacă comparăm cu media la nivel European, atunci întreprinderile inovatoare de 

produse şi/sau procese au avut o pondere de 36,8%, iar cele inovatoare de metode de organizare 

şi/sau de marketing o pondere de 35,9%. Cele mai multe fonduri publice au primit întreprinderile 

inovatoare de produse şi/sau procese din Ungaria 32,5%, Letonia 25,3%, Bulgaria 24,8% și 

Polonia 21,4%. În România doar 8,3% din întreprinderile cu produse şi/sau procese inovatoare au 

primit un fond public pentru a inova. [3] 
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Fig.4. Analiza ponderii companiilor în România după tipul de inovare 

Sursa: adaptat în baza insse.ro/publicatii/inovația în întreprinderile din mediul de afaceri,2016 

 

Dacă clasificăm întreprinderile inovatoare, după fiecare tip de inovaţie (indiferent de 

celelalte tipuri de inovaţii), se observă că, formele de organizare noi în practicile de afaceri ale 

întreprinderii, în organizarea locului de muncă şi a relaţiilor externe ale întreprinderii care nu au 

mai fost folosite de întreprindere, au înregistrat ponderea cea mai mare, respectiv 5,8%. 

Întreprinderile care au implementat un concept nou sau o strategie de marketing, care nu a mai 

fost folosit înainte de întreprindere, au avut o pondere de 5,1%. Și cea mai mică pondere de  doar 

3,1% sunt companii inovatoare de produse, deoarece implică costuri și riscuri înalte.   

În activităţile sectorului servicii din România, ponderea cea mai mare a întreprinderilor 

inovatoare, în total întreprinderi este deţinută de comerţul cu ridicata 37,6%, urmat de sectorul 

transport şi depozitare cu 23,5%, informaţii şi comunicaţii 23,4%, activităţi profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice 11,1% şi intermedieri financiare şi asigurări cu 4,4%. Pentru perioada 2014-

2016, activităţile economice cele mai inovatoare, calculate după ponderea acestora în total 

întreprinderi din sectorul lor de activitate, au fost cele din: activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 25,1%, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 

24,2% şi cercetare-dezvoltare 20,4%.[3] 

 

 Series 1 Series 2 Series 3

Total 10

Mici 9,3

Mijlocii 11,9

 
Fig.5. Ponderea companiilor inovatoare după mărime, România 2014-2016 
Sursa: adaptat în baza insse.ro/publicatii/inovația în întreprinderile din mediul de afaceri, 2016 

 

După noutatea inovaţiilor, numai 1,4% din toate întreprinderile au inovat produse noi 

pentru piaţă și 2,6% au inovat produse noi numai pentru întreprindere. Putem constata că ponderea 

întreprinderilor mici inovatoare este cea mai mica doar 9.3% și un pic mai multe firme inovatoare 

de mărime mijlocie 11.9% au fost atestate în România. Observăm o regularitate, cu cât e mai mica 

mărimea întrerpinderii cu atât mai puține companii inovatoare în totalul numărului de întreprinderi 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/
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se constată, cauza în majoritatea cazurilor este lipsa resurselor financiare. După activitatea 

economică, ponderea întreprinderilor cu cele mai multe inovaţii de organizare este deţinută de 

activitatea de repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 19,1%, extracţia 

petrolului brut şi a gazelor naturale 14,3%, cercetare-dezvoltare 13,1%. Cele mai multe 

întreprinderi cu inovaţii de marketing au fost implementate pentru fabricarea produselor 

farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 22,7%, extracţia petrolului brut şi a gazelor 

naturale 14,3%, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 12,2%. [3] 

În cercetarea statistică privind inovarea pentru perioada 2014-2016 s-a introdus un modul 

nou, cu un set de întrebări adresate întreprinderilor, referitoare la introducerea unor inovații în 

logistică. Prin logistică se înțelege un set de servicii care include planificarea, organizarea, 

gestionarea, executarea și monitorizarea tuturor materialelor, bunurilor și fluxurilor de informații 

aferente (fluxurile privind achizițiile, producția și depozitarea, serviciile cu valoare adăugată, 

distribuția și logistica inversă- operațiuni legate de reutilizarea și returnarea produselor). 

Principalele tipuri de inovații în logistică la care întreprinderile au răspuns au fost 

următoarele: introducerea unor sisteme automate de gestionare a inventarului, gestionarea digitală 

a lanțului de furnizori, introducerea de achiziții publice electronice, identificarea unică și automată 

a produselor din întregul lanț de furnizori, logistica inversă referitoare la toate operațiunile legate 

de reutilizarea și returnarea produselor și materialelor, modele noi de livrare, inclusiv utilizarea 

vehiculelor cu alimentare alternativă sau a logisticii multimodale, imbunătățirea modului de 

livrare prin reproiectarea aspectelor privind ambalarea, greutatea sau densitatea produselor. 

 

Tabelul 1. Ponderea întreprinderilor din România cu inovații în logistică, pe tipuri 

de motive, în total întreprinderi,  în perioada 2014-2016 (%) 

Activitate 

economică 

Deschiderea 

unor noi 

oportunități 

de piață 

Îmbunătățirea 

performanțelor 

întreprinderii 

Răspunsurile 

la presiunile 

pieței 

Răspunsurile 

la presiunile 

costurilor 

Răspunsurile 

la 

regulamentele 

existente sau 

viitoare 

Total 3,8 4,0 2,8 3,2 2,2 

Mici 3,6 3,7 2,6 3,1 2,1 

Mijlocii 4,3 4,9 3,3 3,0 2,4 

Mari 5,9 7,4 4,1 5,1 3,5 
Sursa: adaptat în baza insse.ro/publicatii/inovația în întreprinderile din mediul de afaceri, 2016 

 

Din totalul întreprinderilor mici și mijlocii cu inovații în logistică, 3,7% și 4,9% au 

considerat că introducerea acestor tipuri de inovații au condus la îmbunătățirea performanțelor 

întreprinderii, 3,6%  din firmele mici au introdus aceste inovații pentru deschiderea unor noi 

oportunități de piață, 3,1 % din întreprinderi au introdus ca răspuns la presiunile costurilor, 2,6% 

ca răspuns la presiunile pieții, iar 2,1% ca răspuns la dispozițiile regulamentelor existente. Din 

companiile mijlocii 4,3% au introdus aceste inovații pentru deschiderea unor noi oportunități de 

piață, 3,0 % din întreprinderi au introdus ca răspuns la presiunile costurilor, 3,3% ca răspuns la 

presiunile pieții, iar 2,4% ca răspuns la dispozițiile regulamentelor existente. Se observă că în 

comparație cu cele mici considerentele pieței au un impact mai mare decât costurile companiei. 

Așa cum era de așteptat, întreprinderile mari au introdus mai multe inovații în logistică decât cele 

mici și mijlocii.  

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/
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Întreprinderile care nu au introdus inovații în logistică au avut ca principale motive de a 

nu inova fie externalizarea logisticii către altă întreprindere, fie se confruntă cu diferite obstacole: 

obstacole financiare, tehnice sau obstacole legate de reglementări, fie nu au avut niciun motiv 

întemeiat. Este interesant de observat că întreprinderile mici alocă o importanță mai mare 

obstacolelor financiare 9,8% față de 7,6% în cazul companiilor mijlocii, deci iarăși se 

accentuează problema resurselor financiare limitate. Ponderea întreprinderilor mici și mijlocii 

care au luat decizia de a nu introduce inovații în logistică, din cauza externalizării logisticii către 

altă întreprindere, a fost cuprinsă între 3,4% și 4,1%, dar cele mai multe dintre întreprinderi mici 

și mijlocii 82,6% și 84,4% au declarat că nu au avut niciun motiv întemeiat de a nu inova. [3] 

 

Concluzii 

 

 Funcția de marketing în IMM-uri este împiedicată de constrângeri precum fluxul de 

numerar deficitar, lipsa expertizei de marketing, dimensiunea afacerii, probleme tactice 

legate de clienți și probleme strategice legate de clienți. Cu toate acestea, în ciuda acestor 

restricții, IMM-urile folosesc cu succes marketingul pentru a genera vânzări. 

 În literatura de specialitate există o lipsă de recunoaștere formală a inovării în teoria 

marketingului și, la rândul ei, o lipsă de teorie inovatoare de marketing relevantă pentru 

IMM-uri.  

 Pentru a face față provocărilor pe care le reprezintă condițiile limitate de creștere, și 

concurenți mari cu resurse, IMM-urile concurează folosind o combinație între inovație și 

adoptarea unor structuri, strategii și culturi flexibile de afaceri. 

 Inovația este factorul cel mai semnificativ care poate fi utilizat de IMM-uri pentru a 

compensa orice dezavantaj ținând cont de dimensiunea lor, și poate fi definit în funcție de 

natura, continuitatea, atributele și gradurile de inovare ale acestora. Succesul inovației în 

domeniul IMM-urilor este determinat de noutatea sa, gradul de adoptare și transformare a 

acesteia într-o oportunitate potrivită pentru a fi utilizată de IMM-uri. 

 Practicile europene ne arată că cele mai des utilizate strategii de marketing inovațional 

sunt modificări semnificative (noi) în designul sau ambalarea estetică, tehnici noi pentru 

promovarea produsului, noi metode pentru plasarea produselor; noi metode pentru 

stabilirea prețurilor bunurilor și serviciilor.  

 În lumina schimbărilor sociale și economice rapide și neprevăzute, inovațiile trebuie să 

joace un rol important pentru dobândirea stabilității și a avantajelor competitive mai mari 

pentru companiile din Moldova, de aceea inovațiile trebuie să devină elementele 

principale ale portofoliului unei firme și să determine strategiile pe termen lung pentru 

companii. Comercializarea cu succes a inovațiilor depinde de procesele de decizie 

formalizate și de strategiile inovaționale eficiente de marketing.  

 Analiza practicilor regionale utilizate de IMM ne demonstrează că strategiile de 

marketing inovațional au rol foarte important în asigurarea succesului inovațiilor, iar în 

majoritatea cazurilor, întreprinderile inovatoare încearcă să conecteze strategiile 

inovatoare de marketing împreună cu produsele și serviciile lor inovatoare. 
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 Principalele componente ale marketingului inovațional care ar putea fi utile pentru 

companiile autohtone sunt legate de activități privind variabilele de marketing, marketing 

integrat, focusarea pe client, orientare către piață, modificare și ofertă unică. 

 Desigur companiile autohtone activează într-un medium ult mai instabil și turbulent, iar 

provocările IMM-urilor naționale, așa ca resursele financiare limitate, dificultatea 

achiziționării tehnologiilor noi, concurența tot mai acerbă, insuficiența personalului 

calificat de regulă stopează strategiile inovaționale sau le reduc doar la inovații simple 

legate de produs și promovare. 

 Analiza surselor secundare a evidențiat lipsa studiilor în acest domeniu și importanța 

analizei cantitative și calitative a strategiilor de marketing inovațional utilizate de către 

IMM din Republica Moldova.  
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CHISINAU MUNICIPALITY AS A DEVELOPMENT REGION 

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

                             Victor PAVALEAN* 
 

Abstract 

 

Regional development is the most rational way to a sustainable decentralization, meant to ensure 

the efficient response to guaranteeing democratic norms and principles, social equity, and 

sustainable economic development, based on special legal norms reflected in two fundamental 

legislative acts in this regard - Law no. 438-XVI of December 28, 2006, on regional development 

in the Republic of Moldova and Government Decision no. 158 of 04.03.2010 on the approval of 

the National Strategy for Regional Development, multiple legislative acts of a general nature, as 

well as various concepts promoted by academia and civil society.  

 

Key words: development regions, strategic policies, investments, infrastructure, financial 

resources, urban plan, social programs, efficiency strategies. 

 

1. The topicality of the subject 

 

Chisinau is one of the developing regions, the capital of the Republic of Moldova, the 

largest urban center with important economic, social, cultural potential, which includes five 

sectors of Chisinau - Botanica, Buiucani, Center, Ciocana, Riscani, six cities - Codru, Cricova, 

Durlești, Sîngera, Vadul lui Voda, Vatra, and 28 rural localities. Share of the national economy is 

a considerable one represented by more than 33 000 economic agents. The municipality provides 

over 45% of the GDP volume of the republic and over 60% of the total volume of taxes and fees 

collected to the consolidated budget. According to the gross regional product calculated per 

capita, the level of the municipality is twice higher compared to the average per republic. 

 

2. Introduction 

 

In the context of the strategic policies of sustainable development of the Republic of 

Moldova as a priority and essential component is the regional development policy whose 

objectives are focused on the institutional framework and regional development planning tools, 

the main ones referring to balanced and sustainable socio-economic development on the entire 

territory of the Republic of Moldova; reducing the imbalance of levels of socio-economic 

development between regions and within them; strengthening financial, institutional and human 

opportunities for the socio-economic development of the regions; supporting the activity of local 

public administration authorities and local communities, oriented towards the socio-economic 

development of localities and coordinating their interaction with national, sectoral and regional 

development strategies and programs. As a result, we claim that the optimization of the 
                                                                 
* Victor PAVALEAN, PhD Student, Academy of Economic Studies of Moldova, Chsinau, Republic of Moldova 
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institutional framework and the improvement of regional development will ensure the socio-

economic development of the Republic of Moldova. 

 

3. Methods applied to the elaboration of this article the author used several research 

methods: 

 methods of analysis, synthesis, and argumentation 

 methods for forecasting, processing and interpreting information 

 qualitative and quantitative methods of gathering and processing information. 

 

4. The purpose of the research is to investigate the main problems in the development and 

capitalization of the investment potential of Chisinau. Regional development policy in the 

light of strategic policies in this field. 

 

5. The theoretical-methodological support of the researched topic is provided by the analysis 

of the works and researches carried out by specialists, experts, scientific institutions that have 

studied these problems and have submitted some proposals for realization. 

 

6. The relevance of the article 

 

The research allowed the author to systematize and generalize the information and 

conclusions proposed by other researchers, as a result of proposing several solutions to improve 

and optimize the governance of Chisinau as a development region. 

 

7. Results and discussions 

 

With regard to long-term investments, it is positioned as one of the most active 

development regions, registering maximum shares compared to other developing regions of the 

country, but also mainly from the private sector, in most cases of investments in housing (data 

reflected in Table 1).  

 

Table 1.Capitalization of NFRD funds in the period 2010-2015  

 

Period 

 

Allocated 

 

Redeemed 

Including: 

Projects  Operational 

2010 113,75 2,30 0,00 2,30 

2011 134,30 122,90 117,70 5,20 

2012 160,70 160,70 154,60 6,10 

2013 191,25 191,25 184,50 6,75 

2014 194,90 194,90 188,40 6,50 

2015 169,90 153,62 146,91 6,71 

Total 964,80 825,67 792,11 33,56 

Source: Developed by the author based on data (Government Decision no. 158 of 04.03.2010; 

http://www.statistica.md)

http://www.statistica.md/
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Although it occupies the leading position in long-term investments, the local public 

authority registers failures in terms of investments in public infrastructure, which causes 

increased feelings of urban discomfort on the part of local residents. 

During the years 2008-2015, the sustainable development concepts/strategies of 

Chisinau municipality were compromised, which generated a negative tint to the image of 

Chisinau today and positioned our capital in front of foreign partners, as well as potential 

investors in the municipality's infrastructure. as a captive capital, ruled by an authority you 

cannot trust. We will refer to a few aspects as well, such as. 

 

I. Problems in the development and capitalization of the investment potential 

generated by the inefficiency of the strategic management at the municipal level: 

 the mechanism for implementing public-private partnership projects initiated in 2010, 

throughout the period up to and including 2015, was compromised and used only to 

take over publicly owned land - components of parks and green spaces. None of the 29 

approved public-private partnership projects, including conceptual ones, were 

implemented; 

 The general urban plan of Chisinau, developed in 2007 and used as a framework plan, 

is not approved in the final version, much less is not subject to implementation. 

Throughout the period, from the promotion in the first reading in the CMC until the 

current stage, the document underwent hundreds of changes, which distorted the 

fundamental concept of the document, its improvement, and approval being 

completely illogical; 

 the concept of energy efficiency at the municipal level, developed with the support of 

LUND University in Sweden in collaboration with Technical University of Moldova 

in 2009, has not been capitalized on and implemented by even the most insignificant 

efforts, which has led to the inability of the municipality to implement under the 

Energy Financing Programs. 

 the creditability capacity of a municipality exploited and exhausted for the 

implementation of only two projects - Acquisition of trolleybuses and Streets and 

sidewalk rehabilitation, creating parking spaces, and modernization of public 

lighting systems in the central area of Chisinau, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 

Constantin Negruzzi street, and Vasile Alexandri street, by accessing the loans from 

the EBRD and the EIB -  followed by legal cases as a result of tenders with serious 

violations, lobbying, illegal business/money laundering. 

 several dozen of strategic documents placed on the official website of the Chisinau 

City Hall, widely disseminated at the time of their approval, not even 7% of which 

were implemented, become outdated during the last terms of Local Public 

Administration without knowing that norm of interest for implementation, at least 

50%, known in South-Eastern European or CIS practice. A good example is one of the 

most important strategic documents developed with the support of external partners, 

The institutional reform of LPA Chisinau, ignored and rejected by group interests 

manifested with maximum representation at the level of deliberative public authority 

of the municipality; 

 the concept of the integrated revitalization of the Historic Center of Chisinau, 

developed in 2008 with the support and efforts of external partners, through 
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neighborhood programs - compromise and lack of applicability and implementation, 

although its implementation would bring results in capitalizing on the tourist potential 

of Chisinau. As a result, we are witnessing an urban regression of the Historic Center 

of Chisinau by the demolition of historical monuments and constructions illegally 

authorized by the executive authority of the municipality, to which locals react 

desperately without a clear response to objections to competent bodies - bodies 

capable only to support abusive construction and illegal land grabbing schemes in this 

regard. 

 

II. Problems generated by the inefficient use of financial resources, intended for 

investments, lack of a concept subject to application with reference to participatory 

budgeting, transparent and based on performance criteria: 

 lack of transparency in identifying the objectives financed from the municipal budget. 

An example in this sense can be the allocation of budgetary sources immobilized in 

constructions under execution, (registered on 01.01.2012 and carried out during 3 

consecutive years of budgetary management) in the amount of 480 million lei - 

constructions from the budgetary means and exploited by the private sector, the 

municipality not obtaining benefits, of which 80 million lei in the objects that were 

abandoned. Along with those found, increased attention requires solving the 

management of gas networks (64.8 million lei), electricity (9.7 million lei) and 

telephone (2.7 million lei), built at the expense of budgetary means and operated by 

the private sector, the municipality not obtaining benefits, although according to the 

legislation in force, the networks for the supply of energy resources to the 

beneficiaries must be built by the supplier (http://www.chisinau.md).  

 increased inefficiency of the procurement process, as well as non-compliance with the 

legal framework, thus affecting the management of local public funds. An example in 

this sense is the derogation from the normative framework through which acquisitions 

of over 330 million lei were made - estimate made by the Court of Accounts by 

auditing the budget process for the 2012 management year. In this context, we may 

ascertain the lack of ensuring the application of the guarantee clauses of good 

execution in an amount exceeding 3 million lei, as well as the contracting of goods, as 

well as the contracting of goods (works, services) for about 9 million lei from 

economic agents, founders, and administrators of which they are identical, and the fact 

itself involves increased risks of fraud; 

 failure to register the property right overall real estate at the cadastral institution - out 

of 1566 non-residential real estate local public property, 906 properties did not register 

the rights over them, which led to the loss of property rights over multiple real estate 

in the courts, as well as the decrease of the borrowing capacity of the municipality, 

due to the insufficiency of the assets on the balance sheet of the Chisinau LPA; 

 access to loans for exorbitant interest on current budget expenditures, such as teachers' 

salaries in municipal educational institutions. The need to access credits for such a 

destination results from the lack of efficient and rational cooperation in time with the 

central authorities for the capitalization of the budgetary sources attributed to the 

municipality from the state budget of the Republic of Moldova; 

 low professional and institutional capacity in attracting non-reimbursable funds from 

various public infrastructure financing programs. 

http://www.chisinau.md/


 
CSEI WORKING PAPER SERIES        Issue 15, June 2020  
 

 
75 

 To achieve the national regional development policy, allocations from the state budget 

to the National Fund for Regional Development (NFRD) are provided annually. Based 

on Law no. 438-XVI of 28.12.2006 on regional development, the distribution of the 

Fund's funds is carried out by the National Council for the Coordination of Regional 

Development (table 2). 

 

Table 2. National Council for the Coordination of Regional Development  
  

Total 

of which, financed from the account: 

The state budget Budgets of administrative-

territorial units 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

country 

 
13804,4 

 
16449,5 

 
17153,9 

 
19 132,2 

 
20849,2 

 
703,4 

 
775,9 

 
1196,7 

 
1412,8 

 
2306,7 

 
518,5 

 
727,2 

 
549,7 

 
784,6 

 
1049,7 

Chisinau 

Municipality, 

% 

9783,3 10869,8 11692,1 12 694,7 12955,1 176,2 400,8 730,1 819,7 1178,6 104,9 288,8 186,3 274,9 325,8 

 

70,87 

 

66,07 

 

68,16 

 

66,35 

 

62,14 

 

25,05 

 

51,66 

 

61,01 

 

58,02 

 

51,1 

 

20,23 

 

39,71 

 

33,89 

 

35,04 

 

31,04 

North 1758,8 2713,7 2400,7 2828,1 3044,8   123,5 198,7 339,2   99,3 136,3 189,1 

Centre 1278,6 1676,7 1832,5 2211,7 3077,9 370,0 136,7 226,6 229,7 496,8 191,5 226,5 177,8 231,6 356,4 

South 772,3 889,4 906 1103,4 1478 74,1 104,7 102,1 159,3 267,2 79,7 80,3 75,1 120,4 154,9 

ATA 

Găgăuzia  

 

211,7 

 

299,8 

 

322,6 

 

294,4 

 

293,3 

 

18,2 

 

17 

 

14,4 

 

5,5 

 

24,9 

 

23,4 

 

13,2 

 

11,2 

 

21,4 

 

23,5 

Source: Developed the author based on data (http://www.statistica.md) 

 

Throughout the reference period 2010-2015, the successes of Chisinau municipality in 

aggregating funds from NFRD are zero. For 2015, 95.35% or 162 million lei of the total 

allocations allocated to NFRD are intended for the implementation of investment projects. 

Following the regional development priorities, the allocations provided for the 

implementation for 24 investment projects for 162 million lei were made by areas of 

intervention as follows: 

 road infrastructure - 101.3 million lei; 

 water supply and sanitation - 21.0 million lei; 

 Improving environmental factors - 2.95 million lei; 

 tourist attractiveness - 11.0 million lei; 

 business support - 25.66 million lei. 

From the analysis of the NFRD distribution, we identify that Chisinau as a 

development region did not benefit from funds for the implementation of investment projects, 

the sources being distributed between North RDA (27 procurement procedures and 5 

contracts), Center RDA (21 procurements and 16 contracts), South RDA (11 procurement 

procedures and 8 contracts). 

Analyzing the report of the Energy Efficiency Fund on the cash flow, of which 325.0 

million lei were related to public sector projects and 125.0 million lei related to private sector 

projects, in the context of commitments totaling about 450.0 million lei, for the year under 

management In 2014, Chisinau did not attract any project to capitalize on public 

infrastructure. The municipality showed the ability to apply the framework in the competition 

of the Energy Efficiency Fund only for one project Construction of the public lighting 

network on bd. Dacia, an estimate of the investment for which it did not meet the energy 

efficiency standards as well as the return on investment within a reasonable time of the energy 

savings obtained (http://www.chisinau.md).  

According to the information of the State Chancellery of the Republic of Moldova 

with reference to the financing of projects carried out with external assistance on public 

http://www.statistica.md/
http://www.chisinau.md/
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authorities, only for the period 2009-2012, the public authorities capitalized 1,585.2 million 

euros. Chisinau municipality as a development region and capital of the country has not 

demonstrated its absorption capacity for external assistance projects to the extent of obvious 

investment needs. The share of financial resources in the total non-reimbursable funds per 

country attracted by the municipality is 1%, although the stringent investment needs of 

Chisinau are estimated with the contribution of international financial institutions to tens of 

billions of lei - in 2010, others. 

The analysis allows us to validate deviations and imbalances of sustainable 

development of Chisinau as a development region and capital of the country, both in terms of 

balanced socio-economic and throughout the Republic of Moldova, but also the lack of 

capacity to consolidate financial, institutional and professional opportunities. for the socio-

economic development of the region. The practice of supporting local authorities, including 

by external partners, in most cases is the result of an interest in taking action and 

implementing sustainable tactics for urban development or LPA Chisinau over the last decade 

demonstrates the opposite, including coordinating their interaction with strategies and 

national, sectoral and regional development programs. 

 

8. Conclusion 

 

In order to optimize the governance of Chisinau, in our vision, sustainable tactics and 

actions must be implemented, systematized by the author in figure 1. 

 

I. PROFESSIONALISM IN URBAN 

MANAGEMENT 

A new Urban Plan for Capital Constructions 

of Chisinau, Sectoral Urban Plans for 

Capital Constructions, for each of the 5 

sectors of Chisinau; 

Appointments only on a competitive basis. 

Implementing the electronic mechanism for 

managing the flow of documents and 

resolving petitions 

The municipal budget based on performance 

principles developed by qualified 

professionals. 

The personal responsibility of each 

employee of the town hall or the price. 

Organizing open meetings with citizens at 

the level of each sector 

Fairness and transparency in the 

management of the municipal patrimony 

Strengthening administrative and 

institutional capacities 

Capitalizing on the investment potential of 

Chisinau municipality by including the 

municipal patrimony in the process of 

attracting investments. 

II. CHISINAU - ECONOMIC CAPITAL 

Promoting investment opportunities and 

efficient communication between the 

business environment and the Municipality 

Creation of the "Investment Passport of 

Chisinau" 

Agro-Logistics Center Chisinau - 

connecting the agricultural sector to the 

"industry-distribution-consumption" system 

of the capital 

Elaboration and implementation of an 

Energy Efficiency Strategy Strict control of 

participatory expenditures in the formation 

of tariffs for communal services. 

The mechanism for contracting 

beneficiaries/households in the delivery of 

communal services following the law and 

common sense. Efficient management of 

municipal assets and reduction of financial 

risks at the municipal level. 

Active involvement of the internal audit 

service in monitoring the budgetary 

management, at the level of each entity and 

structure. Performance-based budget 

management. 
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III. THE CITY FOR A MORE 

COMFORTABLE LIFE 

Inspection of all documents regarding the 

initiation of constructions and identification 

of their legality. Stopping the construction 

of all "problematic construction objectives" 

Municipal control. Introduction of the 

institution of “municipal controllers” for 

notification and collaboration of the 

competent bodies 

Chisinau-the city of children. Installation of 

children's playgrounds in each 

neighborhood. 

Renovation and redevelopment of inter-

district sports fields for sports enthusiasts 

Chisinau-green capital. 

Multifunctional sports complexes in each 

sector to ensure optimal conditions for 

playing sports and organizing competitions 

at the municipal and national levels. 

Outdoor spaces intended for the activity of 

Amateur Chess Clubs 

IV. CHISINAU- THE CITY OF 

SUSTAINABLE SOCIAL 

DEVELOPMENT 

Ensuring accessibility in kindergartens in 

each neighborhood 

Parks and recreational areas designed for 

the healthy growth of children, the 

development of young people, and the rest 

of the elderly.  

- Young families - social apartments. 

- Implementation of municipal social 

programs for doctors, teachers, military, 

law enforcement officers, firefighters, and 

social workers. 

- Established special municipal aids for 

gifted children (pupils - awards, 

scholarships). 

- Maintaining public medical institutions 

with the provision of free annual medical 

examinations for each inhabitant of the 

capital. 

- Improving the social assistance 

mechanism, eliminating bureaucratic 

barriers to receiving social assistance. 

Figure 1. Sustainable tactics and actions for the development and good governance of 

Chisinau municipality 

Source: Developed the author 
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