ECONOMIA VERDE PENTRU IMM-URI: O NOUĂ PRIORITATE PENTRU
REPUBLICA MOLDOVA
Novac Alexandra, dr., conf.cercet.

În ultimul timp, conceptul de economie verde a dobândit o importanță tot mai mare în
discuțiile publice și politice, atât la nivel național, cât și internațional. La nivelul Uniunii
Europene (UE), politica de dezvoltare promovează transformarea către o economie ecologică,
care generează creștere economică și contribuie la reducerea sărăciei printr-o gestionare durabilă
a capitalului natural. O dovadă a rolului important pe care l-a obținut tranziția spre o economie
verde este șirul larg de inițiative politice care pot fi găsite la nivelul UE – Planul de acțiuni
privind Ecoinovarea, Orizont 2020, Strategia Europa 2020 și inițiativele acesteia privind
Eficiența utilizării Resurselor, al 7-lea Program de acțiune pentru mediu precum și un număr
mare de politici specifice de mediu, energie și resurse.
Programul Națiunilor Unite pentru mediu (UNEP) definește economia verde ca fiind un
concept care asigură creșterea și dezvoltarea bunăstării oamenilor și echității sociale, în timp ce
reduce semnificativ riscurile legate de mediu și a deficitului ecologic.
Promovarea economiei ecologice în Republica Moldova este prevăzută și în Acordul de
Asociere cu Uniunea Europeană, prin semnarea căruia se urmărește, printre altele, și armonizarea
legislației naționale la cea europeană, precum și utilizarea rațională a resurselor și eficiență
energetică în toate sectoarele economiei naționale.
În Moldova, la etapa actuală nu există o politică specială în domeniul economiei verzi.
Cu toate acestea, anumite documente strategice care determină obiectivele dezvoltării durabile,
asigură unele aspecte ale tranziției către o economie ecologică [4]. Printre acestea se numără:
- Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”;
- Programul National al Moldovei ”Integrarea Europeană: Libertate, Democrație,
Bunăstare”;
- Strategia de mediu pentru anii 2014-2023;
- Strategia de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020;
- Strategia națională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova;
- Strategia națională de gestionare a deșeurilor radioactive 2013-2023;
- Programul de stat de regenerare și împădurire a fondului forestier 2003-2020.
Astfel, în Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020” și Strategia națională de
mediu a Republicii Moldova sunt stipulate angajamentele economiei ecologice, aceste
documente însă nu se referă direct la dezvoltarea IMM-urilor verzi. De exemplu, Strategia
Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”, subliniază faptul că vor fi depuse eforturi în direcția
dezvoltării economiei verzi ”prin integrarea și consolidarea aspectelor legate de protecția
mediului în toate domeniile de dezvoltare socio-economică a țării” [2]. Alt document – Strategia
de mediu pentru anii 2014-2023 a Republicii Moldova – stipulează ca în următorii 10 ani să fie
”dezvoltat un sistem ecologic modern, prin elaborarea și adoptarea unui cadru legislativ de
mediu conform standardelor europene. Sunt stipulate prevederi ce vor reduce impactul negativ al
activității economice asupra mediului, dar și va spori nivelul de cunoștințe privind protecția
mediului cu cel puțin 50%” [1].
Politica de stat pentru sprijinirea IMM-urilor spre economia verde. Rezultatele
sondajului cu antreprenorii [5] confirmă faptul că problemele economiei ecologice, precum și
implicarea businessului mic și mijlociu din Moldova în problemele de mediu, sunt deocamdată
insuficient cercetate. Cu toate că și Guvernul Republicii Moldova a declarat tranziția către
economia ecologică drept o prioritate pentru dezvoltarea competitivă a țării, politica, care are ca
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scop dezvoltarea și sprijinirea IMM-urilor, la etapa actuală, nu este armonizată cu politica de
mediu.
Totuși, unele măsuri au fost întreprinse deja în această direcție, prin semnarea în a. 2014
de către Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare a unei declarații comune cu privire la angajamentul lor de a asigura o coordonare
eficientă asupra dezvoltării durabile orientate către o economie ecologică în Republica Moldova.
De asemenea, unele măsuri ale politicilor de stat de sprijinire a IMM-urilor verzi
sunt propuse în Planul de acțiuni 2015-2017 privind implementarea Strategiei de
dezvoltare a IMM-urilor 2012-2020. În Planul de acțiuni pentru anii 2015-2017 privind
implementarea Strategiei de dezvoltare a IMM-urilor 2012-2020, Guvernul a propus o serie de
obiective și acțiuni, inclusiv mai multe acțiuni cu referire la dezvoltarea economiei ecologice [3].
Printre acestea, menționăm:
- Acțiunea 4.1.4. Acordarea granturilor pentru susţinerea IMM-urilor în implementarea
proiectelor în domeniul eficienţei energetice
- Acțiunea 4.5.1. Încurajarea implementării sistemelor de management al calităţii, inclusiv
a celor integrate în sectorul IMM-urilor conform standardelor europene şi internaţionale
- Obiectiv 5.3: Stimularea dezvoltării economiei verzi în regiuni
- Acțiunea 5.3.1. Elaborarea propunerilor cu privire la promovarea practicilor “verzi” în
cadrul IMM-urilor
- Acțiunea 5.3.2. Organizarea trainingurilor, meselor rotunde, atelierelor de lucru, în
scopul conștientizării adaptării IMM-urilor la tehnologii noi de producție, pentru tranziţia
la ”economia verde”
- Acțiunea 5.3.3. Elaborarea unui program de susținere a IMM-urilor din sectorul rural,
orientate spre dezvoltarea unor afaceri bazate pe economia verde.
Aceste măsuri însă nu sunt suficiente pentru trecerea IMM-urilor la o activitate „verde” și
implicării directe a acestora în dezvoltarea economiei verzi. Astfel, în septembrie-decembrie
2015, Institutul Național de Cercetări Economice, la iniţiativa şi în cooperare cu Ministerul
Economiei, a elaborat proiectul Planului de acțiuni referitor la introducerea unei noi priorităţi
„Economia verde pentru IMM-uri” în Planul de acţiuni pentru a.2015-2017 pentru
implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii
2012-2020. Introducerea acestei priorități a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.709 din 3 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.3 la
Hotărârea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012.
Noua prioritate conține 3 obiective principale:
• Adaptarea cadrului normativ-legal de reglementare a IMM-urilor verzi;
• Îmbunătăţirea accesului la finanţare a IMM-urilor verzi;
• Dezvoltarea sistemelor de formare şi informare a IMM-urilor verzi. Promovarea în
societatea de business a culturii din domeniul economiei verzi.
Planul de acțiuni a noii priorități ”Dezvoltarea Economiei Verzi pentru IMM-uri” a fost
elaborat în baza nevoilor reale ale antreprenorilor care au fost identificate în baza unui sondaj
realizat de Institutul Național de Cercetări Economice din cadrul proiectului ”Promovarea
îmbunătățirii performanței de mediu a IMM-urilor” 1 (2014) [5].
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Rezultatele sondajului au confirmat faptul că IMM-urile din Moldova sunt insuficient
informate cu privire la impactul lor asupra mediului și nu înțeleg pe deplin că ecologizarea
afacerii poate aduce un avantaj competitiv. Cu toate acestea, dorința și capacitatea IMM-urilor de
a implementa practici de afaceri durabile, orientate spre utilizarea eficientă a resurselor și
trecerea către o economie ecologică, de obicei, se confruntă cu un potențial de resurse limitate.
Printre principalele caracteristici ale IMM-urilor și probleme pe care le întâmpină
antreprenorii atunci când realizează acţiuni de mediu, identificate în baza sondajului menționat
anterior, se numără [5]:
- Majoritatea respondenților (58,6%) nu au nicio autorizație sau permis ce ține de protejarea
mediului;
- Sursa de informare cu privire la cerințele de mediu este obținută direct de la inspectorii de
mediu în timpul vizitelor lor la fața locului (60%);
- Majoritatea companiilor chestionate (63,0%) nu utilizează sisteme de management de mediu
sau standarde. Doar 4,3% din întreprinderile chestionate folosesc standardul ISO 14001, și
doar 1,8% - ISO 16000 (management al energiei);
- Lipsa resurselor financiare (32,8%);
- Costul măsurilor de mediu (24,3%);
- Complexitatea procedurilor administrative (28,0%);
- Lipsa de competențe de mediu specifice (12,5%), ș.a.
Trecerea la o economie verde influențează nemijlocit atât competitivitatea fiecărei
întreprinderi, cât și competitivitatea economiei țării, în ansamblul său. Tranziția către un model
economic ecologic, cu emisii reduse de carbon și eficient din punctul de vedere al utilizării
resurselor nu este doar dezirabilă, ci și esențială pentru menținerea și consolidarea
competitivității și a prosperității, protejării mediului înconjurător și implicit a sănătății și
bunăstării oamenilor.
În opinia noastră, rolul central care ar facilita trecerea companiilor spre o economie verde
îi revine sectorului public și autorităților locale. Pentru o tranziție la o economie verde, este
extrem de important ca eforturile de promovare a activității ecologice a IMM-urilor să fie în
continuare îndreptate spre câteva direcții principale [4]:
1)
eficiența energetică, ceea ce înseamnă implementarea unor măsuri care ar permite
optimizarea relației dintre cantitatea de energie consumată și produsele/serviciile obținute;
2)
reducerea consumului de energie;
3)
reducerea poluării și a emisiilor de carbon;
4)
furnizarea mai multor informatii spre sectorul privat, prin organizarea meselor rotunde și
seminarelor în vederea informării companiilor despre economia verde, schimbul de bune
practici, organizarea de trening-uri;
5)
accesul la finantare, garantând disponibilitatea fondurilor prin dezvoltarea și
implementarea instrumentelor inovative de sprijin financiar a IMM-urilor verzi, atragerea de
asistență financiară sub formă de împrumuturi și granturi oferite de către organizațiile naționale
și internaționale pentru dezvoltarea de către IMM-uri a produselor ecologice, etc.
Referințe bibliografice:
1. Decizia nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii
2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740

3

2. Legea nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare
„Moldova
2020”.
Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635
3. Ministerul Economiei al Republicii Moldova, 2012, Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 (Publicată în Monitorul Oficial
nr.198-204/740 din 21.09.2012), Disponibil: http://www.mec.gov.md/ro/content/politicisi-programe-imm.
4. Novac A., Stratan A., Russu D. Green Economy and SMEs: the experience of Republic
of Moldova. In:Final Workshop Report SMEs and Green Economy. 13-16 April 2016,
Kiev, Ukraina. Published by Konrad-Adenauer-Stiftung. Printed by Ankara,Turkey.
ISBN: 978-605-4679-17-1, pp.160-175
5. Promoting better environmental performance of SMEs. Moldova. EaP Green. July, 2015.
Available from https://www.oecd.org/environment/outreach/Binder%20English.pdf

4

