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I. REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea temei. În condiţiile actuale ale economiei naţionale, noţiunii de
competitivitate îi revine un rol central în dezvoltarea economică a statului, termenul
de competitivitate fiind unul din cei mai utilizaţi în economia modernă.
Competitivitatea sectorului horticol al Republicii Moldova depinde de competitivitatea întreprinderilor agricole ce activează în acest sector, fiind determinată de
iscusinţa managerilor de a combina cît mai eficient factorii de producţie.
Prin urmare, pentru a spori competitivitatea întreprinderilor agricole din
sectorul horticol este necesar de a analiza problemele la nivelul tuturor elementelor
lanţului valoric, începînd de la procesul tehnologic de producţie şi pînă la
comercializarea produselor horticole.
În acest context, sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul
horticol constituie o problemă foarte actuală, fiind un subiect important de studiu atît
în mediul academic, cît şi la nivelul organelor de conducere ale statului.
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor
de cercetare. În Republica Moldova problema competitivităţii întreprinderilor
agricole din sectorul horticol este cercetată tangenţial, regăsindu-se şi în lucrările
unor cercetătorilor autohtoni [2, 8, 9, 18].
În acest context, prezintă necesitatea de a se evidenţia insuficienţa cercetării la
nivel naţional a problemei competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul
horticol, ceea ce a determinat cauzele obiective de cercetare a acestei probleme,
elaborarea recomandărilor de sporire şi perfecţionarea metodologiei de determinare a
competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol.
Astfel, fiind de un interes deosebit şi foarte actuală, considerăm pe deplin
argumentată, studierea problemei competitivităţii întreprinderilor agricole din
sectorul horticol al Republicii Moldova.
Scopul şi obiectivele lucrării.
Scopul tezei constă în studierea competitivtăţii întreprinderilor agricole din sectorul
horticol al Republicii Moldova şi elaborarea recomandărilor de sporire a acesteia.
În vederea realizării scopului propus au fost stabilite următoarele obiective:
- studierea noţiunii, metodelor de determinare a competitivităţii în teoria şi
practica economică;
- analiza cadrului regulatoriu de reglementare a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova;
- aprecierea rolului produselor horticole în dezvoltarea unui sector agrar
competitiv;
- evidenţierea principalelor bariere în sporirea competitivităţii întreprinderilor
agricole din sectorul horticol;
- efectuarea analizei competitivităţii şi avantajului competitiv a producţiei
horticole;
- perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova;
- analiza rolului subvenţiilor în calitate de instrument în sporirea
competitivităţii întreprinderilor agricole;
3

- reliefarea rolului cooperării prin clustere - ca formă modernă de sporire a
competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol.
Metodologia cercetării ştiinţifice. În teză în calitate de metode de cercetare au
fost utilizate: analiza cantitativă şi calitativă, inducţia şi deducţia, metoda tabelelor şi
graficelor, metoda seriilor cronologice, compararea, modelarea econometrică.
Baza informaţonală a tezei este reprezentată de baza de date statistice din
cadrul Biroului Naţional de Statistică, Băncii Naţionale a Moldovei, FAO, UN
COMTRADE; documentele oficiale; formulare specializate pe activitatea
întreprinderilor agricole din RM, precum şi alte surse din literatura de specialitate.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de scopul şi obiectivele
cercetărilor şi constă în:
 fundamentarea metodologiei noi, prin utilizarea productivităţii totale a
factorilor ca indicator al determinării competitivităţii întreprinderilor agricole
din sectorul horticol;
 argumentarea metodei lanţului valoric la determinarea competitivităţii
întreprinderilor agricole din sectorul horticol;
 propunerea Unităţii de control a utilizării şi repartizării mijloacelor de
subvenţionare;
 aprecierea subvenţionării exporturilor de producţie horticolă;
 crearea fondului pentru competitivitate;
 evidenţierea rolului cooperării prin clustere în sporirea competitivităţii
întreprinderilor agricole din sectorul horticol
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul de cercetare constă
în elaborarea recomandărilor de sporire a competitivităţii întreprinderilor agricole din
sectorul horticol şi perfecţionarea metodologiei de determinare a acesteia la nivel de
întreprindere agricolă.
Semnificaţia teoretică a tezei constă în aplicarea abordărilor conceptuale a
teoriilor privind competitivitatea întreprinderilor la elaborarea căilor de sporire a
competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol, precum şi
perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole
în contextul dezvoltării bazelor teoretice şi metodologice în acest domeniu.
Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea principalelor rezultate
ştiinţifice de către organele de conducere ale statului la elaborarea politicilor de
susţinere a producătorilor agricoli de legume şi fructe; utilizarea metodelor propuse
de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol de
către managementul întreprinderilor.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
- elaborarea modelului econometric de determinare a competitivităţii
întreprinderilor agricole prin aplicarea productivităţii totale a factorilor;
- aplicarea modelului lanţului valoric în determinarea competitivităţii
întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova;
- argumentarea necesităţii creării fondului pentru competitivitate;
- formularea necesităţii introducerii „Unităţii de control a utilizării şi repartizării
mijloacelor de subvenţionare”;
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- sporirea cooperării dintre producătorii de legume şi fructe şi procesatori prin
crearea clusterelor horticole.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice au fost
implementate de Agenţia de Stat „Apele Moldovei”, Proiectul Competitivitatea
Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), GŢ „Plîngău Grigore”, GŢ
„Stanciuc Denis Viteslav”, GŢ „Morari Larisa”, GŢ „Popovici Sergiu”.
Aprobarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul a zece foruri ştiinţifice
naţionale şi internaţionale:
1. Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Agricultura Modernă – Realizări şi
Perspective” 9-11 Octombrie 2013, UASM;
2. Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători, 25-26 Aprilie 2013, ASEM;
3. Conferinţei Internaţionale „Agricultură pentru viaţă, viaţă pentru
agricultură” 5-8 Iunie 2013, USAMV Bucureşti, România;
4. Conferinţei Internaţionale „Agricultură pentru viaţă, viaţă pentru
agricultură” 5-7 Iunie 2014, USAMV Bucureşti, România;
5. Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în
condiţiile globalizării” 16-17 octombrie 2014, INCE;
6. Simpozionului Internaţional „Prospects for the 3rd millenium agriculture”
25-27 Septembrie 2014, USAMV Cluj, România;
7. Sesiunii Ştiinţifice Anuale cu tema „Perspectivele agriculturii şi dezvoltării
rurale prin prisma noii politici agricole comune 2014-2020”, 10 decembrie
2014, Academia Română, Institutul de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu”;
8. Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători, 24-25 Aprilie 2015,
ASEM.
9. Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Reformele economice în sectorul
agroalimentar şi impactul lor asupra dezvoltării economiei naţionale”, 8-9
octombrie 2015, UASM.
10. Congresului Ştiinţific Internaţional „Solul şi hrana, resurse pentru o viaţă
sănătoasă”, 22-24 octombrie 2015, USAMV Iaşi, România.
Publicaţiile la tema tezei. Ideile fundamentale şi conţinutul de bază ale tezei
se regăsesc în 12 lucrări ştiinţifice publicate cu un volumul total de 5,5 c.a.
Volumul şi structura tezei au fost determinate de scopul şi obiectivele lucrării
şi include adnotare în limba română, engleză, rusă, lista abrevierilor, introducere, trei
capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie, anexe. Conţinutul tezei este expus pe
154 pagini text de bază. Materialul ilustrativ conţine 62 figuri, 30 tabele, 18 anexe.
Bibliografia include 173 surse.
Cuvinte-cheie: competitivitate, întreprinderi agricole, sector horticol, lanţ
valoric, productivitate totală a factorilor, eficienţă tehnică, eficienţă tehnologică,
eficienţă la scară, subvenţii, creştere economică, cooperare, clustere.
I. CONŢINUTUL TEZEI
În Introducere este expusă actualitatea şi importanţa subiectului de cercetare,
au fost formulate scopul şi obiectivele propuse spre realizare, noutatea ştiinţifică a
rezultatelor obţinute, problema ştiinţifică soluţionată, semnificaţia teoretică şi
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valoarea aplicativă a tezei, aprobarea rezultatelor cercetării, sumarul compartimentelor tezei şi cuvinte-cheie.
În Capitolul I al tezei, intitulat „Bazele teoretico-metodologice ale
competitivităţii întreprinderilor agricole” este reliefată definiţia competitivităţii la
diferite niveluri de cercetare; se analizează factorii care influenţează asupra
competitivităţii întreprinderilor agricole; sunt descrise strategiile competitivităţii
întreprinderii; se explică noţiunea de avantaj competitiv şi sursele acestuia; metodele
de determinare a competitivităţii întreprinderilor; cadru regulatoriu de reglementare a
competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticole al Republicii Moldova.
În acest capitol au fost analizate lucrările mai multor savanţi, privind
competitivitatea întreprinderilor, printre care evidenţiem: SUA - Porter M. [7],
Krugman P. [13], Garreli S. [12], Aiginger S. [11]; România - Gavrilă I., Gavrilă T.
[3], Nedelea Ş. [6]; Federaţia Rusă - Barinov A.V. [15], Blinov A.O. [16], Republica
Moldova – Belostecinic G.[2], Sîrbu I. [18], Stratan A. [8], Timofti E. [9].
În rezultatul analizei definiţiilor competitivităţii întreprinderii, propuse de
savanţii menţionaţi, autorul a remarcat, că competitivitatea întreprinderii agricole
reprezintă capacitatea întreprinderii de a oferi produse agricole de calitate înaltă la
preţuri accesibile pe piaţă pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor la un nivel mai
înalt, comparativ cu concurenţii.
În literatura economică modernă pentru evaluarea competitivităţii întreprinderii şi
a producţiei se utilizează mai mult de 100 de metode şi circa 300 de indicatori economici. Evaluarea competitivităţii întreprinderii are scopul aprecierii situaţiei economice a
acesteia la un anumit moment dat al timpului, pe o anumită piaţa analizată [17].
În condiţiile economiei de piaţă, reieşind din teoria şi practica economică,
sectorul agrar este foarte vulnerabil în faţa influenţei negative a diferitor factori, ceea
ce determină necesitatea reglementării de stat a acestui sector, care trebuie să se
bazeze pe elaborarea unor acte normative, privind simplificarea comerţului exterior
cu produse horticole, sporirea atractivităţii Republicii Moldova în faţa investitorilor
străini şi alocarea echitabilă a subvenţiilor din partea statului întreprinderilor agricole.
În Capitolul II al tezei „Starea actuală privind nivelul competitivităţii
sectorului horticol al Republicii Moldova” s-au analizat tendinţele dezvoltării
horticulturii din Republica Moldova; specializarea producătorilor agricoli din RM în
cultivarea producţiei horticole în context regional; barierele cu care se confruntă
producătorii de fructe şi legume în procesul de producţie; factorii competitivităţii
sectorului horticol prin prisma Diamantului Porterian; lanţul valoric al producţiei
horticole din Republica Moldova.
În anul 2014 ponderea agriculturii, economiei vînatului, silviculturii şi pescuitului
în PIB a constituit 12,8%, ce reprezintă o majorare faţă de anul 2013 cu 0,9 %.
Analiza structurii producţiei agricole pe ramuri în gospodării de toate
categoriile pentru anii 2011 şi 2013 relevă, că în anul 2013 producţia horticolă a
constituit 22,3% din total producţie agricolă, ceea ce reprezintă o diminuare faţă de
anul 2011 cu 5,8%, acest indicator constituind 28,1% [20].
Principalele bariere cu care se confruntă producătorii de produse horticole din
Republica Moldova, care influenţează negativ competitivitatea sectorului horticol
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din ţară sunt: fragmentarea terenurilor agricole; sistemul de irigare slab dezvoltat,
infrastructura post-recoltare slab dezvoltată.
Analiza întreprinderilor agricole din sectorul horticol prin prisma celor cinci
forţe ale concurenţei definite de Michael Porter relevă că competiţia pe piaţa locală
este moderată fără înclinări mari faţă de consumator sau producător şi poate genera
crize de supraproducţie în cazul lipsei unei pieţe stabile externe (fig. 1).
Riscul noilor intrări pe piaţă nu este foarte ridicat din cauza că iniţierea unei
afaceri de producere a fructelor necesită investiţii pe termen lung în plantaţii
multianuale, ceea ce este un pic diferit faţă de producerea legumelor în perioada rece
a anului, dar care de asemenea necesită investiţii pentru sere. Noii intraţi pe piaţă de
asemenea urmează să asigure piaţa cu produse de înaltă calitate, bine ambalată pentru
a fi competitivi faţă de firmele care deja produc producţie horticolă.

Puterea de
negociere a
furnizorilor
Furnizorii
 Furnizorii nu au
canale de distribuţie
organizată
 Lipsa camerelor
frigorifice

Noi intrări pe piaţă
 Timpul şi costul de intrare
 Diferenţierea produselor
 Produse de înaltă calitate

Puterea de
negociere a
clienţilor

Rivalitatea între
jucători
 Numărul jucătorilor
 Diferenţa calitativă
 Schimbul costurilor
 Supraproducere
temporară

Clienţii
 Lipsa de branduri
 Diferenţiere între
clienţii urbani şi
rurali
 Predominant
pieţe în aer liber

Ameninţarea produselor
substitut
 Fructele şi legumele nu au
produse substitut
 Consumatorii pot să îşi schimbe
preferinţele sortimentate

Pericolul
produselor sau
serviciilor

Fig. 1. Analiza întreprinderilor agricole din sectorul horticol prin prisma modelului
celor cinci forţe care dirijează concurenţa
Sursa: elaborat de autor

Clienţii sunt punctul final al tuturor preocupărilor producătorilor, pentru că
achiziţia produselor horticole de către consumatori reprezintă acceptarea ofertei
producătorilor prin care se realizează schimbul marfă-bani. Cu părere de rău, în
Republica Moldova nu există o strategie de branduri pentru produsele horticole, care
ar diferenţia produsele, astfel influenţînd asupra preţului. Totodată, este foarte
important de remarcat că în Republica Moldova produsele horticole în mare parte
sunt procurate în pieţe în aer liber, din cauza preţului mai mic faţă de supermarketuri.
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Ameninţarea produselor substitut. Fructele şi legumele nu au produse
substitut. Prin urmare, odată cu descreşterea veniturilor populaţiei Republicii
Moldova, consumatorii îşi vor schimba preferinţele spre produse mai ieftine: de la
produse exotice la produse locale.
Furnizorii. În Republica Moldova numărul de furnizori de produse horticole
este destul de mare. Cei care dispun de o reţea bine organizată de distribuţie de la
producător la consumator (numărul lor fiind destul de mic) sunt mai avantajaţi, faţă
de cei care nu dispun de o asemenea reţea.
În acest context, o problemă deosebit de gravă reprezintă lipsa camerelor frigorifice, ce determină producătorii agricoli să comercializeze producţia horticolă direct din
cîmp în sezonul de recoltare la preţuri mai mici, faţă de perioada din afara sezonului,
cînd ar putea obţine venituri de două ori mai mari, dacă ar exista camere frigorifice.
Rivalitatea între jucători. Examinarea rivalităţii întreprinderilor agricole din
sectorul horticol existente pe piaţă relevă că există situaţii cînd pe piaţa locală se
înregistrează supraproducţie, din cauza lipsei pieţelor de desfacere stabile externe.
Republica Moldova se confruntă cu numeroase bariere la export. Este de menţionat
că în rezultatul embargoului impus de Federaţia Rusă în anul 2014, producătorii de
fructe şi legume din RM, conform estimărilor MAIA, au suportat pierderi de peste 20
mln USD la exportul de mere, iar în ceea ce priveşte exporturile totale de produse
alimentare, Republica Moldova a suportat pierderi de 200 mln USD.
Acestea au pus în evidenţă determinarea competitivităţii ţării prin reliefarea
sectoarelor economiei naţionale, unde statul înregistrează avantaje comparative la
exportul de produse.
În acest sens, au fost efectuate multiple studii în vederea determinării
avantajului comparativ al ţărilor. O metodă de determinare a avantajului comparativ
reprezintă calcularea indicelui Lafay, care oferă posibilitatea de a analiza avantajul
comparativ al unei ţări la exportul de produse, comparînd balanţa comercială a
produsului analizat (grupei de produse) cu nivelul general al balanţei comerciale.
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Unde:
LF i  indicele de specializare;
X i  exportul produsului i;
M i  importul produsului i.
Valorile pozitive ale indicelui Lafay reflectă că ţara are avantaj comparativ
pentru grupul de produse analizat, altfel ţara înregistrează dezavantaj comparativ.
În rezultatul analizei avantajului comparativ al produselor exportate din RM în
perioada 2009-2014, calculat în baza indicelui Lafay (tabelul 1) se relevă că cel mai
mare avantaj comparativ în anul 2014 a fost înregistrat la legume şi fructe,
constituind 2,23, reprezentînd o diminuare în dinamică faţă de anul 2012 cu 0,16 şi
faţă de anul 2013 cu 0,07, drept consecinţă a embargoului impus de Federaţia Rusă.
Pe locul doi s-au plasat seminţele şi fructele oleaginoase, pentru care indicele Lafay
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în a. 2014 a constituit 1,47, ceea ce reprezintă o diminuare faţă de a. 2013 cu 0,04. Pe
locul III, a. 2014, s-au plasat cerealele şi preparatele pe bază de cereale, înregistrînd
un avantaj comparativ egal cu 1,72, relevînd o majorare faţă de a. 2013 cu 0,72.
Tabelul 1. Analiza avantajului comparativ al produselor agricole exportate din
Republica Moldova în perioada a. 2009-2014 (în baza indicelui Lafay)
Anii
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Produse
Legume şi fructe
2,6
2,74 2,34 2,39
2,3
2,23
Seminţe şi fructe oleaginoase
1,1
1,19 1,80 0,97
1,51
1,47
Cereale şi preparate pe bază de
0,94
0,84 0,56 0,20
1,00
1,72
cereale
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate,
0,8
0,67 0,77 0,88
0,36
0,74
brute, rafinate sau fracţionate
Sursa: elaborat de autor în baza datelor [21]

Din analiza celor mai mari pieţe de import a merelor, perelor şi gutuilor
exportate în stare proaspătă din Republica Moldova în anii 2010-2014 (mii USD) se
atestă că pînă în anul 2013 cea mai mare cantitate de produse a fost exportată în
Federaţia Rusă. Astfel, odată cu impunerea embargoului de către Federaţia Rusă în
anul 2014, se observă o diminuare a exporturilor de mere, pere şi gutui în stare
proaspătă din RM pe piaţa Federaţiei Ruse cu 34 712 mii dolari SUA, înregistrînduse o descreştere a exporturilor de la 43 681 mii dolari SUA la 8969 mii dolari SUA.
Tabelul. 2. Evoluţia volumului exporturilor de mere, pere şi gutui din Republica
Moldova pe principalele pieţe pentru anii 2010-2014, mii USD
Anii
Abaterile 2014 faţă de:
2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012
2013
Importatori
Federaţia
47412 52895 37766 43681 8969 -38443 -43926 -28797 -34712
Rusă
Belarus
2624 3192 1403 2018 11057 +843 +786 +9654 +9039
Kazakhstan 168
928
877 1522 2758 +259 +183 +1881 +1236
3
5
Romania
798
541
292
411
541
-257
+249
+130
0
0
Sursa: elaborat de autor în baza datelor [21]

În anul 2014, producătorii de produse horticole din RM au suportat pierderi colosale. Piaţa Federaţiei Ruse a fost substituită parţial de piaţa din Belarus, unde exporturile
de mere, pere şi gutui în stare proaspătă din Republica Moldova în anul 2014 au constituit
11 057 mii dolari SUA, sau o creştere cu 9039 mii dolari SUA faţă de a. 2013, fiind
urmate după piaţa din Federaţia Rusă de piaţa din Kazakhstan şi România (tabelul 2).
În contextul celor descrise mai sus, este necesară o reorientare a exporturilor de
produse horticole moldoveneşti spre alte pieţe decît cea a Federaţiei Ruse. În această
ordine de idei, în urma analizei dinamicii Indicelui Intensităţii Comerţului
Intraregional pe anii 2005-2013, s-a remarcat că acest indice are o evoluţie
ascendentă în ultimii ani în comerţul intraregional dintre RM şi UE-27.
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De o deosebită popularitate în ţările Uniunii Europene şi SUA în evaluarea
competitivităţii întreprinderilor se bucură metoda lanţului valoric.
Scopul de bază a metodei lanţului valoric în evaluarea competitivităţii
întreprinderilor agricole constă în înţelegerea relaţiilor dintre actorii lanţului valoric şi
avantajele economice şi sociale ale acestora.
Astfel, din analiza lanţului valoric al tomatelor în stare proaspătă se relevă că
acesta se divizează în opt arii de activitate distincte legate de procesul de producţie [4]:
 Pregătirea terenului;
 Plantarea;
 Întreţinerea plantelor;
 Recoltarea;
 Sortarea;
 Spălarea;
 Controlul calităţii;
 Ambalarea şi încărcarea.
Analiza lanţului valoric al tomatelor în stare proaspătă relevă că întreţinerea
plantelor constituie 32,4% din total costuri de producţie la 1 kg de tomate, din care
materiei prime îi revine 78,6% şi muncii 21,4%. De asemenea, unul dintre cele mai
ridicate costuri de producţie au fost înregistrate pentru plantare – cca 37,2 %, din care
costurile pentru materiale constituie circa 70,4%.
Costurile înalte ale seminţelor sunt generate de importurile de seminţe din
Franţa, Olanda, Italia, Republica Cehă, deşi unele din ele sunt obţinute local.
Costurile înalte pentru întreţinerea plantelor sunt generate de costurile
înalte la fertilizanţi şi chimicale, care în mare parte sunt importate. RM în anul 2013
a importat fetilizanţi în valoare totală de 742 182 dolari SUA, ceea ce reprezintă o
creştere faţă de anul 2010 cu 450 560 dolari SUA, cînd acest indicator a fost egal cu
291 622 dolari SUA. Foarte mulţi producători nu sunt suficient de informaţi privind
tipurile de fertilizanţi existenţi pe piaţă. Totodată, foarte puţini producători agricoli
din sectorul horticol efectuează testarea solului înainte de utilizarea fertilizanţilor.
O problemă în producţia de tomate în stare proaspătă reprezintă irigarea
insuficientă a terenurilor agricole.
Astfel, conform datelor studiilor efectuate de unii savanţi [1] se atestă că în perioada
1946 -1990, suprafaţa terenurilor irigate a crescut de la 5 mii ha în a.1946 la 291 mii ha în a.
1990 (fig. 2). Odată cu privatizarea masivă a terenurilor din anii 90, se atestă o diminuare a
suprafeţelor irigate de circa 3 ori: de la 291 mii ha irigate în anul 1990, la 97 mii ha în anul
1995. În anul 2012 au fost înregistrate circa 36 000 ha suprafeţe irigate. La moment irigaţia
se aplică preponderent la culturile legumicole şi pomiviticole.
Limitarea accesului la irigare are un caracter regulatoriu, pentru că există numeroase
regulamente, norme de drept care limitează accesul la irigare. De exemplu: utilizarea apelor
subterane pentru irigare de suprafaţă sau artizanale este interzisă din cauza pînzelor freatice în
scădere şi grijii ca omul să fie asigurat cu apă potabilă. Procedura de alocare a terenurilor pentru
construcţia lacurilor este una complicată şi foarte anevoioasă. În situaţia cînd este posibil de creat
sisteme de irigare riverane, preţurile pentru un metru cub de apă sunt mari: 10 MDL sau 8 cenţi
SUA şi mai mult, fiind mai mari decît consumul domestic de apă din Chişinău.
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Fig. 2. Dinamica terenurilor irigate din Republica Moldova în perioada 1946-2012,
mii ha
Sursa: ajustat de autor în baza [1]

Astfel, producătorilor agricoli din cauza costurilor mari, a birocraţiei şi a
subvenţiilor insuficiente (în anul 2012 au fost alocate doar 14% din resursele fondului
de subvenţionare, pentru infrastructura de irigare) le este foarte dificil să creeze
sisteme moderne de irigare, care să contribuie la dezvoltarea agriculturii competitive.
Principalele canale de distribuţie prin care tomatele ajung la consumatorul final
sunt: pieţe cu amănuntul în aer liber, supermarketuri, magazine de zarzavaturi
mici, pieţe de export.
1. Pieţe în aer liber – este tipul de piaţă predominant în RM, prin care sunt
comercializate circa 80 % din tomate. Cerinţele de calitate pentru acest canal de
distribuţie nu sunt foarte înalte, iar competitivitatea se bazează în mare parte pe preţ.
Consumatorii aleg produsele care cel mai bine li se potrivesc categoriei de veniturri
disponibile. Preţurile de comercializare a tomatelor la pieţe în aer liber sunt de 3-5
MDL/kg în perioada din timpul sezonului. În acest canal de distribuţie tranzacţiile
sunt neformale, fără invoice-uri, facturi etc.
În Republica Moldova există 4 pieţe angro mari, trei dintre care sunt localizate
în Chişinău şi una este localizată în Bălţi (fig. 3.). Aceste pieţe angro aprovizionează
138 pieţe cu amănuntul din întrega ţară, printre care: 38 pieţe la nivel de raion şi 100
pieţe locale, dintre care 12 pieţe sunt localizate în Chişinău.
2. Supermarketuri – fructele şi legumele ocupă o poziţie neînsemnată din spaţiul
comercial, şi anume mai puţin de 5%. Treptat se atestă o modificare a preferinţelor
consumatorilor: de la produse vîndute în aer liber care nu sunt ambalate corespunzător,
la produse din supermarketuri. Produsele procurate de supermarketuri provin deseori de
la companii de distribuţie şi mai puţin de la producători direct din cîmp.
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Pieţe agricole cu amănuntul (38 pieţe în total)
Pieţe agricole engros (4 pieţe în total)
Fig. 3. Principalele pieţe agricole din Republica Moldova
Sursa: ajustat de autor [22]

3. Magazine de zarzavaturi mici – Aceste magazine mici sunt create în
special în zonele populate intens, pentru a facilita accesul la tomate chiar lîngă casă,
fără a fi necesară deplasarea consumatorilor la piaţă. Preţurile variază doar cu 0,5-1,0
MDL/kg faţă de preţurile pieţelor în aer liber. Conform unor calcule efectuate de
furnizori, circa 20-40% din produsele realizate de aceste magazine se datorează
localizării magazinului în zone rezidenţiale.
4. Pieţe de export – O cantitate foarte mică de tomate este exportată. Tomatele
moldoveneşti sunt exportate pe pieţele străine prin intermediul comercianţilorintermediari şi doar o mică parte se exportă direct.
Cel mai mare concurent la comerţul cu tomate proaspete pe piaţa locală este
Turcia. În comparaţie cu Republica Moldova, în Turcia suprafaţa cultivată cu tomate
este de cca 50 de ori mai mare, constituind peste 300 000 ha, faţă de suprafaţa din
Republica Moldova de 6000 ha. Astfel, în Turcia există economie la scară, se aplică
tehnologii performante, productivitatea tomatelor fiind de circa 3,7 ori mai mare decît în
RM, constituind 33,54 tone la ha, în raport cu doar 9 tone la ha în Republica Moldova.
Cel mai mare volum de producţie obţinut în Turcia îşi are originea din sere – circa 20%,
pe cînd în RM marea majoritate a producţiei se obţine în cîmp deschis şi doar 9 % din sere.
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Analiza comparativă a ratei costurilor pentru remunerarea muncii din total
costuri de producţie ale tomatelor produse în sere din RM şi Turcia determină costuri
mai înalte pentru remunerarea muncii în Republica Moldova comparativ cu Turcia,
datorită insuficienţei aplicării tehnologiilor performante în procesul de producţie al
tomatelor din Republica Moldova, fapt ce determină necesitatea reutilării serelor
pentru a diminua acest cost de producţie.
Analiza lanţului valoric al merelor relevă că cele mai profitabile sunt livezile
unde se aplică tehnologii super-intensive, înregistrînd un profit brut de circa patru ori
mai mare decît în cazul livezilor tradiţionale [10].
În Capitolul III „Direcţii de sporire a competitivităţii întreprinderilor
agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova” se abordează direcţiile de
perfecţionare a metodologiei de determinare a competitivităţii; se reliefează rolul
deosebit al subvenţiilor la sporirea competitivităţii întreprinderii; se analizează şi se
propun modalităţi eficiente de cooperare prin clustere între întreprinderile agricole
din sectorul horticol al Republicii Moldova.
Astfel, ideea principală în măsurarea productivităţii, prin care Michael Porter
defineşte noţiunea de competitivitate, denotă că se poate de calculat un indicator
global al productivităţii, numit productivitate totală a factorilor (TFP), care reflectă
cît de eficient o întreprindere foloseşte toate mijloacele de producţie (inputurile
totale) pentru a produce outputuri [14].
Utilizînd dualitatea din programarea liniară, se poate determina o formă înfăşurătoare echivalentă de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole, şi anume:
min 
  ,
 yi  Y  0

xi  X  0
(2)

,
N


1
 1
  0,

Unde:
θ – reprezintă parametrul de eficienţă;
n – numărul de fermieri;
Y – vectorul outputurilor, n-dimensional care este reprezentat de venitul din
vînzarea produselor agricole;
X – este vectorul inputurilor, n x 5 dimensional, care este dat de:
a) Suprafaţa terenului agricol efectiv semănată, ha
b) Costuri privind remunerarea muncii, mii lei
c) Costuri pentru seminţe şi material săditor, mii lei
d) Costuri pentru îngrăşăminte chimice şi naturale, mii lei
e) Costuri activităţilor auxiliare şi costuri indirecte, mii lei
N1  este un vector n-dimensional cu componente 1;
λ – reprezintă variabilele problemei de programare liniară, ce va fi rezolvată.
Prelucrarea datelor primare s-a efectuat utilizînd programul DEAP versiunea 2.1*.
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Analiza empirică a eficienţei, productivităţii şi competitivităţii întreprinderilor
agricole s-a efectuat în baza datelor primare a 488 întreprinderi agricole obţinute de la
Biroul Naţional de Statistică al Moldovei pentru perioada anilor 2008-2012.
Analiza productivităţii totale a factorilor a întreprinderilor agricole din
Republica Moldova pentru perioada 2009-2012, relevă că media TFP pentru perioada
analizată a constituit 1,015, ceea ce reflectă că productivitatea totală a sporit cu 1,5%,
fapt ce se datorează variaţiei eficienţei tehnice cu 4,8% [5].
Tabelul 3. Valorile productivităţii totale a factorilor (TFP) a întreprinderilor agricole
din Republica Moldova pentru perioada anilor 2009-2012
Variaţia
Variaţia
Variaţia
Variaţia
Productivitatea
Anul eficienţei eficienţei
eficienţei eficienţei totala a factorilor
tehnice tehnologice
pure
la scara
(TFP)
2009
1.104
0.978
1.151
0.959
1.079
2010
0.713
1.861
0.796
0.896
1.328
2011
1.800
0.501
1.441
1.249
0.902
2012
0.850
0.967
0.908
0.936
0.821
Media
1. 048
0. 969
1. 046
1. 001
1. 015
Sursa: elaborat de autor

Din analiza variaţiei eficienţei tehnologice, se observă că media acestui
indicator pentru perioada a. 2009-2012 a constituit 0,969, ceea ce reflectă că aplicarea
tehnologiilor performante în procesul de producţie s-a diminuat cu 3,1%, adică nu se
efectuează investiţii în procesul de modernizare a parcului de tractoare.
Precizia evaluării indicatorului TFP din tabelul 3, este relevată de intervalul de
încredere egal cu 0,015, cu 95% precizie conform distribuţiei Student.
Din cele 488 de întreprinderi agricole analizate iniţial, au fost selectate 303
întreprinderi agricole cu frontiera funcţiei de producţie horticolă.
Tabelul 4. Analiza competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol
pentru anii 2009-2012 (extras a 10 înregistrări din rezultatele DEAP)
Variaţia
Variaţia
Variaţia
Variaţia
Productivitatea
Nr.
eficienţei eficienţei
eficienţei eficienţei totala a factorilor
într.
tehnice tehnologice
pure
la scara
(TFP)
1
1.925
0.836
1.525
1.262
1.609
2
1.299
1.013
1.403
0.926
1.315
3
1.150
1.106
1.527
0.753
1.273
4
1.803
1.012
2.054
0.878
1.826
5
0.731
0.912
0.924
0.792
0.667
6
1.467
0.982
1.708
0.859
1.440
7
1.253
1.064
1.474
0.850
1.334
8
1.040
1.022
1.227
0.847
1.063
9
1.323
0.979
1.585
0.834
1.295
10
1.453
0.916
1.713
0.848
1.330
Media
1,135
0,925
1,185
0,957
1,048
Sursa: elaborat de autor prin intermediul pachetului de programare DEAP 2.1
14

160
140
120
100
80
60
40
20
0

1,074

143
1,064

1,061

68
52

1,026

Pînă la 20

40

20-40

40-60

1,08
1,07
1,06
1,05
1,04
1,03
1,02
1,01
1

Valoarea TFP mediu pe grupă

Nr. de întreprinderi

Analiza competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al RM
pentru anii 2009-2012 relevă că media TFP a constituit circa 1,048, adică
productivitatea totală la întreprinderile agricole cu frontiera funcţiei de producţie
horticolă a sporit cu 4,8% în perioada analizată, ceea ce depăşeşte cu 3,3 la sută
media TFP a întreprinderilor agricole cu frontiera funcţiei de producţie pe total
culturi vegetale. Prin urmare întreprinderile agricole specializate în producerea
produselor horticole sunt mai competitive faţă de întreprinderile agricole în care
producţia horticolă nu este una dominantă.
Precizia evaluării indicatorului TFP la întreprinderile agricole din RM cu
frontiera funcţiei de producţie horticolă pentru anii 2009-2012 este relevată de
intervalul de încredere egal cu 0,032, cu 95% precizie conform distribuţiei Student .
Astfel, din analiza tabelului 4, se relevă că întreprinderea cu numărul de rînd 1 are
valoarea TFP egală cu 1,609, ce depăşeşte media TFP pentru anii 2009-2012 cu 0,561.
Din analiza ponderii venitului din vînzări în total venituri ale întreprinderii agricole, se
relevă că circa 83% venituri din vînzări sunt din comercializarea producţiei horticole, în
special a fructelor sămînţoase. Diminuarea variaţiei eficienţei tehnologice cu 16,4%
relevă că în întreprindere are loc degradarea procesului tehnologic.
În cazul întreprinderii cu numărul 5, se relevă că valoarea TFP este egală cu
0,667, fiind mai mică decît media TFP pentru a. 2009-2012, deşi ponderea veniturilor
din vînzări a producţiei horticole în total venituri din vînzări a constituit circa 39%.
Diminuarea considerabilă a valorii TFP a acestei întreprinderi agricole a fost cauzată
de diminuarea cu 8,8% a eficienţei tehnologice, şi a eficienţei pure cu 7,6%. Această
întreprindere agricolă necesită o modernizare a procesului de producţie.

Peste 60

Ponderea venitului din vînzarea producţiei horticole în total
venit din vînzări,%
Nr. de întreprinderi

TFP mediu

Fig. 4. Gruparea întreprinderilor agricole după ponderea venitului din vînzarea
producţiei horticole a. 2012, %
Sursa: elaborat de autor
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În rezultatul grupării întreprinderilor agricole din sectorul horticol (303) după
ponderea venitului din vînzarea produselor horticole (fig. 4.), s-a evidenţiat că odată cu
creşterea ponderii venitului din vînzarea producţiei horticole are loc o creştere a
competitivităţii întreprinderilor agricole şi anume: la întreprinderile agricole unde
ponderea venitului din vînzarea producţiei horticole constituie peste 60% s-a înregistrat
cea mai mare valoare a TFP mediu egal cu 1,074, aceste întreprinderi fiind cele mai
competitive. Totodată, la întreprinderile agricole unde ponderea venitului din vînzarea
producţiei horticole constituie între 20-40 şi 40-60 la sută, competitivitatea conform
datelor din fig. 4. este egală cu 1,064 şi 1,061, înregistrîndu-se o diferenţă nesemnificativă egală cu 0,003 între valorile TFP mediu a celor două grupe.
Datele referitoare la fig. 4. au evidenţiat că cel mai puţin competitive sunt
întreprinderile, care au o pondere a venitului din vînzarea producţiei horticole în total
venit din vînzări pînă la 20 la sută. Valoarea TFP mediu pentru aceste întreprinderi este
egală cu 1,026 sau cu 0,048 mai puţin faţă de întreprinderile, unde ponderea venitului
din vînzarea produselor horticole în total venituri din vînzări depăşeşte 60 la sută.
Astfel, odată cu creşterea ponderii de la 20% şi mai mult a venitului din
vînzarea producţiei horticole în total venit din vînzări, competitivitatea întreprinderii
agricole se majorează comparativ cu întreprinderile agricole, unde această pondere
constituie sub 20%.
Un factor important în sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din
Republica Moldova reprezintă subvenţiile. Repartiţia teritorială a subvenţiilor relevă
că discrepanţa între subvenţiile primite per raioane este foarte mare [19].
Din analiza dinamicii competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul
horticol al RM în dependenţă de subvenţii în perioada anilor 2009-2012, se relevă că
întreprinderile agricole din sectorul horticol ce au primit subvenţii sunt mai
competitive faţă de întreprinderile agricole ce nu au primit subvenţii.
Totodată, din analiza fig. 5, se relevă că în anul 2011, întreprinderile agricole
din sectorul horticol ce nu au primit subvenţii au înregistrat un TFP mediu mai mare
cu 0, 177 faţă de întreprinderile agricole din sectorul horticol ce au primit subvenţii,
fapt ce îşi găseşte explicaţie în lipsa unui control vigilent din partea statului privind
utilizarea după destinaţie a mijloacelor fondului de subvenţionare.
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TFP mediu la întreprinderile agricole din sectorul horticol ce au primit subventii
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Fig. 5. Dinamica competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol
al Republicii Moldova în dependenţă de subvenţii în perioada a. 2009-2012
Sursa: elaborat de autor
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Din datele fig. 5., se relevă că diferenţa dintre valoarea TFP mediu la
întreprinderile care au beneficiat de subvenţii faţă de valoarea TFP mediu la
întreprinderile ce nu au beneficiat de subvenţii nu este foarte mare, ceea ce reflectă
ineficienţa sistemului de subvenţionare din ţară, care necesită o perfecţionare în ceea
ce priveşte măsurile de subvenţionare, criteriile de selectare a beneficiarilor
subvenţiilor, cît şi controlul utilizării după destinaţie a subvenţiilor alocate.
Utilizînd pachetul de programe Statgraphics Centurion XVII s-a determinat
influenţa subvenţiilor asupra competitivităţii, prin aplicarea funcţiei de producţie
Cobb Douglass, care are următoarea formă:








y  Ax1 x2 x3 x4 x5



(3)

Unde:
y  Productivitatea totală a factorilor (TFP)
A  Valoarea constantei
X 1  Suprafaţa terenului agricol efectiv semănată, ha;
X 2  Costuri privind remunerarea muncii, mii lei
X 3  Costuri auxiliare, mii lei
X 4  Venituri din vînzări, mii lei
X 5  Mărimea subvenţiilor, mii lei
α, β, γ, δ, ε – elasticităţile outputurilor
În rezultatul prelucrării datelor pentru anul 2012, utilizînd pachetul de
programe Statgraphics Centurion XVII s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos:
Tabelul 5. Analiza influenţei factorilor asupra competitivităţii întreprinderilor
agricole din sectorul horticol prin aplicarea funcţiei Cobb Douglas, a. 2012
Parametri estimaţi
Valoarea
Greşeala
Criteriul
Precizia
parametrului
mediei
Student
calculului
Constanta
-0,449155
0,214811
-2,09093
0,0383
Suprafaţa ter. agricol
-0,0886767
0,0445714
-1,98954
0,0486
Remunerarea muncii
-0,0198897
0,0509399
-0,390454
0,6968
Costuri auxiliare
-0,272331
0,0549613
-4,95496
0,0000
Venit din vînzări
0,386964
0,0661481
5,84997
0,0000
Subvenţii
0,00416028
0,033865
0,122849
0,9024
Sursa: elaborat de autor prin intermediul pachetului de programare Statgraphics Centurion XVII

În baza datelor de mai sus, s-au obţinut următoarele valori ale funcţiei Cobb Douglas:

A  e 0449155  exp(0,49155)  0,638167
0, 088

TFP  0,638 x1

x2

0, 019

x3

0, 272

x4

0, 38

x5

(4)
0, 0041

(5)

Astfel, conform ecuaţiei de mai sus, dacă se măreşte cu 1% mărimea
subvenţiilor acordate întreprinderilor agricole din sectorul horticol, adică X5, atunci
competitivitatea întreprinderii, adică valoarea TFP, va creşte cu 0,0041%, fapt ce
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reliefează că subvenţiile influenţează pozitiv asupra competitivităţii întreprinderilor
agricole din sectorul horticol.
În vederea utilizării raţionale a subvenţiilor, în conformitate cu măsurile de
subvenţionare, propunem crearea unei Unităţii de control a utilizări şi repartizării
mijloacelor de subvenţionare. Această structură va avea drept scop principal
monitorizarea activităţii AIPA privind gestionarea resurselor destinate subvenţionării
producătorilor agricoli şi a beneficiarilor de subvenţii privind utilizarea după
destinaţie a resurselor alocate.
În acelaşi context, se va urmări dacă la alocarea resurselor de subvenţionare se
respectă toate prevederile legislaţiei în vigoare. În cazul nerespectării legislaţiei
privind alocarea şi utilizarea resurselor din fondul de subvenţioare, şi depistării
persoanelor implicate în diverse scheme de fraude acestea vor fi sancţionate în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Subclusterul mărului şi
culturilor sămînţoase
Subclusterul prunelor
şi culturilor sîmburoase

Clusterul
horticol

Subclusterul legumelor
Subclusterul strugurilor
Fig. 6. Modelul clusterului horticol din Republica Moldova
Sursa: elaborat de autor

În vederea îmbunătăţirii situaţiei existente în sectorul horticol este necesară
cooperarea între producătorii de legume şi fructe şi procesatori, precum şi o
cooperare cu instituţiile statului. Din aceste considerente, propunem crearea
clusterului horticol cu subcomponentele horticole: subclusterul mărului, subclusterul
prunelor, subclusterul legumelor, subclusterul strugurilor care va contribui la sporirea
cooperării actorilor de pe piaţa produselor horticole.
Contribuţia clusterelor la sporirea competitivităţii întreprinderilor este deosebit
de importantă, şi îmbracă cel puţin trei dimensiuni: productivitatea, inovaţia şi
crearea de noi grupări de întreprinderi agricole.
Din cele relatate mai sus, concluzionăm că sporirea competitivităţii
întreprinderilor agricole din sectorul horticol depinde de nivelul de cooperare dintre
întreprinderile agricole, clusterele, reprezentînd un mijloc eficient de soluţionare a
problemelor cu care se confruntă producătorii agricoli.
III. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
În rezultatul cercetărilor efectuate privind sporirea competitivităţii întreprinderilor
agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova se desprind următoarele concluzii:
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1. În lumea modernă, competitivitatea a devenit preocuparea centrală a tuturor
ţărilor lumii. La nivel macroeconomic şi microeconomic, noţiunea de competitivitate
este intens studiată şi cuprinde diverse nivele de cercetare: la nivel de ţară,
ramură,întreprindere, producţie.
2. Competitivitatea întreprinderii agricole este determinată de avantaje
durabile faţă de concurenţi, prin oferirea de producţie agricolă de calitate înaltă la
preţuri mai avantajoase, decît cele ale concurenţilor sau furnizorilor potenţiali,
cîştigînd cel puţin costul de oportunitate al mijloacelor investite şi asigurînd un nivel
mai înalt al profitului.
3. Producţia horticolă reprezintă o treime din total producţia agricolă din
Republica Moldova, înregistrînd cel mai mare avantaj comparativ, în special la
fructele sămînţoase: mere, pere şi gutui proaspete, fiind urmate de struguri şi de
fructele sîmburoase - caise, piersici, cireşe.
4. Rezultatele privind analiza pieţelor de desfacere a produselor horticole din
Republica Moldova relevă că pînă în anul 2013, principala piaţă de desfacere a fost
piaţa Federaţiei Ruse. Întreprinderile agricole din sectorul horticol al Republicii
Moldova, în rezultatul impunerii embargoului de către Federaţia Rusă au suportat
pierderi colosale, fiind necesară o reorientare a exporturilor spre alte pieţe.
5. Principalele bariere cu care se confruntă producătorii de produse horticole
din Republica Moldova sunt: a) fragmentarea terenurilor agricole; b) sistemul de
irigare slab dezvoltat, c) infrastructura post-recoltare slab dezvoltată.
6. Raportului Competitivităţii Globale pentru anii 2014-2015 relevă că cele
mai mari bariere în RM în creşterea competitivităţii sunt: dimensiunea pieţei,
problema funcţionării eficiente a instituţiilor statului; sofisticarea afacerilor, lipsa
strategiilor de branding, marketing, distribuţie.
7. Studiul întreprinderilor agricole din sectorul horticol prin prisma celor cinci
forţe ale concurenţei definite de Michael Porter relevă că competiţia pe piaţa locală
este moderată fără înclinări mari faţă de consumator sau producător, existînd situaţii
cînd piaţa locală se confruntă cu supraproducţie de legume şi fructe, din cauza lipsei
pieţelor de desfacere stabile externe.
8. Analiza lanţului valoric al produselor horticole denotă că cele mai mari
costuri sunt legate de procurarea fertilizanţilor pentru îngrijirea plantaţiilor, costurile
seminţelor, care cel mai frecvent sînt importate de peste hotarele ţării.
9. La întreprinderile agricole din sectorul horticol odată cu creşterea ponderii
venitului din vînzarea producţiei horticole peste 20%, s-a înregistrat majorarea valorii
TFP. Cele mai înalte valori ale TFP au fost înregistrate la întreprinderile agricole,
unde ponderea venitului din vînzarea producţiei horticole a depăşit 60%, valoarea
TFP mediu pentru întreprinderile analizate fiind egală cu 1,074.
10. Investigaţiile asupra valorilor eficienţei tehnologice la întreprinderile
agricole cu specializare în producţie horticolă, relevă că în majoritatea cazurilor
valoarea eficienţei tehnologice ia valori subunitare, ceea ce influenţează negativ
asupra competitivităţii întreprinderilor, fiind necesare investiţii pentru modernizarea
procesului tehnologic din cadrul întreprinderilor.
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11. Analiza influenţei subvenţiilor asupra competitivităţii întreprinderilor
agricole din sectorul horticol reliefează că subvenţiile influenţează pozitiv asupra
competitivităţii întreprinderilor agricole şi denotă că mărirea cu 1% a subvenţiilor
acordate întreprinderilor agricole va majora valoarea TFP cu 0,0041%.
12. Repartiţia teritorială a subvenţiilor relevă că discrepanţa dintre subvenţiile
primite per raioane este foarte mare. Prin urmare, pentru a asigura o dezvoltare mai
uniformă a spaţiului rural şi de a asigura o echitate în acest sens, puterea executivă a
statului trebuie să elaboreze politici suplimentare de finanţare a suprafeţelor dezavantajate.
13. În Republica Moldova nu există cadru legal privind crearea şi dezvoltarea
clusterelor. Crearea clusterelor horticole va intensifica nivelul de cooperare reciprocă
dintre producătorii de producţie horticolă; producători şi procesatori, dar şi dintre
producătorii de producţie horticolă şi instituţiile de stat.
14. Contribuţia clusterelor la sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole
este deosebit de mare, şi îmbracă cel puţin trei dimensiuni: productivitatea, inovaţia şi
crearea de noi grupări de întreprinderi agricole.
În scopul sporirii competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol
se propun următoarele recomandări:
1. Utilizarea indicatorului global al productivităţii - „productivitatea totală a
factorilor” (TFP) la determinarea competitivităţii întreprinderilor agricole.
2. Asigurarea păstrării calităţii producţiei horticole prin dezvoltarea
infrastructurii post-recoltare, în vederea asigurării pieţei cu produse horticole în stare
proaspătă pe tot parcursul anului.
3. Diversificarea pieţelor de desfacere a produselor horticole prin cooperarea
producătorilor de fructe şi legume cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
în elaborarea unei strategii de promovare a produselor horticole pe pieţele externe.
4. Crearea asociaţiilor consumatorilor de apă şi modernizarea sistemelor de
irigare ce vor permite producătorilor agricoli să reducă costurile de operare şi
întreţinere a acestora.
5. Aplicarea modelului lanţului valoric în determinarea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova, ce va permite
evidenţierea rolului fiecărei verigi al lanţului valoric în sporirea competitivităţii
întreprinderilor agricole.
6. Dezvoltarea procesului tehnologic prin efectuarea investiţiilor în tehnologii
performante de producţie şi modernizarea parcului de maşini şi tractoare, fapt ce va reduce
substanţial costurile de producţie, astfel favorizînd creşterea competitivităţii întreprinderii.
7. Aplicarea subvenţionării exporturilor de producţie horticolă, ce va contribui
la crearea întreprinderilor orientate spre export, influenţînd pozitiv la sporirea
competitivităţii producţiei horticole şi respectiv la creşterea bunăstării populaţiei.
8. Introducerea Unităţii de control a utilizări şi repartizării mijloacelor de
subvenţionare, care va avea drept scop principal monitorizarea activităţii AIPA,
privind gestionarea resurselor destinate subvenţionării producătorilor agricoli şi a
beneficiarilor de subvenţii, privind utilizarea după destinaţie a resurselor alocate.
9. Crearea fondului pentru competitivitate suplinit cu mijloace băneşti din
contul defalcării unui procent din suma totală a exporturilor de producţie horticolă,
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mijloacele financiare acumulate de orientat prioritar spre dezvoltarea competitivităţii
sectorului dat şi asigurarea durabilităţii lui.
10. Sporirea cooperării dintre producătorii de legume şi fructe şi procesatori prin
crearea clusterelor horticole, ce vor fi „motorul” dezvoltării economice şi inovării, reprezentînd un mijloc de colaborare între întreprinderi, instituţii de cercetare, furnizori, clienţi
şi competitori localizaţi în aceeaşi arie geografică (locală, naţională, internaţională).
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ADNOTARE
la teza de doctor în ştiinţe economice cu tema „Sporirea competitivităţii
întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova”,
Artur Golban, Chişinău, 2015
Teza este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale şi
recomandări, bibliografie din 173 surse, 18 anexe, 154 pagini text de bază, 62 figuri,
30 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.
Cuvinte cheie: competitivitate, întreprinderi agricole, sector horticol,
productivitate totală a factorilor, eficienţă tehnică, subvenţii, clustere.
Domeniul de studiu al tezei îl constituie competitivitatea întreprinderilor
agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova
Scopul şi obiectivele lucrării constau în studierea competitivtăţii
întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova şi elaborarea
recomandărilor de sporire a acesteia.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în perfecţionarea metodologiei de
determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole în baza modelelor
econometrice prin aplicarea productivităţii totale a factorilor ca indicator global al
competitivităţii întreprinderii; aprecierea rolului lanţului valoric al producţiei
horticole, precum şi a cooperării prin clustere a producătorilor agricoli la sporirea
competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova.
Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elaborarea recomandărilor
de sporire a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al
Republicii Moldova şi perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii
întrerprinderilor agricole.
Semnificaţia teoretică a tezei constă în aplicarea abordărilor conceptuale a
teoriilor privind competitivitatea întreprinderilor la elaborarea căilor de sporire,
precum şi perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii
întreprinderilor agricole, în contextul dezvoltării bazelor teoretice şi metodologice în
acest domeniu.
Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea principalelor rezultate
ştiinţifice de către organele de conducere ale statului, la elaborarea politicilor de
susţinere a producătorilor agricoli de legume şi fructe, din punct de vedere al
asigurării cu resurse necesare pentru atingerea unui nivel înalt de calitate al producţiei
horticole; utilizarea de către managementul întreprinderilor agricole a metodelor de
determinare a competitivităţii întreprinderilor propuse în teză.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice au fost
implementate de Agenţia de Stat „Apele Moldovei”, Proiectul Competitivitatea
Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), GŢ „Plîngău Grigore”, GŢ
„Stanciuc Denis Viteslav”, GŢ „Morari Larisa”, GŢ „Popovici Sergiu”.
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АННОТАЦИЯ
диссертации на соискание учённой степени доктора экономических наук на
тему:"Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий сектора плодоовощеводства Республики Молдова ",
Артур Голбан, Кишинэу, 2015
Структура диссертации состоит из: введение, три главы, выводы и
рекомендации, библиография из 173 наименований, 18 приложения, 154
страниц основного текста, 62 рисунков, 30 таблиц. Научные результаты были
опубликованы в 12 научных работах.
Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственные предприятия, сектор плодоовощеводства, общая производительность факторов,
субсидии, кластеры.
Областью исследования является анализ теорий и методов для
определения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий
сектора плодоовощеводства Республики Молдова.
Цель и задачи исследования состоят в повышении конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий сектора плодоовощеводства
Республики Молдова.
Научная новизна и оригинальность состоит в совершенствовании
методологии определения конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий на основе эконометрических моделей путем применения общей
производительности факторов; оценке роли цепочки добавленной стоимости
плодоовощной продукции а также сотрудничества фермеров через кластеры.
Исследуемая в диссертации научная проблема
заключается в
разработке рекомендаций для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий сектора плодоовощеводства Республики Молдова,
а также совершенствования методологии определения конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий.
Теоретическая значимость исследования состоит из тщательного
анализа концептуальных подходов теорий конкурентоспособности предприятия
и их применение в разработке путей повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий сектора плодоовощеводства и улучшения
методики определения конкурентоспособности предприятий.
Практическая значимость диссертации состоит в использовании
предложенных рекомендации государственными органами в разработке
политики поддержки сельхозпроизводителей сектора плодоовощеводства и
завоевания новых рынков продаж; использовании предложенных методов для
определения конкурентоспособности предприятий.
Внедрение научных результатов. Научные результаты были внедрены Государственным Агентством „Апеле Молдовей”, Проект «Конкурентоспособность сельского хозяйства и развитие предприятий» (ACED), КХ
„Plîngău Grigore”, КХ „Stanciuc Denis Viteslav”, КХ „Morari Larisa”, КХ
„Popovici Sergiu”.
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ANNOTATION
to the thesis of doctor in economic sciences „The increasing of competitiveness of
the agricultural enterprises from the horticultural sector of
the Republic of Moldova”,
Artur Golban, Chisinău, 2015
The thesis contains the following parts: introduction, three chapters, general
conclusions and recommendations, list of references from 173 sources, 18
appendixes, 154 pages of the main text, 62 figures, 30 tables. The obtained results of
the investigation were published in 12 scientific papers.
Key words: competitiveness; agricultural enterprises; horticultural sector, total
factor productivity; subsidies; clusters.
The field of the research is the analyze of the theories and methods of
determination of competitiveness of the agricultural enterprises from the horticultural
sector of the Republic of Moldova.
The main goal and objectives of this research consists of increasing the
competitivenes of the agricultural enterprises from the horticultural sector of the
Republic of Moldova.
Scientific novelty and originality of the reasearch consists in improving the
determination methodology of the agricultural enterprises competitiveness using
econometric models by the application of total factor productivity; appreciation of the
horticultural production value chain role and the cooperation’s role through clusters.
The importance of the scientific problem of the thesis consists in elaboration
of recommendations of increasing the competitiveness of the agricultural enterprises
from the horticultural sector of the Republic of Moldova and also in improving the
methodology of determination the competitiveness of the agricultural enterprises
The theoretical importance of the thesis consists of application of the
conceptual approaches of the theories regarding the competitiveness of enterprises,
ways of increasing the competitiveness of enterprises and also of the improving of
the methodology of determination of competitiveness of the agricultural enterprises.
The applied value of the thesis consists in using the scientific results by the
policy makers in agriculture at the elaboration of supporitve policies of the
agricultural producers regarding the ensurance with the necessary resources to
achieve high level of production quality, conquest of new markets; using the
proposed methods in determination of competitiveness.
Implementation of scientific results. The results of scientific investigations
have been implemented by the State Agency “Apele Moldovei”, Agricultural
Competitiveness and Enterprise Development Project (ACED), GŢ „Plîngău
Grigore”, GŢ „Stanciuc Denis Viteslav”, GŢ „Morari Larisa”, GŢ „Popovici Sergiu”.
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