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Sumar executiv  

Industria automobilistică joacă un rol important pentru activitatea economică și cea de atragere a 
investițiilor în multe țări din Europa Centrală și de Est. Constatările ce derivă din analiza proiectelor 
investiționale conform furnizorilor germani de piese auto în țările selectate relevă diferențe semnificative în 
modalitățile de investiție utilizate în regiune. Aceste diferențe se referă, printre altele, la rolul diferitor 
nivele, grupe de produse și activități. 

Perspectiva vizând potențialul investițional pe viitor al industriei furnizorilor de piese auto rămâne a fi una 
pozitivă. Procesul de internaționalizare al industriei încă nu s-a sfârșit. În special, furnizorii de talie medie 
din nivelul 2 și nivelul 3 urmează să-și intensifice eforturile pentru a-și consolida amprenta pe plan 
internațional. Poziția competitivă a Europei de Est și Sud-Est ar putea să se îmbunătățească vizavi de 
locațiile automobiliste mai mature din Europa Centrală, unde investitorii se confruntă din ce în ce mai mult 
cu dificultăți privind identificarea de lucrători calificați și posibilitatea de a face față salariilor în creștere. 

Constatările dinamicii investiționale și poziției competitive servesc drept bază pentru a concluziona precum 
că există potențiale promițătoare de a atrage investiții din partea industriei furnizoare de piese auto în 
Moldova.  

Pentru a valorifica întregul potențial investițional, domeniul de cuprindere al grupurilor-ținte ar trebui să fie 
rafinat și lărgit, intensificând și eforturile de promovare pro-activă a investițiilor. Definirea grupului țintă ar 
trebui să se axeze pe segmentele care complementează proiectele investiționale existente și contribuie la 
dezvoltarea lanțurilor valorice conexe (de ex. furnizorii de nivelul 2 și 3 de piese și componente din metale, 
plastic și mecatronice, asamblarea remorcilor).  

În ceea ce privește instrumentele și activitățile de promovare, accentul ar trebui pus pe campaniile pro-
active de generare a interesului – în special în contextul târgurilor comerciale relevante. Pe lângă vizitarea 
târgurilor comerciale, drept parte a combinației marketing ar trebui să fie și congresele de atragere a 
furnizorilor de piese auto. Sfera de cuprindere a marketingului intermediar ar trebui să fie extinsă, axându-
se pe agențiile de dezvoltare regională și organizațiile cluster, accentul punându-se pe industria furnizorilor 
de piese auto din Germania. Într-un final, campaniile de generare a interesului ar trebui să fie 
complementate cu activități de edificare a imaginii (în special RP și media socială).  

Ținând cont de precondițiile existente în Moldova, cât și de experiența internațională, eforturile pentru 
stimularea dezvoltării industriei furnizorilor de piese auto n-ar trebui să se limiteze doar la rafinarea și 
intensificarea eforturilor de promovare a investițiilor, ci să includă și măsuri de dezvoltare industrială 
bazate pe abordarea orientată spre clustere. Există sinergii promițătoare între cele două domenii de 
politici. 

În acest context, industria furnizorilor de piese auto trebuie să fie considerată un cluster pilot pentru a 
testa abordarea dată în Moldova. Accentul cheie urmează să fie pus pe măsurile de dezvoltare a calificărilor 
și infrastructurii. O prioritate cheie ar trebui să fie elaborarea unei oferte orientate spre un grup țintă 
privind spațiul de producere pentru închiriere. Mai mult ca atât, portofoliul serviciilor și activităților cluster 
ar trebui să cuprindă informații, platforme de dezvoltare și internaționalizare a afacerilor, suport pentru 
inovații și marketingul cluster. Pentru a îmbunătăți mediul pentru dezvoltarea bazată pe clustere, trebuie să 
se analizeze posibilitatea de a introduce programe de suport financiar pentru ÎMM inovative și realinierea 
stimulentelor investiționale în Moldova. 
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1 Introducere  

Experiența internațională demonstrează că promovarea investițiilor ar putea parveni cu o contribuție 
semnificativă la transformarea economică, atunci când eforturile sunt direcționate cu grijă și proiectele 
sunt integrate cu bine în lanțurile de aprovizionare locale și regionale. Moldova a atras cu succes proiecte 
investiționale străine majore în industria furnizorilor de piese auto, în special în domeniile care presupun 
utilizarea intensivă a forței de muncă – cum ar fi domeniul cablajelor. MIEPO (Organizația de Atragere a 
Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova) este la moment cointeresată în revizuirea ș 
actualizarea selectării grupului țintă și sferei de cuprindere a instrumentelor și activităților de promovare 
a investițiilor.  

Revizuirea în cauză coincide cu eforturile Ministerului Economiei de a valorifica clusterele pentru 
dezvoltarea industrială. Cu asistență acordată de Echipa Economică Germană în Moldova a fost elaborată 
o foaie de parcurs care propune introducere abordării orientate spre clustere în pași și etape diferite, 
incluzând printre altele testarea abordării în domenii selectate de politici și clustere pilot. 

În ordinea dată de idei, această lucrare își propune drept scop să identifice sinergia între promovarea 
investițiile și măsurile de dezvoltare a clusterelor. În baza unei analize a modelelor investiționale 
regionale în industria furnizorilor de piese auto, se propune cizelarea definiției grupului țintă și a 
activităților de promovare. Accentul cheie se pune pe grupurile țintă care contribuie la extinderea și 
modernizarea lanțurilor valorice existente. Mai mult ca atât, sunt derivate și recomandări 
complementare pentru susținerea procesului de dezvoltare bazat pe clustere. 

Lucrarea este structurată după cum urmează: o analiză a modelelor de investire în industria furnizorilor 
de piese auto (capitolul 2) și o perspectiv asupra potențialelor de investire pe viitor (capitolul 3) 
reprezintă punctul de start. Ținând cont de cercetarea criteriilor de luare a deciziilor privind locația în 
industria furnizorilor de piese auto (capitolul 4), cât și de constatările ce reies din interviurile cu industria 
și experții de promovare a investițiilor, poziția competitivă a Moldovei este evaluată în capitolul 5. În 
baza potențialelor investiționale, punctelor forte și celor slabe ale Moldovei în calitate de locație a 
investițiilor automobiliste, capitolul 6 vine cu o serie de recomandări, care abordează atât promovarea 
investițiilor, cât și măsurile de dezvoltare a clusterelor întru generarea sinergiei între ambele domenii. 

 

2 Modelele și dinamica investițională în industria automobilistă  

Industria automobilistă dă dovadă de o dinamică investițională solidă la nivel internațional. Conform 
celui mai recent Raport ISD realizat de „FDI Intelligence”1 în 2015, investițiile capitale din partea 
producătorilor de echipamente originale (PEO) și furnizorilor de piese auto au constituit 27.5 miliarde 
dolari SUA și respectiv 22.9 miliarde dolari SUA, reprezentând în total circa 7% din investițiile directe 
străine globale. Circa 500 de proiecte de tip „greenfield” din partea furnizorilor de piese auto au fost 
identificate de FDI Intelligence în anul vizat. 

Industria automobilistă joacă un rol important în activitatea economică și cea de atragere a investițiilor 
din ECE și ESE. Datorită costurilor reduse ale brațelor de muncă, forței de muncă educate, proximității 
geografice față de piețele Europei de Vest, suportului guvernamental și îmbunătățirilor de infrastructură, 
regiunea a devenit o destinație atractivă pentru investiții din partea producătorilor și furnizorilor globali 
din domeniul automobilist. 

                                                           

1  FDI Intelligence: Raportul ISD 2016 – tendințele globale de investiții de tip „greenfield”, 2016 
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Deși anunțurile investiționale privind marele uzine ale PEO sunt în centrul atenției, o bună parte din 
succesul domeniului automobilist din regiune derivă din partea furnizorilor de piese auto, care au 
edificat o rețea formidabilă în cadrul regiunii. Această rețea a fost stimulată inițial în special de către 
furnizorii germani de piese auto. În zilele de azi, aceasta nu doar angajează mult mai multe persoane 
decât întreaga industrie de producere a autovehiculelor, dar mai reprezintă și o cotă considerabilă din 
exporturile regiunii ce țin de domeniul automobilist. 

În anii 1990, globalizarea PEO în combinație cu aprovizionarea și tendințele spre modularizare au servit 
drept promotori importanți pentru consolidarea și internaționalizarea furnizorilor germani, în special la 
nivelul 1, care cuprinde companiile ce sunt furnizorii direcți ai PEO. Doar furnizorii mari cu o rețea 
internațională de locații de producere au fost capabili să-și dezvolte capacitățile necesare de cercetare și 
dezvoltare și să reziste sporirii presiunii costurilor din partea PEO. 

Drept parte a procesului dat, furnizorii germani au început să-și globalizeze locațiile lor. Din perspectiva 
comparației internaționale, numărul locațiilor furnizorilor germani în ECE a sporit la cea mai mare rată pe 
plan global (de cinci ori) între 1988 și 2004. Germania a fost țara din Europa de Vest care a realocat 
industria de furnizare în cea mai radicală modalitate spre ECE, iar mai târziu și spre ESE. 

2.1 Locații investiționale importante ale industriei furnizorilor de piese auto în regiune  

În anii 1990, după investițiile “pioner” – din partea VW, Fiat, Renault, GM și Daewoo printre alții – 
Polonia, Ungaria, Republica Cehă și mai târziu și Slovacia au fost cele mai importante destinații 
investiționale pentru furnizorii de piese auto. Odată cu modernizarea Daciei, care a atras diverși 
furnizori, România de asemenea a devenit o locație investițională majoră. Recent, parțial datorită 
costurilor sporite în Europa Centrală, accentul geografic spre Est și Sud s-a lărgit. Astfel de țări precum 
Ucraina, Serbia, Macedonia și Maroc înregistrează din ce în ce mai multe succese în ceea ce privește 
atragerea furnizorilor de piese auto.  

Drept parte din cercetările realizate pentru acest document de politici, proiectele investiționale realizate 
de furnizorii germani de piese auto în țările selectate din ECE, ESE și Africa de Nord după 1990 au fost 
identificate ca proiecte ce utilizează un spectru vast de diverse surse.2 Rezultatele analizei destinațiilor 
investiționale ale proiectelor identificate confirmă tendințele investiționale conturate mai sus. 
Majoritatea (64%) furnizorilor germani identificați de piese auto au investit în perioada vizată doar în 
locații automobiliste mai “mature” din ECE – Polonia, Republica Cehă și Slovacia. Această proporție mare 
mai denotă și inițierea timpurie a activităților investiționale în aceste țări. 

Aproximativ 20% din furnizori au investit atât în locațiile “mature”, cât și în destinațiile de “noi” din 
România, Serbia, Macedonia și Maroc. De obicei, primul proiect investițional era realizat într-o locație 
“matură” înainte de inițierea proiectelor în destinațiile “noi”. În câteva cazuri, operațiunile care implicau 
utilizarea intensivă a forței de muncă (de ex. domeniul cablajelor sau cel al textilelor) fuseseră deja 
realocate din țările din Europa Centrală spre locații mai cost-competitive. În alte cazuri, furnizorii și-au 
intensificat eforturile pentru a optimiza diviziunea muncii și legăturile între locațiile lor în diferite țări. 

                                                           

2  În colaborare cu MIEPO (Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova) au fost 

selectate următoarele țări: Polonia, Republica Cehă, Slovacia, România, Serbia, Macedonia și Maroc. În total au 
fost identificate 120 de proiecte investiționale cu o bază suficientă de informații, utilizând printre altele 
următoarele surse: baze de date comerciale și directoratele membrilor asociațiilor comerciale, publicații și 
platforme online ale agențiilor de promovare a investițiilor, site-uri web ale camerelor de comerț și industrie, site-
urile web ale companiilor și comunicatele lor presă, reviste și studii specializate. 
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Figura 1 Investitorii germani în industria furnizorilor de piese auto din 1990 conform destinației investițiilor  

 

Sursa: propria cercetare  

Furnizorii germani de piese auto cu proiecte în ambele tipuri de locații investiționale includ: 

 Aunde 

  Bosch 

 Continental  

  Dräxlmaier 

 Eberspächer 

  Grammer 

 Kirchhoff 

 Kostal 

 Kromberg & Schubert 

 Leoni 

 Röchling 

 Schaeffler 

 Webasto 

Pe parcursul întregii perioade supuse revizuirii, doar o minoritate de 17% de furnizori germani au investit 
doar în locații “noi”. Totuși, constatările indică în mod clar un transfer geografic al priorităților 
investiționale odată cu trecerea timpului. Printre proiectele investiționale realizate după 2010 – 
majoritatea au fost implementate în țări “noi”, România fiind liderul în ceea ce privește locația preferată 
de investiție, fiind urmată de Macedonia. 

2.2 Rolul proximității față de PEO  

Proximitatea aprovizionării este considerată a fi un promotor cheie pentru deciziile investiționale luate 
de furnizorii de piese auto. Proporția mare a locațiilor furnizorilor în regiune indică faptul că PEO exercită 
o anumită presiune asupra principalilor furnizori de a se localiza în proximitatea lor. Totuși, se pare că 
există destul de multă flexibilitate și spațiu de manevră în privința localizării exacte, în dependență de 
poziția în lanțul valoric și produsul sau serviciul oferit. 

Investitori cu proiecte 
doar în locații 

automobiliste "mature" 
(Polonia, Republica 

Cehă, Slovacia) 
64% 

Investitori cu proiecte 
doar în locații 

automobiliste "noi" 
(România, Serbia, 

Macedonia, Maroc) 
17% 

Investitori cu proiecte 
atât în locații 

automobiliste "mature" 
cât și "noi" 

19% 
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Figura 2 Distanța între locațiile furnizorului și locațiile PEO selectați din ECE  

 

Sursa: Sander van de Rijdt: “Zuliefernetzwerk der Automobilindustrie in Osteuropa”, 2011, propriile calcule  

Conform cercetării recente privind rețelele de furnizori din Europa de Est3, doar o proporție destul de 
mică de furnizori de fapt funcționează în proximitate de locațiile PEO. În cazul locațiilor selectate în 
Republica Cehă și Slovacia, doar între 2% și 15% din furnizorii identificați aveau locații la o distanță de 
până la 50 de kilometri de la clientul lor cheie. Pe de altă parte, o cotă mult mai mare de furnizori aveau 
locații la o distanță de peste 500 de kilometri.  

Produsele produse în proximitate includ printre altele module interioare mai vaste, cum ar fi scaunele și 
cabina. Gama de produse trimise de la distanțe mai mari cuprinde sistemele electronice de valoare 
înaltă, de ex. navigația, ABS, ESP, sunetul, anti-furt, sistemul de asistență la schimbare benzii și la 
parcare, cât și piese mai mici (mai cu seamă din metal și plastic) și componente care pot fi transportate 
cu ușurință, cum ar fi scaunele, țevile și furtunurile, centurile,supapele, arcurile, rulmenții și frânele. 

2.3 Modelele investiționale la diverse nivele  

Nivelul 1 care cuprinde furnizorii direcți ai PEO – precum Bosch, Continental și Dräxlmaier – deja deține o 
amprentă internațională solidă. Dacă proporția angajaților peste hotare ar fi luată în considerație drept 
un element proxy pentru gradul de internaționalizare, se poate observa că furnizorii de la nivelul 1 au o 
prezență internațională mai solidă decât clienții lor. În medie, proporția angajaților în locațiile străine 
constituie pentru principalii furnizori germani circa 65%. În domeniile care implică utilizarea intensivă a 
forței de muncă, precum domeniul cablajelor sau componentelor interioare, cota dată ajunge până la 
90%. Drept comparație, la nivelul PEO au fost înregistrate cote de 30% și 55%. Pe de altă parte a 
piramidei furnizorilor, prezența internațională este mult mai redusă. Procesul de internaționalizare mai 
este încă destul de fragmentat la nivelul 2, iar la nivelul 3 este la o etapă timpurie. 

                                                           

3 Sander van de Rijdt: “Zuliefernetzwerk der Automobilindustrie in Osteuropa”, 2011 
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Constatările noastre cu privire la modelele investiționale la diverse nivele relevă că pentru o țară precum 
Moldova, furnizorii de nivelul 2 și 3 implică un potențial investițional mai promițător decât furnizorii 
pentru PEO. Investițiile de la nivelul 1 tind să se concentreze pe locațiile automobiliste “mature”, care 
găzduiesc majoritatea locațiilor PEO din regiune. Circa 70% din proiectele identificate de furnizorii 
germani de la nivelul 1 au fost realizate în locații investiționale automobiliste “mature”.  

Figura 3 Locațiile investiționale ale diverselor nivele  

 

Sursa: propria cercetare  

Drept comparație, locațiile noi tind să aibă parte de mai mult succes în atragerea proiectelor 
investiționale la nivelul 2 și 3. Circa 60% din proiectele din partea furnizorilor de la nivelul 2 și 3 au fost 
realizate în România, Maroc, Serbia și Macedonia. Presiunea asupra producerii în strânsă proximitate de 
clienți pare să fie mai redusă la nivelul 2 și 3 permițând mai multă flexibilitate în procesul de selectare a 
locațiilor. 

2.4 Tendințele investiționale conform grupelor de produse  

Modelele investiționale în locațiile “mature” și “noi” diferă semnificativ în ceea privește grupurile de 
produse și activitățile realizate, conform celor ilustrate în figura 4 de mai jos. În locațiile “noi”, 
majoritatea investitorilor sunt activi în domeniul “Electrică / Electronice”. Peste 50% din proiecte au fost 
realizate de furnizori în acest domeniu ce implică utilizarea intensivă a forței de muncă. Cablajele și 
întrerupătoarele sunt principalele produse. Proiectele investiționale în grupul de produse de tip “Partea 
interioară”, care reprezintă 10% din proiectele în locațiile “noi” sunt de asemenea dominate de 
operațiuni ce implică utilizarea intensivă a forței de muncă, de ex. producerea huselor și elementelor 
scaunelor. Mai mult ca atât, un număr de investitori produc o gamă vastă de părți și componente de 
produse. Acestea sunt însumate la categoria “Diverse părți”. Majoritatea investitorilor dați se axează pe 
procesarea metalului și plasticului, iar produsele tipice sunt clemele și furtunurile. 

66,7% 

42,5% 

33,3% 

57,5% 

N I V E L U L  1  N I V E L U L  2 / 3  

Locații "noi"  
(România, Serbia, Macedonia, Maroc) 

Locații "mature" (Polonia, Republica 
Cehă, Slovacia) 
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Figura 4 Grupul de produse / activitatea țintă a investitorilor în diverse locații  

 

Sursa: propria cercetare  

Deși accentul s-a pus pe proiectele investiționale, după 2000 modelul în locațiile automobiliste “mature” 
diferă semnificativ. Ordinea dată de idei se aplică distribuției proiectelor investiționale între diversele 
grupe de produse, dar și tipului de activități și operațiuni în cadrul diverselor grupe. Drept comparație, 
proiectele din grupul de produse “Electrice/Electronice” sunt de o importanță mul mai mică (sub 20%), 
accentul plasându-se pe așa domenii ca “Partea interioară”, “Șasiul” și “Sistemul de propulsie”. Grupurile 
de produse care tind să se bizuie pe mai mult capital – și operațiuni cu utilizarea intensivă a tehnologiilor 
– precum “Șasiul” și “Sistemul de propulsie” sunt de o relevanță mai mare.  

Diferențe similare apar și în cadrul grupurilor de produse. Produsele cu o valoare adăugată mai mare și o 
intensitate mai redusă de utilizare a forței de muncă joacă un rol mai important în locațiile investiționale 
“mature”, de ex. modulele și sistemele de control sau divertisment în domeniul “Electrice/Electronice”. 
Aceste operațiuni de obicei sunt localizate în locații cu o bază de abilități calificate (calificări înalte). Mai 
mult ca atât, componentele care sunt voluminoase, costisitoare pentru a fi transportate sau pentru a 
ajunge la locația PEO exact la momentul potrivit sau una după alta – cum ar fi cabina și scaunele în 
grupul de produse “Partea interioară” – sunt reprezentate mai solid în locațiile automobiliste “mature”, 
din cauza concentrării mari a locațiilor PEO. 

Totuși, trebuie de notat faptul că a existat un proces de modernizare al modelului investițional în locațiile 
“mature” pe parcursul timpului. Modelul investiționale din anii 1990 se aseamănă mult caracteristicilor 
structurale observate în locațiile “noi” după 2000 – cu unele devieri minore din cauza prezenței mai 
solide a PEO, care tind să atragă o rețea mai vastă de furnizori în așa domenii ca “Șasiul” și “Sistemul de 
propulsare”. De fapt, în diverse cazuri, proiectele au fost realizate de aceleași companii în anii 1990 în 
locațiile din ECE și după 2000 în destinațiile “noi”, de ex. de Aunde (“Partea interioară”) sau Dräxlmaier, 
Leoni, Kromberg & Schubert și Kostal (“Electrice/Electronice”). 
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3 Perspectiva: potențialul investițiilor pe viitor al industriei furnizorilor de piese auto  

Perspectiva privind potențialele investiții ale industriei furnizorilor (germani) de piese auto rămâne a fi 
una pozitivă – din perspectiva țărilor din ECE și ESE. Procesul de internaționalizare a industriei încă nu s-a 
sfârșit. În special, furnizorii de talie medie din nivelul 2/3 – de ex. în domeniul procesării plasticului și 
metalelor (prese de injecție, turnare, forjare, ștampilare, procesare, tratarea suprafeței, asamblarea 
componentelor) vor trebui să-și intensifice eforturile pentru a-și consolida amprenta internațională. 

Furnizorii de piese auto supuși sondajului de către Boston Consulting și Fraunhofer IPA4 preconizează să 
sporească numărul locațiilor lor globale de producere în medie cu 9% în următorii cinci ani. Circa 60% din 
totalul locațiilor de producere ale furnizorilor supuși sondajului – incluzând mult mai multe operațiuni de 
producere de bază pentru anumite produse – se așteaptă a fi localizate pe piețele emergente în cinci ani 
de acum încolo, în comparație cu doar 45% - cinci ani în urmă. ECE și ESE vor beneficia de pe seama 
acestei tendințe. Se prognozează că numărul locațiilor de producere în regiune va crește cu 21% în 5 ani.  

Dacă e să privim în viitor, presiunea de a reduce costurile și de a deschide mai multe uzine pe piețele 
emergente pentru a fi mai aproape de locațiile clienților va servi drept un promotor major pentru 
deciziile furnizorilor de piese auto privind localizarea producerii. În același timp, furnizorii vor trebui să 
facă față volatilității pieții în creștere în toată lumea, cât și schimbărilor tehnologice majore. 

Ultimii ani au fost caracterizați de o evoluție pozitivă a industriei furnizorilor de piese auto. Datorită 
recuperării industriei de pe urma crizei financiare globale și inițiativelor de succes de reducere a 
costurilor, profitabilitatea s-a îmbunătățit. Conform constatărilor Studiului Global privind furnizorii de 
piese auto 20165, în 2015 marjele de profit ale industriei au atins un nivel record de 7,5 %. Totuși, există 
probabilitatea sporirii presiunii asupra costurilor. Unii din cei mai vaști PEO au adoptat programe masive 
de reducere a costurilor. Furnizorii urmează să suporte circa 55 - 65% din aceste reduceri. 

În contextul dat, țările din ECE și ESE rămân a fi locații investiționale atractive, oferind o soluție pentru a 
îmbunătăți cost-competitivitatea și în același timp de a oferi acces la clienții majori și piețele de piese 
auto. Există și posibilitatea ca poziția competitivă a Europei de Est și Sud-Est să se îmbunătățească vizavi 
de locații automobiliste mai mature din Europa Centrală, unde investitorii din ce în ce mai mult se 
confruntă cu dificultăți în ceea ce privește găsirea de angajați calificați și confruntării cu salariile în 
creștere. În același timp, presiunea competitivă în cadrul Europei de Est și Sud-Est probabil va crește, 
deoarece din ce în ce mai multe țări încearcă să atragă furnizori de piese auto. De asemenea, locațiile din 
Africa de Nord își intensifică eforturile de promovare a investițiilor, axându-se pe operațiunile ce implică 
utilizarea intensivă a forței de muncă. Un dezavantaj major al locațiilor din Africa de Nord în comparație 
cu cele de ECE și ESE se referă la aranjamentele logistice, cu excepția Marocului, care oferă acces bun la 
locațiile PEO europeni. 

Conform rezultatelor interviurilor purtate cu experții, modelele investiționale din Europa de Est și Sud-
Est vor fi afectate de schimbările tehnologice într-o măsură comparativ minoră – cum ar fi creșterea 
vehiculelor electrice sau optimizarea autovehiculelor pentru conectivitate și digitalizare. Aceste tendințe 
la sigur vir schimba modelele business și procesele de producere, cât și relațiile cu furnizorii. Conform 
interviurilor, se pare că totuși investițiile în Europa de Est și Sud-Est se vor axa pe viitor pe produsele 
pentru vehicule convenționale. Potențialele ce țin de conectivitate sunt mai cu seamă percepute ca fiind 
bazate pe modele de externalizare. Pe termen mic și termen mediu nu se așteaptă un aflux de proiecte 
investiționale din partea prestatorilor de servicii, de ex. ca dezvoltatorii de software să creeze filiale. 

                                                           
4  Grupul Boston Consulting / Institutul Fraunhofer pentru Producere, Inginerie și Automatizare (IPA): “Paradoxul 

proximității – echilibrarea rețelelor de producere ale furnizorilor auto”, 2015) 
5  Roland Berger / Lazard: “Studiul Global al furnizorilor de piese auto 2016”, 2016 
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4 Criteriile pentru luarea deciziilor de către furnizorii de piese auto cu privire la locație  

Este evident că relevanța diferitor criterii de localizare variază între proiectele investiționale în 
dependență de motiv și de contextul fiecărei companii individuale. Totuși, sunt câțiva promotori cheie 
comuni pentru deciziile investiționale în industria furnizorilor de piese auto, care permit derivarea unor 
concluzii generale privind criteriile importante ce stau la baza deciziei ce ține de locație și, respectiv, 
privind poziția competitivă a locațiilor care-și propun drept scop să atragă investiții din partea industriei. 

După cum s-a menționat deja, în majoritatea cazurilor, deciziile investiționale din partea furnizorilor de 
piese auto sunt afectate de presiunea costurilor, proximitatea aprovizionării și schimbării cererii globale 
pentru mașini și vehicule. În ordinea dată de idei, majoritatea deciziilor privind locațiile rămân a fi factorii 
ce țin de costurile operaționale, accesul la clienți și piețe, logistica și infrastructura, cât și climatul 
investiționale și cel de afaceri în general. Economiile de scară sunt un factor transversal de importanță 
majoră, în special când diverși clienți și diverse piețe urmează să fie deservite dintr-o locație. 

Conform unui sondaj din partea Deloitte and Fraunhofer IPA6, costurile operaționale reprezintă cel mai 
important factor în luarea deciziilor investiționale de către furnizorii de piese auto. Presiunea 
competitivă se referă la o gamă vastă de costuri, inclusiv costurile muncii, logisticii, pentru energie și 
aprovizionare.  

Cel de-al doilea cel mai important factor rezidă în accesul la clienți, urmat de infrastructură. Accesul la 
clienți este mai cu seamă determinat de proximitatea geografică, cât și de calitatea traficului și 
infrastructurii logistice. După cum s-a menționat deja, există motive de crezut că în multe cazuri cerințele 
de localizare ale PEO și clienților majori nu sunt atât de rigide precum sunt percepute. Doar o mică 
proporție de părți și garnituri într-adevăr trebuie să fie furnizate exact la momentul potrivit sau unul 
după altul. Furnizorii ar putea utiliza mult mai bine locațiile "după colț" prin producerea componentelor 
ce implică utilizarea intensivă a forței de muncă în țările cu costuri mai reduse, care sunt mai aproape de 
uzinele de asamblare în țările cu costuri mai mari. Astfel, dânșii ar putea rămâne receptivi față de 
necesitățile clientului. 

Infrastructura, care ocupă al treilea loc în sondajul dat, nu se referă doar la trafic și infrastructura 
logistică, dar mai cuprinde și utilitățile și infrastructura TIC, și în special locațiile și încăperile orientate 
spre necesități. În industria furnizorilor de piese auto, încăperile de producere pentru închiriere deseori 
servesc drept un factor decisiv. Mulți furnizori nu doresc sau nu pot investi în clădiri și în același timp, 
trebuie să inițieze operațiunile cât de curând posibil pentru a răspunde cererii din partea clienților lor. În 
acest context, multe locații și-au dezvoltat parcuri dedicate cu încăperi orientate spre grupul țintă. 

Disponibilitatea personalului calificat reprezintă un alt factor major de decidere asupra locației cu o 
importanță din ce în ce mai mare, deoarece în multe locații automobiliste – de ex. în Europa Centrală – 
furnizorii de piese auto se confruntă cu dificultăți de găsire a angajaților cu calificări adecvate. Neajunsul 
de angajați deseori duce la sporirea costurilor muncii. Multe regiuni au inițiat scheme de instruire și 
calificare ca parte din programele de cluster pentru a consolida competitivitatea companiilor și locațiilor. 
Dezvoltarea rețelelor de furnizori, menționată de respondenți, este un alt factor care deseori este 
abordat de inițiativele bazate pe clustere. 

                                                           

6  Institutul Deloitte și Fraunhofer pentru producere, inginerie și automatizare (IPA): “Umbruch in der 

Automobilzulieferindustrie: Standortoptimierung und Sourcing”, 2014 
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Figura 5 Aprecierea criteriilor privind locația de către furnizorii de piese auto  

 

Sursa: Deloitte and Fraunhofer IPA: “Umbruch in der Automobilzulieferindustrie: Standortoptimierung und Sourcing“, 2014 

Conform constatărilor, stimulentele fiscale și granturile investiționale sunt de o importanță minoră în 
comparație și nu joacă un rol decisiv în luarea deciziei cu privire la investiție. Programele de suport 
financiar oferă stimulente adiționale pentru o investiție. Totuși, în majoritatea cazurilor acestea nu pot 
compensa deficiențele majore din alte domenii. 

Și într-un final, respondentul mediu nu acordă multă importanță riscurilor specifice țării. Aceste riscuri se 
referă, printre altele, la stabilitatea politică, legislația și reglementarea relevantă (de ex. legile în 
domeniul muncii sau investițiilor) și supremația legii. Trebuie de notat faptul că importanța acestui factor 
variază enorm în dependență de țările care sunt analizate în contextul luării deciziilor investiționale. 
Acestea sunt cazurile în care acest factor deține o pondere mai mare decât cea indicată de valoarea 
medie în evaluare. 

 

5 Poziția competitivă a Moldovei ca locație investițională pentru furnizorii de piese auto  

Ținând cont de criteriile pentru luarea deciziilor privind locația, Moldova, în principiu, este plasată într-o 
poziție bună pentru a beneficia de pe seama dinamicii investiționale în industria furnizorilor de piese 
auto. De asemenea, înregistrările existente ne indică că Moldova deține potențial de a atrage proiecte 
investiționale din partea furnizorilor de piese auto cu un impact de dezvoltare semnificativ. În special în 
domeniul cablurilor și cablajelor (de ex. Dräxlmaier, Gebauer & Griller, Sumitomo, Fujikura), huse pentru 
scaune și alte produse textile conexe (de ex. Lear, Confezione Andrea), proiecte majore au fost realizate 
de investitori străini cu efecte considerabile asupra creării locurilor de muncă și promovării/diversificării 
exporturilor. În acest context, competența țintă de a promova investițiile specifice pentru un grup țintă a 
fost evidențiată pe parcursul interviurilor ca un avantaj major. 

În baza acestor investiții a fost inițiată o gamă de inițiative bazate pe cooperare – în special de 
managementul Zonei Economice Libere din Bălți – axându-se pe dezvoltarea competențelor și 
furnizorilor. Printre altele au fost introduse cursuri de instruire profesională și un program universitar 
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(ingineria automobilistă). Sunt planificate măsuri ulterioare de instruire și calificare în colaborare cu 
Universitatea Tehnică Illmenau și Berufsakademie Eisenach. 

Conform celor confirmate în interviuri, punctele forte cheie ale Moldovei ca o locație investițională 
pentru industria furnizorilor de piese auto se referă la avantajele din perspectiva costurilor, în special 
costurile reduse pentru forța de muncă – care sunt îndeosebi de atractive pentru operațiunile ce implică 
utilizarea intensivă a muncii. Mai mult ca atât, investitorii beneficiază și de proximitatea locațiilor 
automobiliste majore și locațiile PEO din țările Europei de Vest și ECE. Tradițiile industriale ale Moldovei 
în domeniile conexe, precum domeniul electronicelor sau cel al procesării metalelor, reprezintă un alt 
argument de relevanță. 

Totuși, la planificarea și elaborarea măsurilor de promovare a investițiilor și dezvoltare industrială 
trebuie să fie luat în considerație un șir de puncte slabe și provocări, care limitează potențialul 
investițional care ar putea fi valorificat. Infrastructura a fost evidențiată de partenerii intervievați drept 
un dezavantaj major. Aceasta se referă nu doar la infrastructura drumurilor, care mai reprezintă încă un 
blocaj pentru proiectele investiționale ale producătorilor de produse sensibile față de aspectul 
transportării. Pe lângă toate, lipsa spațiului de producere pentru închiriere este un dezavantaj major în 
comparație cu locațiile în concurență. Conform constatărilor relevate în cadrul interviurilor, un număr de 
furnizori interesați – în special companiile listate la bursa de valori – au optat într-un final pentru alte 
locații, deoarece Moldova n-a reușit să le satisfacă necesitățile în scopul dat. 

În pofida diverselor inițiative din anii recenți care și-au propus drept scop să modernizeze baza de 
calificări și cea de furnizori, eforturile de promovare a investițiilor încă nu se pot edifica în baza unei 
diferențieri între locațiile în concurență în domeniile date. Dezvoltarea rețelelor de furnizori mai este la o 
etapă timpurie și intervievații au menționat un șir de lacune în lanțurile valorice relevante, de ex. cu 
privire la forme și instrumente, procesele de acoperire și alte competențe în procesarea metalului. În 
opinia partenerilor intervievați, ar fi necesare și măsuri pentru dezvoltarea în continuare a calificărilor, 
pentru a spori domeniul de cuprindere al măsurilor de promovare a investițiilor și dezvoltării industriale 
(de ex. în procesarea metalului sau dezvoltarea softului integrat). 

În dependență de locația investițională specifică, investitorii pot beneficia de stimulente fiscale, de ex. 
scutiri fiscale în Zonele Economice Libere. Totuși, un număr de parteneri intervievați au mai menționat că 
majoritatea concurenților pot oferi stimulente mai atractive furnizorilor de piese auto. Conform celor 
indicate în tabelul 1, toate țările analizate oferă atât scutiri fiscale, cât și anumite tipuri de granturi 
investiționale sau ocupaționale pentru investitorii în sectorul de producere. Unele locații– printre care 
România și Serbia – se promovează ele-înseși cu programe substanțiale de suport, de ex. cu granturi de 
până la 50% din cheltuielile de capital eligibile. Totuși, trebuie de notat faptul că schemele date sunt de 
obicei bazate pe criterii de eligibilitate destul de specifice, de ex. oferirea de suport doar proiectelor de 
tip „greenfield” sau transferuri din afara Uniunii Europene. Mai mult ca atât, în multe cazuri, solicitanții 
nu primesc volumul total al suportului financiar într-o anumită schemă de stimulente, deoarece fondurile 
care sunt bugetate pentru schemele de subvenționare sunt de obicei limitate.  

După cum s-a menționat deja, stimulentele de obicei nu reprezintă un factor decisiv în luarea deciziilor 
investiționale. Totuși, acestea joacă un rol psihologic important, comunicând interesul unei țări în 
investiții și în dezvoltarea unei anumite industrii. În acest context, lipsa înțelegerii necesităților 
investitorilor a fost menționată într-un șir de interviuri drept o altă provocare. 

Într-un final, climatul investițional general (de ex. legislația în domeniul muncii) și imaginea de asemenea 
au fost menționate drept provocări pentru eforturile de promovare a investițiilor. Scandalul cu frauda 
bancară a deteriorat grav reputația Moldovei ca o locație de afaceri și investiții împiedicând eforturile de 
promovare a investițiilor. 
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Constatările dinamicii investiționale și poziției competitive implică concluzia precum că există un 
potențial promițător de a atrage investiții ulterioare din partea industriei furnizorilor de piese auto 
pentru Moldova. Țara este bine poziționată în privința celor mai importante criterii de localizare, în 
special cu referință la costurile operaționale. Punctele slabe ale Moldovei se referă în special la factorii 
care comparativ sunt mai puțin importanți în deciziile investiționale, de ex. rețelele de furnizori. O 
excepție ar fi lipsa spațiilor de producere, care limitează în mod semnificativ potențialul investițional care 
poate fi valorificat. 

Tabelul 1 Trecerea în revistă a schemelor de stimulente pentru investițiile de producere în anumite țări  

Țara Scutirea fiscală  Granturi  Trăsături speciale /scheme 

Polonia  Scutire de impozitul pe venit/ pe 
profit până la 70% din cheltuielile 
capitale în zonele economice 
libere  

 Scutire de impozitul pe proprietate 
cu condiții specifice pentru locație  

 Grant investiționale de până la 
7,5% din cheltuielile eligibile  

 Grant ocupațional de până la 
3,500 € per loc de muncă nou   

 Zone economice speciale  
 Condiții speciale pentru ÎMM  
 Condiții speciale pentru proiectele 

de C&D  

Republica 
Cehă 

 Scutire de impozitul pe venit / pe 
profit pentru până la 10 ani  

 Scutire de impozitul pe proprietate 
de până la 5 ani în zonele 
industriale  

 Grant investiționale de până la 
10% din cheltuielile eligibile  

 Grant ocupațional de până la 
11,000 € per loc de muncă nou  

 Condiții speciale pentru proiectele 
de C&D  

 Programe de suport a instruirii  

Slovacia  Scutire de impozitul pe venit / pe 
profit de până la 35% din 
cheltuielile capitale  

 Grant investițional de până la 
35% din cheltuielile eligibile  

 Grant ocupațional de până la 
30,000 € per loc de muncă nou  

 

România  Cotă redusă a impozitului pe venit 
/ pe profit în zonele libere  

 Scutiri de TVA în zonele libere  

 Grant investițional de până la 
50% din cheltuielile eligibile  

 Grant ocupațional de până la 
50% din costurile ocupaționale 
de 2 ani  

 Zone libere  
 Condiții speciale pentru proiectele 

de C&D  

Serbia  Scutire de impozitul pe venit / pe 
profit pentru până la 10 ani  

 Rambursarea impozitului salarial 
pentru angajații noi până la 3 ani  

 Grant investiționale de până la 
50% din cheltuielile eligibile  

 Grant ocupațional de până la 
7,000 € per loc de muncă nou  

 Condiții speciale pentru ÎMM  

Macedonia  Scutire de impozitul pe venit/ pe 
profit pentru până la 10 ani  în 
zonele de dezvoltare industrială – 
tehnologică  

 Scutire de impozitul pe venit 
personal, TVA, accize (în zone) 

 Subvenții pentru costurile de 
construcție până la 500,000 € în 
zonele de dezvoltare industrială – 
tehnologică  

 Zone de dezvoltare industrială – 
tehnologică  

 Prețuri concesionare pentru teren  

Maroc   Scutire de TVA pentru 36 luni 
pentru echipament, materiale și 
instrumente  

 Grant investițional de până la 
20% din cheltuielile eligibile  

 Grant pentru achiziția de teren / 
clădire de până la 20% din 
cheltuielile eligibile  

 Grant pentru infrastructura 
externă de până la 5% din 
cheltuielile eligibile  

 Cote reduse de leasing/chirie în 
zonele industriale  

 Programe de suport a instruirii  

Sursa: Site-urile web și ghidurile investiționale ale agențiilor de promovare a investițiilor, propria cercetare  

 

6 Recomandări  

Ținând cont de precondițiile din Moldova, cât și de experiența internațională, eforturile pentru 
stimularea dezvoltării industriei furnizorilor de piese auto nu trebuie să se limiteze doar la cizelarea și 
intensificarea eforturilor de promovare a investițiilor, ci ar trebui să includă și măsuri de dezvoltare 
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industrială bazate pe abordarea orientată spre clustere. Sunt sinergii promițătoare între dezvoltarea 
clusterelor și promovarea investițiilor. Multe guverne au valorificat cu succes clusterele pentru a spori 
eficiența eforturilor lor de promovare a investițiilor. 

Pe plan global, clusterele sunt percepute ca un promotor important al inovațiilor, internaționalizării și 
dezvoltării întreprinderilor. Clusterele sunt concentrații geografice ale companiilor și instituțiilor 
interconectate, axându-se pe lanțurile valorice conexe. Acestea sunt înrădăcinate în conceptul abordării 
tripartite, care se referă la cooperarea între actori și instituții din trei sfere – sectorul privat, guvernul și 
mediul academic. Programele de cluster bazate pe cooperare se axează pe facilitarea procesului de 
dezvoltare al clusterelor (emergente), îmbunătățirea mediului pentru asigurarea succesului clusterelor și 
maximizarea impactului clusterelor.  

În ceea ce privește atragerea de afaceri noi, clusterele parvin cu o argumentare convingătoare în 
conformitate cu necesitățile investitorilor și procesul de căutare a locației. Clusterele oferă condiții 
atractive pentru companiile noi sau cele relocate, facilitând accesul direct la lanțurile valorice, forță de 
muncă calificată și rețea constituită și de încredere de potențiali parteneri de afacere. Din aceste 
considerente, un cluster renumit pe plan internațional va ridica nivelul de conștientizare pentru regiune 
și va îmbunătăți șansele de a se regăsi pe lista lungă a investitorilor care sunt în căutare de locații noi și 
oportunități de afaceri. Mai mult ca atât, serviciile și mecanismul de suport efectiv pentru clustere sunt 
percepute drept un indicator al unui mediu prietenos afacerilor. 

Figura 6 Rolul clusterelor în procesele de luarea a deciziilor privind investițiile  

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Și viceversa, dezvoltarea clusterelor beneficiază de pe seama promovării investițiilor. În special, 
investitorii străini pot veni cu o contribuție semnificativă pentru transferul de tehnologii și inovații și 
dezvoltarea competențelor. Dânșii ar mai putea oferi și o bază importantă pentru înființări de 
întreprinderi și lansări de afaceri. Compania Sarob reprezintă în Bălți un exemplu pentru tipul dat de 
efect pozitiv. Mai mult ca atât, multe proiecte de infrastructură – cum ar fi parcurile industriale și 
centrele de instruire – devin fezabile și sustenabile doar când investitorii străini sunt implicați în co-
finanțarea proiectelor sau contribuie în calitate de utilizator sau chiriaș. 

În acest context, recomandările pentru promovarea investițiilor și măsurilor de dezvoltare a clusterelor 
sunt enumerate mai jos, ținând cont de sinergia între ambele domenii de politici. 

6.1 Cizelarea și extinderea sferei de cuprindere a măsurilor de promovare a investițiilor  

Constatările ce derivă din analiză confirmă faptul că Moldova se regăsește într-o poziție bună în ceea ce 
privește atragerea proiectelor investiționale ale furnizorilor de piese auto în țară, ceea ce va induce un 
impact semnificativ asupra dezvoltării. Mai mult ca atât, în cadrul interviurilor s-au identificat o serie de 
practici bune în domeniul promovării investițiilor, care ar putea fi extinse. Există și un nivel profesional 
înalt de orientare a investițiilor orientate spre anumite grupuri-țintă în Moldova – de asemenea în 
comparație cu alte agenții de promovare a investițiilor la nivel internațional – și istoricul este 
impresionant, în ceea ce privește gama de instrumente utilizate, contacte generate, proiecte 
investiționale atrase și locuri de muncă create.  

În același timp, rezultatele analizei modelelor investiționale indică un potențial investițional promițător, 
care încă nu este pe deplin valorificat. Pentru a valorifica potențialul investițional deplin, domeniul de 
cuprindere al grupurilor țintă trebuie să fie rafinat și extins, iar eforturile pro-active de promovare a 
investițiilor trebuie să fie intensificate. Accentul cheie urmează să fie pus pe campaniile de generare a 
interesului în contextul târgurilor și congreselor comerciale, care ar trebui să fie complementate de 
eforturile intermediarilor, mediei sociale și cele de relații cu publicul. 

În mod mai specific, pot fi evidențiate următoarele recomandări: 

1. Cizelarea definirii grupului țintă cu o axare pe segmentele care complementează proiectele 
investiționale existente și contribuie la dezvoltarea lanțurilor valorice conexe. Definirea 
grupurilor țintă este un proces dinamic. Definirea grupului țintă trebuie să fie revizuită în mod 
regulat ținând cont de rezultatele obținute, schimbările în tendințele investiționale și 
actualizarea continuă a definiției din perspectiva valorii adăugate și intensității tehnologice / de 
cunoștințe asupra grupurilor țintă. Din perspectiva curentă, definirea grupului țintă trebuie să fie 
cizelată astfel încât să complementeze grupurile țintă existente cu activități/segmente, care dau 
dovadă de un nivel înalt de eficiență în domeniul transporturilor și contribuie la procesul de 
modernizare: 

 Lanțurile valorice ale componentelor/sistemelor de cablaj și tăierea și coaserea produselor 
interioare ar trebui pe viitor să formeze o parte de bază a combinației grupului țintă. 
Potențialele investiționale nu sunt încă exploatate totalmente și Moldova se regăsește într-o 
poziție bună de a atrage proiecte ulterioare cu un impact semnificativ asupra ocupării. Pe 
termen mediu, eforturile ar trebui să se orienteze spre extinderea lanțului valoric axându-se 
pe produse/activități – cum ar fi cablurile și produsele din aramă pentru sistemele de cablaj și 
componentele scaunelor (de ex. carcasa și structurile scaunului, dispozitivele de poziționare a 
scaunelor). În ultimul caz, atenție deosebită trebuie să se acorde segmentelor de nișă – cum 
ar fi componentele scaunelor pentru vehicule comerciale. 
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 Furnizorii de nivelul 2/3 de componente din metal, plastic și mecatronice ar trebui să fie 
integrați în combinația grupului țintă. Se preconizează că furnizorii germani în aceste 
domenii își vor intensifica eforturile de internaționalizare. Destul de des, acești furnizori sunt 
activi și pe alte piețe, în afara industriei furnizorilor de piese auto, ceea ce susține procesul de 
diversificare. Companiile naționale ar putea beneficia de pe seama legăturilor date și a 
efectelor colaterale. În special, procesarea metalului (de ex. presarea metalului și asamblarea 
prin sudare) combină procese automatizate și cele manuale, permițând companiilor să 
beneficieze de costurile reduse pentru forța de muncă. Tradițiile și competențele industriale 
ale Moldovei în domeniile conexe pot fi utilizate drept argumente ulterioare. Atragerea 
investițiilor din partea producătorilor componentelor din plastic și celor mecatronice (de ex. 
întrerupătoare, senzori, reglarea ferestrelor, componentele de control, componentele din 
plastic pentru sistemul fluxului de fluizi și celui de aerisire) ar putea susține procesul de 
modernizare. Drept parte din activitățile de promovare a investițiilor, furnizorii care au 
investit în Europa Centrală sau România în trecut ar putea să fie abordate în mod sistematic 
pentru a valorifica potențialul de relocare. Eforturile de promovare a investițiilor trebuie să fie 
complementate cu măsuri de dezvoltare a competențelor. 

 În acest context, producătorii de remorci ar putea să fie abordați cu scopul de a fortifica 
competențele de procesare a metalului și lanțurile valorice. Asamblarea remorcilor 
reprezintă o altă activitate promițătoare care combină procesele automatizate cu cele ce 
implică utilizarea intensivă a muncii, de ex. sudatul. Criteriile bazate pe cost joacă un rol 
major în luarea deciziilor cu privire la locații. În același timp, ar putea fi generate sinergii cu 
privire la dezvoltarea competențelor care să susțină abordarea orientată spre clustere. 

 Pe termen mediu/lung, trebuie să fie exploatat potențialul de dezvoltare la nivelul de 
interfață între industria IT și cea automobilistă. Conform interviurilor purtate cu experții, 
potențialul investițional în astfel de domenii precum dezvoltarea softului integrat este destul 
de limitat pe termen scurt. Accentul se pune mai cu seamă pe activitățile de externalizare, 
care, totuși, ar putea oferi un potențial promițător în ceea ce privește crearea locurilor de 
muncă și promovarea exporturilor. În același timp, poate fi utilizată sinergia între promovarea 
exporturilor și cea a investițiilor. În orice caz, eforturile de promovare urmează să fie 
susținute de măsuri privind dezvoltarea competențelor. 

2. În ceea ce privește instrumentele și activitățile de promovare, accentul cheie se va pune pe 
campaniile pro-active de generare a interesului – în special în contextul târgurilor comerciale 
relevante. Ținând cont de experiența internațională, generarea interesului s-a dovedit a fi cea 
mai eficientă abordare în contextul promovării investițiilor bine-direcționate. Obiectivul este cel 
de a genera interes calitativ în rândul afacerilor și de a garanta o calitate și o cantitate mai mare 
a proiectelor investiționale prin intermediul dezvoltării relațiilor și facilitării efective. Generarea 
de interes trebuie să fie realiniată cu definirea actualizată a grupului țintă. După cum s-a 
practicat deja, campaniile de generare a interesului ar trebui să fie combinate cu vizite la târguri 
comerciale, care ajută la calificarea contactelor și susținerea relaționării. Ținând cont de definirea 
grupului țintă, cele mai promițătoare târguri comerciale sunt: 

 Vehiculele Comerciale IAA și Vehiculele de Pasageri IAA, Frankfurt 

 Târgul Internațional al Furnizorilor IZB, Wolfsburg 

 Expoziția Globală a Furnizorilor și Componentelor Automobiliste, Stuttgart. 

Standurile comune cu furnizorii de piese auto (inclusiv companii IT specializate) din Moldova 
reprezintă o măsură promițătoare întru generarea de sinergie între promovarea investițiilor și 
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susținerea dezvoltării afacerii. Dacă nu e cu putință de organizat standuri comune, vizitele la 
târgurile comerciale trebuie să fie realizate cu prezență individuală ținând cont de 
considerațiunile cost-beneficiu. 

3. Pe lângă vizitele la târgurile comerciale, și congresele care atrag furnizorii de piese auto ar 
trebui să facă parte din combinația marketing. Conform celor conformate prin experiența altor 
locații automobiliste, congresele specializate ar putea să ofere și o platformă efectivă pentru a 
stabili relații și contacte cu factorii de decizie din industria furnizorilor pieselor auto. În ordinea 
dată de idei se recomandă participarea la congresele “Automobil Forum” și “Auto-Gipfel” din 
Munich.  

4. Sfera de cuprindere al marketingului intermediar trebuie să fie extinsă, axându-se pe agențiile 
de dezvoltare regională și organizațiile cluster cu un accent aparte pe industria furnizorilor de 
piese auto din Germania. Intermediarii sunt deseori percepuți ca o sursă subestimată de 
contacte cu cei cointeresați în investiții. Investitorii existenți deja au fost integrați cu succes drept 
intermediari și ambasadori întru promovarea Moldovei ca o locație investițională pentru 
industria furnizorilor de piese auto. Abordarea dată ar trebui să fie extinsă, propunându-și drept 
scop să stabilească parteneriate cu intermediarii din Germania, care ar putea oferi relații de 
legătură în cadrul grupurilor țintă definite. Pe lângă asociații – cum ar fi Asociația VDA a 
Industriei Automobiliste din Germania – în special agențiile de dezvoltare regională și 
organizațiile cluster oferă un potențial promițător și sunt de obicei deschise colaborărilor 
internaționale în aspectul dat. De exemplu, agențiile de dezvoltare economică din Statele 
Federale ale Germaniei – cum ar fi LEG Thueringia – ar putea fi abordate. Activitățile comune cu 
intermediarii ar trebui să includă: 

 Ateliere comune cu industria sau evenimente de relaționare  

 Utilizarea evenimentelor intermediarilor drept platformă pentru prezentări  

 Publicarea articolelor în buletine de știri. 

Figura 7 Exemplul unui seminar investițional organizat în colaborare cu un intermediar  
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5. Campaniile de generare a interesului trebuie să fie complementate de activități pentru 
dezvoltarea imaginii (în special relații cu publicul și media socială). Nivelul de cunoaștere 
despre oportunitățile de afaceri și investiții în Moldova mai este încă destul de redus în rândul 
factorilor de decizie din industria furnizorilor de piese auto din Germania. Articole pot fi plasate 
în publicații specializate și buletinele de știri ale asociațiilor și altor intermediari (de ex. GTAI 
Comerț și Investiții Germania) pentru a spori nivelul de conștientizare și pentru a îmbunătăți 
imaginea. Exemplul de mai jos din Maroc ilustrează această abordare.  

Figura 8 Exemplu pentru un articol care să releve oportunitățile investiționale  

 
 
 
Pentru dezvoltarea imaginii și ridicarea nivelului de conștientizare mai pot fi utilizate și canalele 
mediei sociale. Conturile Twitter sunt de cele mai deseori utilizate de agențiile de promovare a 
investițiilor drept canale ale mediei sociale. Prin intermediul contului Twitter al MIEPO ar putea fi 
oferite actualizări regulate cu privire la activitățile și evoluțiile de relevanță pentru industria 
furnizorilor de piese auto, de ex. investițiile sau proiectele de expansiune anunțate,  
evenimentele și vizitele de la târgurile comerciale, noile oferte de servicii, etc. Totuși, va fi nevoie 
de mult timp și de un nivel înalt de dedicație. Pentru a menține profilul activ e necesar de postat 
în mod zilnic. Este disponibil și un calendar Twitter pentru a planifica, organiza și monitoriza 
subiectele și mesajele. 

6.2 Măsuri complementare pentru dezvoltarea clusterelor  

Guvernul Republicii Moldova este cointeresat să valorifice clusterele pentru dezvoltarea industrială și a 
adoptat un “Concept pentru dezvoltarea clusterelor în sectorul industrial”, care relevă obiectivele și 
prioritățile scontate. Pentru a susține procesele de planificare și deciziile de politici necesare cu privire la 
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implementarea conceptului dat, Echipa Economică Germană în Moldova a examinat precondițiile și 
potențialele pentru introducerea abordării bazate pe clustere în Moldova7. 

Ținând cont de contextul local, cât și de experiența internațională, a fost elaborată o propunere a unei 
foi de parcurs, care recomandă introducerea abordării bazate pe clustere în trei etape: 

 Etapa pre-cluster: axându-se pe (1) stabilirea bazei analitice pentru deciziile de politici, (2) 
îmbunătățirea mediului pentru dezvoltarea clusterelor, (3) testarea abordării bazate pe clustere 
în domeniile de politici selectate  

 Etapa de pilotare a clusterului: axându-se pe (1) testarea abordării bazate pe clustere prin 
crearea managementului regional al clusterului și structurilor de suport pentru două clustere 
pilot, (2) orientarea domeniilor și instrumentelor ulterioare de politici spre dezvoltarea 
clusterelor  

 Etapa de derulare: (1) lansarea programului bine-direcționat și bazat pe competiție de 
dezvoltare a clusterului, (2) integrarea deplină a dezvoltării clusterului în cadrul de politici. 

Rezultatele analizei realizate pentru nota de politici în cauză confirmă foaia de parcurs propusă. Acestea 
indică un potențial promițător de sinergie între promovarea investițiilor și dezvoltarea clusterelor. Acest 
potențial ar trebui să fie valorificat cu o abordare integrată, care ar putea fi implementată în baza 
următoarelor recomandări: 

1. Industria furnizorilor de piese auto trebuie să fie considerată drept un cluster pilot pentru a 
testa abordarea bazată pe clustere în Moldova. În conformitate cu foaia de parcurs propusă, 
procesul de dezvoltare a clusterelor ar trebui să fie inițiat cu un număr limitat de clustere pilot 
pentru a spori nivelul de conștientizare, motiva actorii cointeresați și acumula experiență din 
primă sursă – de ex. cu privire la necesitățile existente, serviciile potrivite, mecanismele 
instituționale și cele de finanțare – ceea ce ar fi de ajutor pentru derularea unui program de 
scară mai vastă. Ținând cont în special de potențialul de internaționalizare, creștere și ocupare, 
cât și de concentrarea regională, industria furnizorilor de piese auto oferă precondiții și 
potențiale promițătoare pentru a testa abordarea bazată pe clustere.  

2. Accentul cheie trebuie să se pună pe măsurile de dezvoltare a competențelor și infrastructurii 
(în special halele de producere pentru închiriere). Dezvoltarea competențelor și infrastructurii 
reprezintă o pârghie importantă pentru a debloca clusterul și în calitate de potențial 
investițional. O prioritate cheie ar trebui să fie dezvoltarea spațiului de producere de închiriere 
orientat spre grupul țintă. În industria furnizorilor de piese auto, mulți investitori preferă ofertele 
de închiriere, deoarece acestea le permit să economisească timpul și să-și axeze resursele pe 
procesele de bază. Fără o astfel de ofertă, Moldova poate valorifica doar o parte din potențialul 
investițional. În trecut, un șir de proiecte investiționale n-au reușit să fie realizate în Moldova, 
deoarece investitorii aveau nevoie de spație pentru închiriere și au optat, într-un final, pentru 
alte locații. O ofertă de aproximativ 10.000 m² – de ex. cu două unități de 2000 - 3000 m² și o 
unitate de 5000 m² – reprezintă un punct de start solid pentru un parc de furnizori. Ar trebui să 
se evalueze și dacă s-ar putea utiliza un model PPP (de ex. cu implicarea garanțiilor) pentru 
implementare. Măsurile de dezvoltare a competențelor de asemenea ar trebui să formeze 
partea de bază a activităților și serviciilor de dezvoltare a clusterelor. Luând în considerație 
potențialele investiționale, programele în domeniul procesării metalului (de ex. sudarea) ar 
putea fi punctul de start. 

                                                           

7  Echipa Economică Germană în Moldova: “ Efectul de pârghie al clusterelor pentru dezvoltarea industrială din 

Moldova. Condiții preliminare, potențialul și pașii cheie pentru introducerea unei abordări orientate pe clustere”, 
2016 
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3. Mai mult ca atât, portofoliul serviciilor și activităților bazate pe clustere ar trebui să cuprindă 
informații, platforme de dezvoltare a afacerilor și cele de internaționalizare, suport inovațional 
și marketingul clusterelor. De asemenea în aceste domenii pot fi generate sinergii între 
dezvoltarea clusterelor și promovarea investițiilor. De exemplu, dezvoltarea și 
internaționalizarea afacerilor pot fi susținute prin intermediul standurilor comune în cadrul 
târgurilor comerciale sau evenimentelor B2B cu organizațiile cluster de peste hotare. Programele 
și proiectele de suport al inovațiilor ar putea să modernizeze furnizorii sau să deblocheze 
potențialul inter-inovațional între industria automobilistă și industria IT, ceea ce ar fi benefic și 
pentru măsurile de promovare a investițiilor. Același fapt se aplică și marketingului clusterelor, 
care ar putea ajuta la ridicarea nivelului de conștientizare pentru o locație investițională. 

4. S-ar putea analiza și posibilitatea de a introduce programe de suport financiar care să se axeze 
pe ÎMM-urile inovative. Dezvoltarea clusterelor necesită o abordare integrată. Pentru a 
îmbunătăți mediul și condițiile-cadru pentru dezvoltarea clusterelor, domeniile și instrumentele 
de politici conexe trebuie să fie aliniate spre clusterele și industriile definite. Conform 
interviurilor purtate, programele de suport financiar reprezintă un domeniu de relevanță înaltă 
în perspectiva dată. Lipsa de finanțe a fost citată drept una din provocările majore pentru ÎMM în 
industria furnizorilor de piese auto și industriile corelate. Garanțiile sau creditele preferențiale ar 
putea fi utilizate pentru a aborda această provocare. Pe termen mediu, s-ar putea analiza și 
posibilitatea de a reajusta stimulentele investiționale în Moldova, prin reorientarea de la 
stimulentele curente fiscale și spațiale spre un model bazat pe granturi și orientat spre clustere. 
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Lista documentelor recente de politici  

 Evaluarea impactului sporirii cotei reduse a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) în Moldova pentru 
anumite produse agricole și alimentare, de Jörg Radeke și Jürgen Ehrke, Documentul de Politici 
PP/04/2016 

 Efectul de pârghie al clusterelor pentru dezvoltarea industrială din Moldova. Condiții preliminare, 
potențialul și pașii cheie pentru introducerea unei abordări orientate pe clustere, de Björn Vogler, 
Documentul de Politici PP/03/2016 

 Utilizarea limitată a plăților fără numerar în Moldova: diagnoză și opțiuni de politici, de Matthias 
Luecke, Dumitru Pintea, Ricardo Giucci, Documentul de Politici PP/02/2016 

 Comitetul Național de Stabilitate Financiară. De ce și în ce mod trebuie să fie reformat, de Adrian 
Lupușor și Ricardo Giucci, Document de Politici PP/01/2016 

 Politica fiscală: provocările în 2016, de Jörg Radeke, Katharina Kolb și Matthias Luecke, Document de 
Politici PP/04/2015 

 Concepția privind modernizarea sistemului de evidență a muncii salariaților din Moldova, de Ulrike 
Bechmann și Jörg Radeke, Document de Politici PP/03/2015 

 Creșterea eficienței energetice prin intermediul investițiilor în Centralele Electrice cu Termoficare 
(CET), de Stephan Hohmeier, Jörg Radeke și Mihai Tirsu, Document de Politici PP/02/2015 

 Mecanismul de transmisie în Republica Moldova. Cauzele deficienței și recomandările pentru 
consolidarea lui, de Philipp Engler și Ricardo Giucci, Document de Politici PP/01/2015 

 

Lista notelor recente de politici  

 Moldova’s export potential for processed agricultural products to the EU, de Carsten Holst și Jörg 
Radeke, Notă de Politici PB/06/2016 

 Efectul de pârghie al clusterelor pentru dezvoltarea industrială din Moldova. Condiții preliminare, 
potențialul și pașii cheie pentru introducerea unei abordări orientate pe clustere, de Björn Vogler și 
Jörg Radeke, Notă de Politici PB/05/2016  

 Impactul fiscal al schimbărilor în impozitarea pe venit a persoanelor fizice în Moldova, de Jörg 
Radeke, David Saha și Alexandru Fala, Notă de Politici PB/04/2016 

 Potențialul exportului Moldovei pentru culturi și culturi procesate către Germania și UE, de Carsten 
Holst și Jörg Radeke, Nota de Politici PB/03/2016 

 Asigurarea securității sociale pentru persoanele în vârstă – O evaluare a măsurilor de asigurare 
socială și asistență existent, de Katharina Kolb și Jörg Radeke, Notă de Politici  PB/02/2016 

 Evoluțiile exportului din Moldova în 2015, de Woldemar Walter și Jörg Radeke, Notă de Politici 
PB/01/2016 

 Sistemul de pensii din sectorul public din Moldova – o evaluare, de Ulrike Bechmann și Jörg Radeke, 
Notă de Politici PB/11/2015 

 

Lucrări, note și alte publicații pot fi descărcate gratis de pe  http://www.get-
moldau.de/wordpress/de/publikationen/beraterpapiere/. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați 
Echipa Economică Germană în Moldova via info@get-moldau.de  
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