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Situația curentă

S

ectorul industriei ușoare din RM (Produse textile, articole de îmbrăcăminte, producția de piei,
de articole din piele și fabricarea încălțămintei)
angajează 23 391 de persoane și reprezintă 10,3% din
producția industrială a țării (2015). Ponderea industriei ușoare în exporturi a fost de 16,4%. Sectorul este
format din 558 întreprinderi, dar cu toate acestea, un
număr mare de companii nu mai sunt operaționale.
Cifra de afaceri a întreprinderilor industriei ușoare a însumat 4,5 miliarde lei în 2015, însă cu toate
acestea valoarea vânzărilor per angajat a constituit
doar 194 mii lei, acest fapt fiind explicat de ponderea
înaltă a afacerilor cu valoare adăugată mică, forma
de business CM care se rezumă doar la serviciile de
cusut & croit fiind dominantă în exporturi: 92% în
îmbrăcăminte, 84%, în încălțăminte și 99% din piele
și bunuri de călătorie. Marja netă medie a companiilor din industria ușoară variază între 1,5% în textile
și 10,6% în încălțăminte și bunuri din piele, în timp
ce mai puțin de 50% din întreprinderile din industria ușoară au avut un rezultat pozitiv în 2014. Deși
marja netă în societățile profitabile poate fi considerată satisfăcătoare, profitul net în valori absolute
este modest (datorită ponderii înalte a CM).
Raportat la volumul agregat al cifrei de afaceri, rata
de investire medie în sector a constituit 5,3% pentru
produsele textile, 4% pentru articolele de îmbrăcăminte, respectiv 12,3% pentru încălțăminte și bunuri
din piele. Cu toate acestea, valoarea investițiilor per
companie a fost foarte moderată în 2014, 2,5 milioa-
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ne de lei în textile, 0,4 milioane lei în îmbrăcăminte
și 1,8 milioane lei în încălțăminte și bunuri din piele,
aceasta în condițiile când companiile de dimensiuni
micro nu sunt luate în considerare.

Una dintre consecințe este că furnizorii internaționali de materiale primă oferă condiții de plată
extrem de nefavorabile, în cele mai dese cazuri fiind
vorba de plăți în avans, în timp ce unii dintre concurenți obțin 60 sau chiar 90 zile de credit. Acest fapt,
alături de ineficiența sectorului bancar care oferă
finanțări scumpe, pun o presiune financiară semnificativă asupra companiilor din industria ușoară.
Industria ușoară suferă de o rotație ridicată a cadrelor (36% față de 19% media pe economie). Mai mult
decât atât, multe companii se plâng că au dificultăți în angajarea de personal calificat, atât pentru
pozițiile de management, cât și pentru muncitorii
din producere.

Obiective pe termen scurt
În vederea sporirii competitivității și menținerii
unei dezvoltări profitabile pe viitor, următoarele obiective pe termen scurt au fost identificate:
Creșterea cotei de piață a brandurilor proprii
pe piața locală.
VV

În exporturi, migrarea către concepte de afaceri
cu valoare adăugată mai înaltă, precum FOB, Marcă
privată și Marcă proprie.
VV

Mai multe dintre marile companii operează în mare
parte cu exporturi, în principal, CM sau CMT cu
doar un număr limitat de clienți. Acest lucru este
riscant și împiedică întreprinderile în modernizarea către concepte de afaceri cu valoare adăugată
mai înaltă. Pe de altă parte, un număr mare de producători de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
din Moldova au reușit să lanseze branduri proprii
pe piața internă, cu ajutorul brandului „Din Inimă”,
care le ajută în promovare. Unele întreprinderi sunt
gata pentru a începe să exporte produse sub marcă
proprie în statele vecine.
Imaginea Moldovei pe piața internațională este mai
degrabă nefastă. Moldova se plasează pe poziția 100
conform Indicelui Global al Competitivității, mult în
spatele unor asemenea competitori și furnizori din
proximitatea UE precum: Turcia, România, Bulgaria sau Maroc.

Îmbunătățirea imaginii și notorietății Moldovei și a sectorului industriei ușoare moldovenești
pe piețele de export.
VV

Sumarul recomandărilor
pentru Cartea Albă
a Politicilor
Recomandările, urmare a elaborării Cărții Albe,
pot fi sumarizate după cum urmează:
Lansarea unei campanii de îmbunătățire a
imaginii Moldovei.
VV

Demararea exporturilor cu propriile branduri
în statele vecine.
VV

Îmbunătățirea productivității prin investirea
în echipament modern pentru CAD, tăiere computerizată, sisteme de producție modulare flexibile,
ERP, PLM și PDM.
VV

Sporirea interacțiunii la nivel internațional cu
EURATEX, AUTEX, PROMOSTYL, INTERCOLOR, etc.
VV

Crearea unei baze de date on-line a industriei,
care să cuprindă numele tuturor companiilor și participarea la evenimente și expoziții de aprovizionare.
VV

World Economic Forum numește corupția, instabilitatea politică, birocrația guvernamentală ineficientă și accesul la finanțare drept cei mai problematici
factori pentru a face business în Moldova. Mai mult
decât atât, notorietatea și nivelul de recunoaștere a
Moldovei ca potențial furnizor de bunuri din industria ușoară către UE este scăzut în rândul potențialilor clienți.

tele vizuale, cât și de management. Lansarea vânzărilor cu amănuntul on-line prin intermediul tehnologiilor moderne IT și a rețelelor sociale.

Căutarea altor tipuri de clienți interesați în
concepte de business cu valoare adăugată mai ridicată în exporturi.
VV

Transformarea ZIPHOUSE într-un Centru de
Design / Centru de Excelență care să furnizeze informații despre trendurile din industria modei și consultanță pentru îmbunătățirea productivității
VV

Organizarea training-urilor practice de calitate pentru îmbunătățirea aspectelor legate de aprovizionări, design, marketing și deprinderi tehnice.
VV

Îmbunătățirea calității punctelor de vânzare cu
amănuntul proprii de pe piața locală, atât în aspecVV
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PREZENTAREA
GENERALĂ
A SECTORULUI
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Potrivit Clasificatorului Activităților Economice
a Moldovei (CAEM), industria ușoară (de modă)
din RM poate fi divizată în 3 sub-sectoare principale
D17 Fabricarea produselor textile

VV

D18 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte;
prepararea și vopsirea blănurilor
VV

D19 Producția de piei, de articole din piele și
fabricarea încălțămintei
VV

Sub-sectorul de îmbrăcăminte ocupă cea mai mare
pondere atât ca număr de întreprinderi, cât și ca
număr de angajați angrenați și vânzări generate.
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Numărul întreprinderilor din industria ușoară a RM
a totalizat un număr de 558 la finele anului 2015. În
pofida acestui fapt, multe dintre companii nu sunt
operaționale. Doar 28 de companii ce fac parte din
industria dată sunt clasificate drept Mari, în timp ce,
cea mai mare parte este constituită din întreprinderi Mici și Micro. Numărul total de angajați este
de 23 391 (4,6% din totalul pe țară) cu cele mai multe
persoane angrenate în sub-sectorul de Îmbrăcăminte, acesta a rămas mai mult sau mai puțin stabil în
ultimii 5 ani. Creșterea cifrei de afaceri de la 2 672
milioane în 2011 la 4 536 în 2015 a fost în principal
condiționată de inflație și fluctuațiile monedei naționale față de principalele valute de referință.

Figura 1: Structura industriei de modă din RM, 2015

Sursa: Datele BNS

10

Exporturile din sub-sectoarele de Îmbrăcăminte, produse de piele și încălțăminte sunt realizate
preponderent în condiții CM sau CMT, în timp ce
exporturile din sub-sectorul de textile sunt efectuate
sub marcă privată sau marcă proprie. În conceptele
de afaceri în bază de CM și CMT, producătorii vând
doar serviciile de producere, utilizând toată materia
primă și materialele provenite de la client. Pe de altă
parte, companiile din sub-sectorul de textile, produc
bunurile din materia primă proprie și le comercializează clienților la valoarea deplină. Reieșind din
acest specific, deși cantitățile exportate de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse din piele sunt mari,
valoarea adăugată joasă (CM, CMT) condiționează o
valoare redusă a vânzărilor per angajat: 131 000 lei
pentru sectorul de îmbrăcăminte și 132 000 pentru

încălțăminte, în timp ce valoarea pentru Textile e
net superioară – 447 000.
Există diverse surse privind ponderea CM și CMT
în exportul total, iar un studiu anterior al MIEPO
estima cota CM, CMT și FOB la circa 80%. Cifra
dată este apropiată de ponderea valorii producției orientată pentru piețele externe – 82%, restul de
18% fiind constituite preponderent din brandurile
proprii livrate pe piața locală. În același timp, ponderea CM & CMT poate fi considerată ca echivalentă
cu ponderea re-exporturilor în total exporturi, iar
în acest sens datele International Trade Center indică o proporție de 92% pentru îmbrăcăminte și 84%
pentru încălțăminte.

Tabelul 1: Indicatori privind amploarea sectorului industriei de modă
Număr de întreprinderi

2011

2015

Total pe activități

48 541

51 200

Fabricarea produselor textile

134

115

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

347

370

Producția de piei, de articole din piele și fabricarea încălțămintei

77

73

Total Industria Ușoară

558

558

% în Total activități

1,1%

1,1%

Număr de angajați

2011

2015

Total per activități

510 191

510 300

Fabricarea produselor textile

4 092

4 647

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

15 362

15 339

Producția de piei, de articole din piele și fabricarea încălțămintei

4 127

3 405

Total Industria Ușoară

23 581

23 391

% în Total activități

4,6%

4,6%

Cifra de afaceri, mil. MDL

2011

2015

Total pe activități

207 676

282 253

Fabricarea produselor textile

1 149

2 079

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

1 152

2 009

Producția de piei, de articole din piele și fabricarea încălțămintei

371

448

Total Industria Ușoară

2 672

4 536

% în Total activități

1,3%

1,6%

Vânzări per angajat, mii MDL

2011

2015

Total Industria Ușoară

113

194

Fabricarea produselor textile

281

447

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

75

131

Producția de piei, de articole din piele și fabricarea încălțămintei

90

132

Sursa: Datele BNS
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Industria ușoară are tradiția de decenii de a fi orientată spre export, cu 82% din valoarea livrărilor. Din
totalul livrărilor efectuate, 91% din textile, 78% din îmbrăcăminte și 69% din încălțăminte și produse din
piele au ajuns pe piețele externe. Principalele piețe de export pentru industria de modă din RM constituie Italia, Marea Britanie, Turcia, Germania și Rusia.

Tabelul 2: Valoarea producției livrate, exporturi și re-exporturi
Valoarea producției livrate, mil. MDL

2011

2015

INDUSTRIE – total

27 004

38 906

Fabricarea produselor textile

588

1 859

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

913

1 734

Producția de piele și fabricarea încălțămintei

321

363

Valoarea producției livrate pe piețele externe, %

2011

2015

INDUSTRIE – total

31,4%

33,7%

Fabricarea produselor textile

69,1%

91,0%

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

88,5%

79,7%

Producția de piele și fabricarea încălțămintei

70,9%

68,8%

Exporturi și Re-exporturi, mil. USD

2015

% of

61 Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate, Exporturi

84,978

61 Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate, Re-exporturi

69,063

62 Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate, Exporturi

139,755

62 Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate, Re-exporturi

138,687

64 Încălțăminte; ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, Exporturi

23,756

64 Încălțăminte; ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, Re-exporturi

19,978

57 Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, Exporturi

15,767

57 Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, Re-exporturi

0,242

42 Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, genți de mână și articole
similare, Exporturi

19,119

42 Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, genți de mână și articole
similare, Re-exporturi

19,005

81,3 %
99,2 %
84,1 %
1,5 %

99,4 %

Sursa: Datele BNS, International Trade Center
Numărul total de articole de îmbrăcăminte tricotate, produse în 2015 a ajuns la 15,0 milioane, în timp ce
unități de încălțăminte au fost fabricate circa 1,8 milioane perechi. Cantitățile produse de îmbrăcăminte
și încălțăminte au scăzut în ultimii cinci ani, după cum poate fi observat și în tabelul de mai jos. Cea mai
abruptă scădere a fost cosemnată pentru încălțăminte (-28,1%), în timp ce numărul articolelor tricotate a
avut un declin redus (-9,3%).

Tabelul 3: Evoluția cantităților de îmbrăcăminte și încălțăminte produse
Cantitățile produse

2011

2015

Ev. 11/15

Articole tricotate, mii buc

16 534

15 000

-9,3 %

Îmbrăcăminte, altele, mii buc

9 339

7 625

-18,4 %

Încălțăminte, mii perechi

2 461

1 770

-28,1 %

Sursa: Datele BNS
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În medie, marja netă înregistrată în industria de modă pare să fie superioară mediei înregistrate în industria prelucrătoare. Cu toate acestea, în ultimii ani, se atestă fluctuații majore în marjele de profit obținute.
De exemplu, dacă în anul 2010 în sub-sectorul de încălțăminte și piele, marja de profit a fost de doar 1,6%,
atunci în 2014 indicatorul dat a atins 10,6%. Mai puțin de 50% din totalul companiilor din industria ușoară au avut un rezultat net pozitiv atât în 2010, cât și 2014.

Tabelul 4: Marja netă medie și ponderea întreprinderilor cu profit
Marja netă medie

2010

2014

Industria prelucrătoare

7,0%

2,6%

Fabricarea produselor textile

3,7%

1,5%

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

13,3%

8,3%

Producția de piei, de articole din piele și fabricarea încălțămintei

1,6%

10,6%

Ponderea întreprinderilor cu profit

2010

2014

Industria prelucrătoare

47%

46%

Fabricarea produselor textile

43%

46%

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

48%

49%

Producția de piei, de articole din piele și fabricarea încălțămintei

49%

49%

Sursa: Datele BNS
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Companiile din industria ușoară investesc moderat.
Sub-sectorul de îmbrăcăminte este cel mai puțin
intensiv din punct de vedere al capitalului și drept
urmare companiile din această categorie au investit
în medie în 2014 doar circa 2,9% din valoarea vânzărilor efectuate. În același timp, sub-sectoarele de
textile, încălțăminte și produse din piele sunt mai
intensive din punct de vedere al capitalului, respectiv investițiile efectuate au fost proporțional mai
mari. Ponderea mare în exporturi a conceptelor de

Cartea Albă a politicilor pentru Industria Ușoară

afaceri CM și CMT înseamnă că chiar dacă marjele de profit sunt satisfăcătoare, valorile în mărimi
absolute a profiturilor sunt mai degrabă modeste,
respectiv și posibilitățile de investiții mari sunt mai
reduse. Dacă excludem din calcul întreprinderile
micro (multe din ele nefuncționale), valoarea medie
a investițiilor per companie constituie 2.5 milioane
de lei pentru textile, 0,4 milioane pentru îmbrăcăminte, respectiv 1,8 milioane pentru încălțăminte și
produse din piele.

Tabelul 5: Investițiile din industria ușoară și ponderea acestora în cifra de afacere
Investiții în active pe termen lung, mil MDL

2013

% din

2014

vânzări

INDUSTRIE – total

% din
vânzări

Fabricarea produselor textile

72

5,0 %

98

5,5 %

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

69

5,0 %

52

2,9 %

Producția de piei, de articole din piele și fabricarea încălțămintei

38

9,8 %

65

14,7 %

Sursa: Datele BNS
Sectorul industriei ușoare din RM reprezintă o
componentă esențială pentru economia națională,
în special în cazul comerțului exterior (16,4% din
totalul exporturilor). Mai mult decât atât, sectorul
dat generează 4,4% din totalul locurilor de muncă,
în special pentru femei, iar 4,9% din investițiile în
active materiale efectuate pe termen lung aparțin
întreprinderilor din industria de modă.
Companiile Mari din industria de modă creează cea
mai mare parte din vânzări și locuri de muncă. De
asemenea, vânzările per angajat sunt cele mai mari
în cazul întreprinderilor mari. Prezența capitalului
străin este cea mai semnificativă în sub-sectorul de
textile, în timp ce pentru celelalte sub-sectoare cota
acestuia este mai moderată. Întreprinderile mixte
(capital local plus străin) sunt mai puțin răspândite.
Din punct de vedere al funcționalității, cea mai mare
pondere de întreprinderi nefuncționale se atestă în
cazul Textilelor.
Structura de proprietate a unei companii are un
impact important asupra strategiei acesteia. De regulă, companiile străine și cele mixte, a căror companie-mamă desfășoară activitatea de comerț, se
concentrează de obicei doar pe producere și livrarea produselor către compania mamă la prețuri de
transfer joase. Cel mai probabil, strategia acestora nu este de a trece pe un alt concept de business,
întrucât aprovizionările, designul și operațiunile
de marketing sunt asigurate de compania mamă. În
schimb, companiile străine cu capital de risc ar putea
avea altă abordare, scopul acestora fiind sporirea
valorii companiei, iar trecerea la branduri proprii ar
putea fi o modalitate de realizare a acestui obiectiv.
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Tabelul 6: Rolul și relevanța industriei
ușoare în economia națională
Ponderea Industriei ușoare în:

Valoarea, %

Producția industrială, 2015

10,3%

Exporturi, 2015

16,4%

Venituri din vânzări, 2015

1,6%

Angajați, 2015

4,6%

Număr de întreprinderi, 2014

1,1%

În baza interviurilor realizate cu 10 companii din
industria de modă (3 din sub-sectorul îmbrăcăminte, 3 – produse din piele, 3 – încălțăminte, 1– textile)*
poate fi dedus că obiectivele strategice ale acestora
diferă semnificativ în funcție de mărimea întreprinderii și istoricul acesteia. Cele mai multe din companiile mai mici dispun de branduri proprii cu care
operează pe piața locală. Companiile mari au tendința de a derula exporturi în condiții de CM și CMT,
extrem de frecvent acestea depinzând de un număr
limitat de clienți. Totodată, multe dintre companiile mari planifică introducerea brandurilor proprii.

ani. Câteva întreprinderi au reușit chiar penetrarea unor piețe externe cu branduri proprii, în special din statele vecine.
Un indicator relevant pentru determinarea mărimii
pieței locale a industriei de modă și dinamica acesteia e reprezentat de evoluția ponderii vânzărilor de
îmbrăcăminte, încălțăminte și produse din piele în
structura comerțului cu amănuntul. Astfel, în ultimii 5 ani ponderea vânzărilor de îmbrăcăminte în
comerțul de retail a crescut constant de la 2% în 2011
la 3,2% în 2015. Extrapolând aceste cifre la valoarea
totală a vânzărilor retail raportate de întreprinderile cu acest gen de activitate, putem deduce că în
ultimii 5 ani a avut loc o dublare a vânzărilor oficiale de îmbrăcăminte până la 1,35 miliarde de lei în
anul 2015. Și în cazul încălțămintei și articolelor din
piele, evoluția a fost una superioară mediei de creștere a vânzărilor totale cu amănuntul, astfel încât
cota acestora în total a crescut de la 0,7% în 2011 la
1,3% în 2015.

Multe întreprinderi s-au confruntat cu un declin
în vânzări în 2015, iar perspectivele pentru 2016
indică mai mult o stagnare. Cele mai multe dintre
companiile chestionate erau profitabile, dar datorită valorii adăugate joase nu sunt capabile de a efectua investiții productive mari. Companiile mici, în
mare parte se autofinanțează, în timp ce companiile mari apelează și la creditele bancare. Companiile
intervievate și-au estimat propriul nivel de eficiență ca fiind cuprins între 65-70% raportat la standardele internaționale. Companiile mari s-au declarat,
în general, satisfăcute de climatul fiscal și de reglementarea afacerilor, în timp ce companiile mici s-au
plâns de frecvența controalelor organelor de stat și
alte aspecte birocratice care le împovărează activitatea. În ultimii ani, procedurile vamale au fost simplificate. Timpul îndelungat de rambursare a TVA, dar
și plata în avans a TVA la importul de materie primă
creează constrângeri financiare. Toate firmele intervievate au avut dificultăți în angajarea de personal
calificat și bine pregătit, atât pentru funcții de management, cât și pentru muncitori simpli.
Nivelul scăzut al PIB-ului per capita din RM menține
consumul la un nivel moderat și în mod evident nu
reprezintă un stimul pentru expansiunea brandurilor pe piața locală. Însă datorită suportului consistent oferit de proiectele USAID (CEED, CEED II și
Proiectul de Competitivitate), mai multe companii
au reușit crearea propriilor branduri în ultimii 10

* Inonel JSC, Mobile LTD, Zorile JSC, Oldcom LTD, Velitextil Plus Ltd,
Hincu Ltd, Alrelux LTD, Bit Program LTD, Artime JSC, Euroyarns.
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Tabelul 7: Evoluția ponderii și a valorii estimative a produselor de îmbrăcăminte,
încălțăminte și piele în comerțul cu amănuntul
Tipuri de produse

2011

2012

2013

2014

2015

Structura în comerțul Retail

2011

2012

2013

2014

2015

Valoarea estimativă, mil MDL

Produse de îmbrăcăminte

2,0%

2,2%

2,5%

3,0%

3,2%

643

742

984

1 379

1 358

Încălțăminte și articolelor din piele

0,7%

0,8%

0,7%

0,8%

1,3%

225

270

276

368

552

Încălțăminte

0,7%

1,2%

322

509

Piele și accesorii de călătorie

0,1%

0,1%

46

42

Sursa: Datele BNS
Trebuie precizat faptul că dinamica acestor indicatori în valoare absolută este puțin distorsionată de
metodologia BNS de cuantificare a vânzărilor totale
de retail. Astfel, în anii 2011 și 2012, indicatorul dat nu
include întreprinderile ce desfășoară activitatea de
comerț dată, dar au un efectiv mai mic de 4 angajați.
În aceeași ordine de idei, trebuie punctat că mărimea reală a pieței locale este mult mai vastă, având
în vedere ponderea enormă a comerțului informal
de îmbrăcăminte și încălțăminte, care nu este prins
în datele BNS. O parte importantă din acest comerț
are loc prin intermediul patentelor de întreprinzător. La finele anului 2015, în RM erau active circa
13 mii de patente pentru practicarea activității de
comerț cu amănuntul, iar o parte importantă din
acestea sunt specializate pe comerțul de haine și
încălțăminte.
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De altfel, coraportul dintre valoarea importurilor de
îmbrăcăminte și încălțăminte și valoarea livrărilor pe
piața locală indică că piața internă este asigurată din
importuri în proporție de peste ¾ (78%). Acest fapt
poate servi drept oportunitate pentru producătorii
locali de a-și extinde cota de piață pe piața autohtonă, mai ales în contextul efortului declarat al autorităților de a spori gradul de conformare fiscală. Or,
cea mai mare parte a comerțului informal de haine
și încălțăminte este provenit din import.
În ultimii ani, Guvernul RM a reușit în mod substanțial liberalizarea comerțului extern prin semnarea mai
multor acorduri precum Acordul de Liber Schimb
cu UE (DCFTA), Acordul de Liber Schimb cu statele CSI (CEFTA), dar și un acord bilateral similar cu
Turcia. De asemenea, RM este din anul 2001 membră
a OMC. Astfel, accesul liber fără taxe vamale, proxi-

mitatea față de piețele-țintă, procedurile vamale
relativ simple combinate cu costurile de producere
competitive oferă oportunități semnificative pentru
export producătorilor din RM. Potrivit diferitor indicatori, tendințele curente de dezvoltare a industriei
ușoare din RM pot fi sumarizate după cum urmează:
Numărul întreprinderilor în anul 2015 a rămas
la nivelul anului 2011, și anume 558 de întreprinderi.
În interiorul sectorului, cea mai mare reducere s-a
produs în rândul companiilor din textile de la 134 în
2011 la 115 în 2015 (-14,2%), în timp ce numărul companiilor din sub-sectorul de îmbrăcăminte au crescut
cu 6,6% până la 370. Cu toate acestea, dintre companiile care încă figurează în statistici, circa 28% nu
sunt operaționale.

Valoarea producției livrate pe piețele externe a
crescut de la 1 441 milioane de lei în 2011 la 3 471 milioane în 2015 (+141%). Livrările de textile la export au
crescut cu 317%, iar în cazul îmbrăcămintei de 71%.
În aceeași perioadă, moneda națională s-a depreciat
semnificativ față de principalele valute de referință,
fapt ce a influențat asupra acestor evoluții.
VV

VV

Numărul de angajați din industria ușoară a
scăzut ușor în aceeași perioadă, de la 23 581 în 2011
la 23 391 în 2015 (-0,8%). Totuși, modificările structurale au fost importante: în sectorul de încălțăminte și
produse din piele s-a conturat o scădere de 17,5% de
la 4 127 în 2011 la 3 405 în 2015, în timp ce în sectorul de textile personalul angajat a crescut cu 13,6%
de la 4 092 în 2011 la 4 647 în 2015.
VV

În 2015 cifra de afaceri din industria de modă
este cu 70% mai mare comparativ cu 5 ani în urmă,
de la 2 672 la 4 536 milioane de lei. Creșterea pentru
încălțăminte și produse din piele a fost de doar 20,6%,
pentru companiile de îmbrăcăminte de 74,4%, în timp
ce creșterea din textile a fost de 80,9% (în special
datorită intrării în piață a Lear Corporation în 2010).
VV

Structura exporturilor este formată în special din re-exporturi (servicii de cusut & croit CM).
Astfel, ponderea dată în exporturile de îmbrăcăminte este de 92%, pentru încălțăminte de 84%, iar
în cazul produselor din piele de 99%.
VV

Cantitățile produse s-au redus în 2015 raportat
la 2011 cu: 9,3% pentru articolele de îmbrăcăminte
tricotate, 18,4% pentru cele țesute și 28,1% pentru
încălțăminte.
VV

Aproximativ jumătate dintre companiile din
textile, confecții, produse din piele și încălțăminte au
avut un rezultat net negativ în 2014. Cu toate acestea, în medie rezultatele nete totale au fost pozitive +
1,5% pentru companiile textile, + 8,3% pentru îmbrăcăminte și + 10, 6% pentru produse din piele și încălțăminte, ceea ce indică faptul că cealaltă jumătate
a întreprinderilor au avut performanțe mai bune.
VV

Industria ușoară a investit moderat în ultimii
ani. Investiția medie per companie este destul de
redusă, însă competitivitatea nu poate fi menținută
fără mașini moderne și sisteme actualizate.
VV
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Tabelul 9: Evoluția exporturilor (exprimate în USD), 2015 / 11

2.1 Provocări externe
Asia de Sud-Est condusă de China continuă să rămână cel mai mare furnizor de textile și îmbrăcăminte
către UE. Mai mult de atât, importurile din statele asiatice au crescut semnificativ în 2015 raportat la 2014
așa după cum este redat în tabelul de mai jos. Cele mai mari ritmuri de creștere au fost trecute în dreptul
unor state precum: Myanmar, Cambodgia, Vietnam, Pakistan și Bangladesh.

Tabelul 8: Importurile de textile și îmbrăcăminte către Uniunea Europeană (UE – 28)
TEXTILE

ÎMBRĂCĂMINTE

Țări

Îmbrăcăminte
Tricotate & Țesute

Încălțăminte

Belarus

-39,5%

2,4%

Bulgaria

-15,5%

-23,3%

Estonia

-48,7%

-61,3%

Letonia

-24,5%

-44,0%

Lituania

-16,9%

90,1%

State partenere

2015

15/14

State partenere

2015

15/14

România

-16,3%

-22,4%

China

9.578.024.130

11%

China

29.968.780.329

6%

Serbia

9,9%

-6,1%

Turcia

4.786.604.331

6%

Bangladesh

13.716.103.128

24%

Turcia

9,9%

52,0%

India

2.597.380.052

5%

Turcia

9.437.223.481

2%

Ucraina

0,0%

15,8%

Pakistan
Statele Unite
ale Americii
Coreea de Sud

2.284.581.583

11%

India

5.138.586.991

11%

Maroc

10,4%

-1,3%

1.235.214.759

16%

Cambodgia

2.954.129.020

31%

Tunisia

-10,2%

-17,1%

1.132.823.378

7%

Vietnam

2.804.473.453

26%

Egipt

1,3%

-28,8%

Elveţia

817.368.238

1%

Maroc

2.315.446.715

0%

Moldova

-17,6%

-52,0%

Japonia

591.950.351

8%

Pakistan

2.280.744.153

25%

Sursa: International Tare Center.

Egipt

478.414.403

-1%

Tunisia

1.996.228.580

-4%

Taiwan

464.379.557

4%

Sri Lanka

1.587.828.026

8%

Indonesia

437.668.872

1%

Indonezia

1.286.212.052

5%

Bangladesh

373.104.701

4%

Elveţia

680.791.763

12%

Vietnam

326.010.976

11%

672.571.931

25%

Tailanda

317.859.769

-1%

560.336.455

26%

Tunisia

270.507.432

7%

Hong Kong
Statele Unite
ale Americii
Tailanda

510.103.849

-5%

Israel

224.515.983

9%

Macedonia

459.614.756

-3%

Maroc

222.505.987

17%

Myanmar

419.897.658

79%

Australia

181.833.518

-6%

Egipt

405.277.796

4%

Noua Zeelandă

146.497.935

39%

Serbia

349.161.908

8%

Belarus

122.528.011

2%

Madagascar

303.187.285

9%

Sursa: Euratex
Principalii competitori la export ai Moldovei sunt
furnizorii aflați în proximitatea UE. Din acest grup,
Turcia este cel mai important furnizor de îmbrăcăminte, în timp ce România de încălțăminte. Exporturile de îmbrăcăminte din Estonia, Belarus, Letonia,
Lituania și România au avut în 2015 cel mai mare
declin raportat la anul 2011, în timp ce exporturile din Maroc, Turcia și Serbia au fost pe un trend
ascendent. Lituania, Turcia și Ucraina s-au bucurat
de cele mai mari creșteri în exporturile de încălțăminte. În aceeași perioadă de analiză exporturile
moldovenești de îmbrăcăminte s-au redus cu 17,6%,
în timp ce livrările de încălțăminte au suferit un
recul semnificativ de 52%.
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Raportat la competitorii din aproprierea UE, Moldova este cel mai mic exportator de îmbrăcăminte pe
piața globală, cu Turcia, Maroc, România și Turcia în
poziții de lideri. În producția de piele și încălțăminte valoarea exporturilor moldovenești la fel poate
fi considerată mică. Doar Letonia și Egipt exportă mai puțin în termeni valorici. Principalii furnizori de produse din piele și încălțăminte pe piața
globală din această regiune sunt: România, Tunisia,
Turcia și Maroc.

În una dintre publicațiile recente*, CBI sumarizează trendurile și oportunitățile de pe piața
europeană de modă după cum urmează:
1. Îmbătrânirea populației - o populație care iese
la pensie într-o proporție mai mare dispune de venituri și este dinamică în activitățile de petrecere a
timpului liber. Acest lucru promovează mai multe
piețe de nișă în creștere (golf, navigație, drumeții,
etc.), cu produse de calitate. Funcționalitatea (calitatea) este adesea principalul mijloc de concurență pe această piață și nu prețul precum în cazul
Fast Fashion.
2. Dezvoltarea în experiența de vânzări este
importantă. Cei mai mulți europeni au un telefon
inteligent sau o tabletă și există circa 300 de milioane de utilizatori activi pe rețelele sociale. Vânzările on-line sunt în continuă creștere. Programele
de marketing eficiente presupun nu doar o pagină

* ‘Trends: Apparel in Europe’

web atractivă, dar și participarea activă pe rețele
sociale, precum Facebook. Vânzările on-line sunt
impulsionate de noi tehnologii precum prezentarea virtuală a produselor și prezentări de modă.

3. Transparența, trasabilitatea și sustenabilitatea sunt cerute de consumatorii europeni. Aceștia
își doresc să cunoască unde a fost fabricat produsul și care este originea materiei prime utilizate.
La moment, la nivelul UE, există un plan de a obliga retailerii de a arăta țara de producere a articolelor de îmbrăcăminte.
4. Mai multă eficiență presupune creșterea
vitezei de livrare către piață, comenzi continue
și diverse din partea companiilor de modă europene. Pentru aceasta, tehnologia prototipurilor
virtuale reduce din timpul de elaborare a designului, un alt factor important fiind apropierea de
o rețea de furnizori.
5. Consumul în creștere în statele în curs de
dezvoltare deschide noi piețe pentru brandurile europene. Coordonarea și designul modelelor va rămâne în continuare în Europa, în timp ce
unele elemente practice din dezvoltarea produsului, precum proiectarea de modele, proiectarea de imagini 3D, etc. vor fi relocate către locul
de producere.
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Figura 2: Mai multe companii de modă folosesc
designul virtual și de marketing. Peste 50% din
modelele Adidas se produc prin design virtual,
fără prototipuri sau mostre de vânzări. Tommy
Hilfiger a lansat sălile de spectacol virtuale.
Tehnologia pentru proiectare 3D și de virtualizare este disponibilă la mai mulți furnizori de
software.

Pentru producătorii moldoveni căutarea de noi
clienți pe piața externă trebuie să se concentreze
pe tipul de clienți care favorizează serviciile în baza
FOB și Marcă Privată în loc de CM și CMT. De exemplu, clienți de tipul Branded Marketers sau Branded
retailers de multe ori așteaptă de la furnizori și alte
servicii în afară de producere. Mai mult de atât, clienții medii adesea nu posedă integral lanțul de apro-
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vizionare și de know-how de producere pentru a se
limita doar la servicii CM.
Industria modei din RM trebuie să fie la curent cu
ultimele tendințe de pe piețele externe, pentru a-și
putea ajusta și dezvolta corespunzător propria ofertă. Potrivit rapoartelor CBI, o parte din brandurile europene de modă au decis realocarea a o parte
din procesele de dezvoltare a produsului în locurile / statele de producere. Spre exemplu, Adidas deja
și-au mutat activitățile de dezvoltare 3D în Vietnam. Aceasta ar putea servi drept o oportunitate
pentru industria ușoară din Moldova de a construi
capacități pentru design și activități de dezvoltare
a produsului.
Retailerii de modă întâmpină câteva dificultăți legate de timpul de aprovizionare îndelungat pentru
producția din Asia. Acestea trebuie să efectueze
comenzile pentru următorul sezon de comercializare
cu 6-8 luni înainte. Acest decalaj de timp îngreunează pentru retailer acuratețea planificării. În medie,
circa 40% din întreaga producție este comercializată la prețuri reduse, întrucât cererea pentru acestea nu mai e de actualitate. În același timp, retailerii
ratează până la 25% din vânzări din cauza epuizării
stocurilor, întrucât furnizorii asiatici sunt incapabili
de a suplini stocurile în timp. Totodată, în vânzările
on-line rata de returnare a produselor poate varia
până la 40-50%.

condiția că furnizorii sunt flexibili, activitatea operațională este bine pusă la punct, inclusiv serviciile
de suplinire a stocurilor. Companii de Fast Fashion,
precum Zara din Grupul Inditex reușesc să fructifice acest avantaj fiind extrem de rapizi în convertirea ideilor de design în produse finite spre vânzare.
Elementul cheie e reprezentat de informațiile de la
punctele de vânzări. Toate magazinele sunt conectate on-line cu sediul central, iar prin acest mod
cererea poate fi monitorizată continuu, compania
având posibilitatea să ajusteze producția în funcție de preferințele consumatorilor (culoare, design,
materiale utilizate etc). Moldova este amplasată ideal
pentru a fi o rețea de aprovizionare pentru astfel de
companii, iar asemenea potențiali clienți interesați
ar trebui abordați.
În conformitate cu etapele strategice pentru 2016 2017 expuse de Euratex, scopul industriei textile și
de modă europene este să se concentreze pe două
elemente distinctive: (a) lanțuri valorice globale
de aprovizionare (pentru producția de masă) și (b)
lanțuri de aprovizionare bazate pe producătorii locali
(pentru producția cu valoare adăugată înaltă). Euratex identifică următoarele tendințe pe piața produselor textile și a modei europene:
VV

VV
VV

Cu surse de aprovizionare în apropiere, retailerii
de modă ar putea evita problemele menționate, cu

Capacități de producere în exces care afectează profitabilitatea;
Concurență excesivă;
Prețurile volatile ale materiilor prime;

Concentrarea mai mare pentru investiții;
Încetinirea ritmului de creștere pe piața mondială;
Schimbări rapide în sectorul de retail;
Impactul politicilor guvernamentale .

VV
VV

VV
VV

Misiunea Euratex este de a promova competitivitatea și creșterea durabilă a industriei de textile &
îmbrăcăminte în Europa, prin promovarea intereselor industriei în raport cu instituțiile europene și
internaționale. La moment au fost identificate șapte
provocări pentru a asigura competitivitatea internațională și creșterea durabilă a industriei, după
cum urmează: (1) Accelerarea inovației și R & D, (2)
Îmbunătățirea abilităților și calificărilor, (3) Desăvârșirea aspectelor de mediu și excelență, (4) Menținerea lanțurilor valorice pentru industria textilă &
îmbrăcăminte europeană, (5) O mai bună utilizare
a drepturilor de proprietate intelectuală, (6) Facilitarea accesului la piețele terțe, (7) Gestionarea ajustărilor structurale.
Multi-channeling, customizarea și digitalizarea sunt
percepute ca aspecte de bază pentru vânzările via
web & mobil. Noi modele de business, îmbunătățirea producerii și RSC, precum și sustenabilitatea
vor fi accentuate. Inovațiile, cercetarea și dezvoltarea rețelelor de colaborare vor fi factori de bază ce
derivă din dezvoltarea tehnologiilor.

Tabelul 10: Provocările industriei de modă europene
Factori dictați de Modă
Web & Mobil

Lanțul de Aprovizionare

•

Comportamentul consumatorilor

•

Îmbunătățirea producerii

•

Multi-channeling

•

Noi modele de afaceri

•

Customizarea

•

RSC & Sustenabilitatea

•

Digitalizarea

•

Rolul serviciilor

Factori dictați de Tehnologii
R & D, Inovații
•

Investiții în tehnologii

•

Investiții în oameni

•

RSC & sustenabilitate

•

Producție integrată

Rețele de colaborare

•

Stabilirea relațiilor de colaborare între companii

•

Sustenabilitate & amprenta etică

•

Adaptarea la preferințele locale

Sursa: Euratex
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Platforma Tehnologică Europeană pentru
Viitorul industriei Textile și Îmbrăcăminte este
un eveniment major organizat de Euratex, unde
sunt lansate proiecte de dezvoltare tehnică și de
marketing.
VV

Evoluția industriei de modă din RM în context
global poate fi sumarizată după cum urmează:
Comparativ cu ceilalți furnizori din proximitatea UE, volumele de exporturi moldovenești sunt
relativ mici. Turcia, Maroc, România și Tunisia sunt
giganți, atât în exporturile de îmbrăcăminte, cât și
încălțăminte.
VV

În ultimii cinci ani Maroc, Turcia și Serbia au
reușit să crească în mod semnificativ valoarea lor
totală de exporturi de îmbrăcăminte, în timp ce
exporturile din Estonia, Belarus și Letonia au scăzut.
VV

Valoarea exporturilor de încălțăminte din Lituania, Turcia și Ucraina a crescut rapid, în timp ce în
cazul Estoniei, Letoniei și Moldovei acestea au suferit un declin.
VV

Toate țările furnizoare din proximitatea UE
sunt la fel de apropiate de principalele piețe din UE
și respectiv se bucură de același avantaj de rapiditate în livrare.
VV

Asia, și în special China, Vietnam și Bangladesh domină comerțul mondial cu produse textile
și de îmbrăcăminte, în principal din cauza prețurilor scăzute și a volumelor mari. Aceste țări furnizează, de obicei, în condiții FOB în timp ce majoritatea furnizorilor din apropierea UE, inclusiv
Moldova, operează cu concepte CM sau CMT. Mai
multe companii operează cu branduri proprii pe
piața internă. În Moldova mai multe companii activează cu branduri proprii pe piața locală.
VV

Constrângerile financiare frânează investițiile care ar fi necesare pentru dezvoltarea competitivității. Personalul calificat și cu experiență nu este
disponibil în măsură suficientă.
VV

2.2 Considerații interne
Potrivit Raportului de competitivitate al World
Economic Forum, cele mai mari obstacole pentru
a face afaceri în Moldova sunt: corupția, instabilitatea politică, ineficiența birocrației de stat și accesul la finanțe. Această imagine trebuie ameliorată
pentru a promova industria de modă din RM pe piața
europeană, în special în contextul în care în UE se
anticipează indicarea obligatorie a țării de origine
a produselor pentru îmbrăcăminte, produse textile și din piele.

AUTEX este o organizație a universităților textile din Europa. Asociația organizează conferințe și
promovează finanțarea proiectelor de cercetare.
VV

PROMOSTYL, INTERCOLOR și alte studiouri de prezentare a tendințelor de modă pot oferi
prognoze pentru trendurile viitoare. Aceste infor-

mații pot fi distribuite industriei moldovenești, de
exemplu, prin ZIPHOUSE.
Portugalia a fost extrem de activă în preluarea experienței internaționale în anii 90 când industria lor
de modă a început să migreze de la CM. La momentul actual, Portugalia exportă în condiții de Marcă
Privată și Marcă Proprie, produse din piele și încălțăminte în valoare de 2,3 miliarde USD și îmbrăcăminte în sumă de 3,2 miliarde.

VV

2.3 Cooperarea internațională
Actualizarea informațiilor despre evoluțiile de pe
piețele externe, inovațiile tehnologice, proiecte de
cercetare și trenduri în modă este absolut necesară.
APIUS, MIEPO și UTM trebuie să aibă un rol activ
în cooperarea internațională cu organizații relevante precum:
EURATEX este organizația europeană pentru
asociațiile naționale de textile și îmbrăcăminte furnizând diferite tipuri de informații pentru membrii săi.
Euratex organizează evenimente și sprijină cercetarea și dezvoltarea.
VV

Figura 3: Cele mai mari obstacole pentru a a face business în Moldova

Sursa: World Economic Forum
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3.1 Competitivitatea globală
În clasamentul privind Indicele Global al competitivității elaborat de World Economic Forum, Moldova
se plasează pe locul 100 din cele 138 de țări analizate. Raportat la statele competitoare din apropierea UE,
Moldova ocupă o poziție modestă, doar Egiptul având un rating și mai slab. În același timp, Moldova are
o poziționare mai proastă decât media pe statele din regiunea Eurasia pentru majoritatea indicatorilor
analizați.

Figura 4: Competitivitatea Moldovei în comparație cu statele din proximitatea
UE & Moldova vs media Eurasia
Indicele Global al Competitivității
Estonia

30

Lituania

35

Letonia

49

Bulgaria

50

Turcia

55

România

62

Maroc

70

Ucraina

85

Serbia

90

Tunisia

95

Moldova

100

Egipt

115

Sursa: World Economic Forum
După creșteri economice consistente în anii 2013 și
2014, economia RM a intrat într-un declin puternic
după furtul din sectorul bancar, deprecierea accelerată a monedei naționale, escaladarea prețurilor și
înăsprirea politicii monetare. De altfel, majoritatea
companiilor intervievate în cadrul sondajului s-au
plâns pe ratele și condițiile prohibitive ale băncilor locale. Dezvoltarea pieței locale a fost modestă,
după cum poate fi dedus din evoluția consumului și a
vânzărilor cu amănuntul. Deși salariul mediu nominal brut a crescut în pas cu inflația, acesta este în
continuare sub nivelul statelor din regiune. Consumul moderat reprezintă un obstacol pentru companiile locale de a-și extinde cota brandurilor proprii,
deși acest lucru în continuare poate fi realizat prin
substituirea importurilor și educarea culturii consumului de modă.
Deși Moldova a progresat în ultimii ani în clasamentul Indicelui Global al Competitivității, poziția acesteia rămâne în continuare joasă. Acest indicator luat
împreună cu ratingul Moody’s au un impact negativ
asupra imaginii Moldovei în contextul pieței globale. Companiile moldovenești din industria ușoară nu
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pot, de exemplu, procura materia primă în credit de
la furnizorii internaționali, deși aceasta e o practică
obișnuită în comerțul din UE. Drept rezultat, companiile se pot pomeni în situația finanțări capitalului
circulant la costuri extrem de ridicate.
Moldova rămâne în continuare competitivă după
costul forței de muncă. Dintre statele competitoare
din proximitatea UE, doar Egipt are un cost inferior
Moldovei exprimat în salariul mediu lunar pentru
industria modei. Conceptul prețului mediu de vânzare este pe larg răspândit, în special în condițiile de
activitate în baza CM. Indicatorul dat este direct
corelat cu salariul mediu lunar și nivelul de productivitate al întreprinderilor. Statele producătoare în
cantități mari precum Turcia sau China au tendința de a avea o eficiență înaltă datorită producției
la scară, iar prețul mediu de vânzare este relativ
scăzut. Mai mult decât atât, în special pentru statele asiatice este specific extinderea programului de
lucru și respectiv a numărului de ore lucrate săptămânal, ceea ce contribuie la reducerea costurilor
fixe per unitate.

Tabelul 11: Evoluția unor indicatori macroeconomici relevanți
Indicatori

u.m.

2011

2012

2013

2014

2015

PIB, creșterea reală

%

6,8

-0,8

9,4

4,8

-0,5

PIB nominal

mln. USD

7 012

7 249

7 982

7 981

6 476

Consumul

%

9,4

0,9

5,2

2,7

-2,1

Vânzări Retail, creștere nominală în MDL (YoY)

%

13,6

0,8

6,5

8,3

7,5

Inflația (Dec=100)

%

7,8

4,1

5,2

4,7

13,6

Rata medie la creditele acordate

%

14,4

13,3

12,3

10,6

14,1

Rata oficială medie de schimb

MDL/USD

11,7

12,1

12,6

14,0

18,8

Salariul mediu nominal brut

MDL

3 194

3 478

3 765

4 090

4 611

Datoria externă

%PIB

77,6

82,5

83,2

82,3

118,7

Indicele Global al Competitivității

poz.

93

87

89

82

84

B3

B3

B3

B3

B3-

Ratingul Moody's

Sursa: BNS, BNM
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Tabelul 12: Salariul mediu lunar și prețul mediu vânzare per minut în statele
competitoare din apropierea UE
Țara

Salariul mediu
€/lună

Preț vânzare per minut €/
min
€/min

Belarus

280

0,11

Bulgaria

260

0,1

Estonia

1050

Letonia

905

Lituania

750

România

380

0,25

Serbia

400

0,25

Turcia

710

0,38

Ucraina

220

0,09

Maroc

250

0,1

Tunisia

190

0,08

Egipt

140

0,05

Moldova

180

0,08

Majoritatea companiilor intervievate în contextul cercetării date au un număr limitat de clienți în
bază de CM pentru piețele de export, în unele cazuri
chiar câte un singur client per piață, ceea ce poate fi
riscant. Clienții care procură în bază de CM sunt de
regulă mari rețele de retail sau companii de trading.
Deoarece aceste companii nu au nevoie de servicii
adiționale cu excepția celor de producere, respectiv
și prețurile unitare oferite sunt joase, iar pentru a
evolua la concepte de business precum FOB, Marcă
Privată sau Marcă Proprie este necesară abordarea
altor tipuri de clienți. Rețelele de retail medii, deseori, au nevoie și de alte servicii tehnice (aprovizionarea cu materiale, construirea produselor etc.) ei
fiind dispuși să plătească corespunzător pentru așa
gen de servicii. Totodată, trebuie recunoscut faptul
că tranziția la modele de business cu valoare adăugată mai înaltă presupune atât cerințe tehnice, cât și
aptitudini mai ridicate, iar nevoia de fluxuri financiare mai mari crește, la fel, proporțional. Clienții din
gama CM oferă atât instrucțiuni, cât și materialele
pentru producere, iar plata este efectuată la livrare.
Pentru clienții FOB producătorul trebuie să posede atât abilități de aprovizionare, cât și know-how
în materie de dezvoltare a produsului. De asemenea, aceasta presupune și nevoia de finanțare în

30

Marcă Proprie
Marcă Privată
FOB
CM/CMT

Cerințe
de aptitudini

Cerințe tehnice

Sursa: ILO, Werner International, EA-Projects

3.2 Impactul avansării în
lanțul valoric

Valoarea Adăugată

creștere în condițiile majorării substanțiale a capitalului circulant.
Trecerea către concepte de business cu o valoare
adăugată mai mare are un impact major atât asupra
nivelului profitului, cât și a nevoii de finanțare a capitalului circulant. În studiul de caz din Boxa 4 este
prezentată producerea anuală a 275 de mii de cămăși
după diferite concepte de business și impactul acestora asupra profitabilității și necesităților de finanțare a capitalului circulant. După cum poate fi observat, chiar dacă marja netă rămâne practic constantă
după fiecare din modelele de afaceri prezentate,
profitul net în valoare absolută crește substanțial
odată cu migrarea spre modele cu valoare adăugată mai sporită, iar aceasta ar permite companiilor să
aloce mai mulți bani pentru investiții. Însă avansarea spre modele mai profitabile presupune și necesitatea de mai multe finanțări în contextul creșterii
capitalului circulant datorită stocurilor.

Producere

Producere
Aprovizionare
Modele de Design

Producere
Aprovizionare
Modele de Design
Design-ul
produsului

Mașini
de producere

Mașini
de producere
Modele de Design
CAD
Internet

Mașini
de producere
Modele de Design
și de produs
CAD
Internet

Producere
Aprovizionare
Modele de Design
Design-ul
produsului
Marketing
Mașini
de producere
Modele de Design
și de produs
CAD
Internet

Creșterea Finanțării

Totodată, presiunea financiară pe exportatori este
ușor atenuată urmare a unei HG din 2014* care oferă
posibilitatea de prelungire a termenului de plată a
taxei pe valoarea adăugată și a taxei vamale, pentru
perioada ciclului de producere, dar nu mai mult
de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesorii, ambalajul primar și articolele de completare importate.

* http://lex.justice.md/md/351884/
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Despre fezabilitatea pieței muncii din RM putem
judeca reieșind din poziția țării în Raportul Global
privind Competitivitatea în ceea ce privește Eficiența pieței muncii, iar în ultimii 5 ani poziția RM s-a
înrăutățit de la locul 75 în clasamentul din 2011 la 91
în clasamentul din anul curent. În acest sens, merită
o atenție deosebită și poziționarea pe sub-indicatorii care determină eficiența pieței muncii.
Astfel, RM se clasează cel mai bine la compartimentul Ponderii femeilor în forța de muncă totală – locul
33, iar după cum poate fi desprins și din datele de mai
sus, industria de modă aduce un aport considerabil în acest sens. Un alt, indicator al pieței muncii la
care RM se poziționează bine (locul 37) este Flexibilitatea în determinarea salariilor. Deși din perspectiva competitivității acest lucru este favorabil, la
moment întreprinderile autohtone sunt prea puțin
inventive în a construi sisteme de salarizare motivante pentru angajați și respectiv de a reduce fluctuațiile de personal.

dominată de angajații din sectorul de îmbrăcăminte cu o pondere de 71% din total.

3.3 Capitalul uman –factor
critic de dezvoltare
a sectorului
Indiscutabil, capitalul uman este factorul esențial de
competitivitate pentru industria ușoară. În același
timp, sectorul dat asigură 3,4% din numărul mediu
de angajați din economie, inclusiv sectorul public.
Din perspectiva sensibilității la gen, sectorul dat are
o importanță și mai mare, întrucât în anul 2015 din
numărul mediu de angajați total, cota femeilor este
de 86%. Structura sectorului industriei ușoare este

În același timp, datele din tabelul de mai jos reprezintă o dovadă în plus a fluctuației mari de cadre
cu care se confruntă companiile din sector. Astfel,
dacă la nivel de economie națională proporția dintre
numărul total de angajați înregistrați la sfârșit de an
și numărul mediu este de 119%, în industria ușoară
acest raport este mult mai mare – 136% și ar trebui să
provoace întreprinderile din sector pentru a schimba
abordarea față de angajați și de a utiliza pachete salariale complexe, care să stimuleze eficiența și reținerea pe o perioadă cât mai îndelungată a personalului.

Deși, costul forței de muncă în RM încă reprezintă
un avantaj competitiv semnificativ, acesta pare să se
erodeze în timp, fapt ce poate fi desprins după poziționarea RM în clasamentul ce vizează indicatorul
Remunerare vs productivitate, de la poziția 48 - a
în 2011 la locul 76 în anul 2016. O asemenea evoluție indică asupra creșterii presiunii costurilor salariale pentru întreprinderi într-un ritm ce depășește dinamica productivității. În acest context, pentru
companiile moldovenești din industria modei este
critic de a avansa în concepte de afaceri cu valoare adăugată mai înaltă, care presupune și o eficiență net superioară.

Însă cea mai catastrofală situație a RM în ceea ce
privește piața muncii este Capacitatea țării de a atrage și reține talente - locul 136, iar această situație
limitează substanțial competitivitatea mediului de
afaceri, inclusiv din industria modei, prin prezența
redusă a specialiștilor calificați.
În ciuda progreselor tehnologice, industria de îmbrăcăminte rămâne unul din sectoarele cu cea mai intensivă utilizare a forței de muncă, bazându-se pe activitatea a cca. 30 de milioane de lucrători din întreaga
lume. Costurile forței de muncă la nivel de fabrică
sunt încă un factor decisiv la alegerea locației de
producție. Cumpărătorii, de obicei, compară salariile minime legale ale diferitelor țări în identificarea celei mai avantajoase locații din punct de vedere economic.

Tabelul 14: Competitivitatea RM după indicele Eficienței pieței muncii
Indicatori

Tabelul 13: Structura numărului de angajați în industria ușoară și ponderea femeilor

Deși se află pe o poziție modestă - locul 97, indicatorul Cooperarea în relațiile de muncă angajator-angajat a cunoscut un trend pozitiv comparativ cu
Raportul din anul 2011 - locul 107. Totodată, Moldova
se clasează în continuare prost la compartimentul
Proceduri de angajare și concediere locul - 107, iar
principala explicație se regăsește în legislația muncii
cu reminiscențe socialiste, care împovărează întreprinderile în multă birocrație, în special micul business, iar nevoia de reformare a legislației în acest
domeniu este stringentă. Un alt indicator care limitează eficiența pieței muncii este Efectul impozitării asupra stimulentelor pentru muncă – poziția 107,
fapt ce confirmă percepția generală a companiilor
asupra impozitării globale excesive asupra salariilor. De altfel, acest factor este unul din principalii
generatori a plăților salariale în plic.

Poziția RM
2016

2015

2011

Ponderea femeilor în forța de muncă totală

33

32

11

Sectorul

Momentul

2015

% Femei

Flexibilitate în determinarea salariilor

37

29

30

Fabricarea produselor textile

Număr la 31 decembrie

4 100

71%

Remunerare vs productivitate

76

58

48

Număr mediu

3 092

74%

Cooperarea în relațiile de muncă angajator-angajat

97

93

107

Număr la 31 decembrie

19 456

90%

Procedurile de angajare și concediere

107

100

103

Număr mediu

14 405

90%

Efectul impozitării asupra stimulentelor pentru muncă

109

111

Număr la 31 decembrie

3 941

78%

Capacitatea țării de a atrage talente

136

137

Număr mediu

2 755

78%

Capacitatea țării de a reține talente

136

138

134

Număr la 31 decembrie

27 497

85%

Eficiența pieței muncii

91

85

75

Număr mediu

20 252

86%

Total state analizate

138

140

142

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Fabricarea încălțămintei & produselor din piele

TOTAL Industria Ușoară

Sursa: Datele BNS
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Sursa: Raportul Global privind Competitivitatea, World Economic Forum
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Un studiu realizat de organizația „Clean Clothes
Campaign” („Haine Curate”) arată că munca în industria ușoară, şi mai ales în cea de fabricare a îmbrăcămintei, nu este deloc simplă. Angajații primesc
salarii foarte mici şi practic nu se pot bucura de
drepturile lor legale, iar Inspectoratul Muncii n-ar
avea capacități suficiente pentru a controla situația. Studiul „Sectorul de îmbrăcăminte din Europa
de Est şi Turcia: salarii la limita sărăciei” a cuprins
în aria de cercetare mai multe state din proximitatea UE, precum: Turcia, Georgia, Bulgaria, România,
Macedonia, Ucraina, Bosnia și Herțegovina, Croația și Slovacia, inclusiv și Republica Moldova. Printre concluziile desprinse din studiu care vizează și
situația din RM poate fi punctat:
În toate țările cercetate s-a constatat un decalaj imens dintre salariul minim legal și minimul de
trai decent estimat. Acest decalaj în țările cu forță
de muncă ieftină din Europa tinde să fie chiar mai
mare decât în Asia.
VV

Țările în care salariul minim legal este cel mai
mic în raport cu minimul de trai decent estimat
(sub 20%) sunt: Georgia, Bulgaria, Ucraina, Macedonia, Moldova, România și regiunea Anatoliei de
Est a Turciei. Conform situației anului 2013, Bulgaria, Macedonia și România au salarii minime legaVV
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le mai mici decât China, iar Moldova și Ucraina au
salarii minime legale chiar mai mici decât Indonezia.
Salariul „la mână” al lucrătorilor din industria
de îmbrăcăminte este departe de minimul de existență, ca să nu mai vorbim de un minim de trai decent.
În toate țările cuprinse în cercetare (cu excepția
Croației și Ucrainei), cel mai mic salariu net „la mână”
nu ajunge nici măcar la 30% dintr-un minim de trai
decent estimat. Din interviurile realizate în cadrul
cercetării a devenit clar că locurile de muncă cu salarii atât de mici mai degrabă creează sărăcie decât
luptă împotriva ei.
VV

Lucrătorii din această industrie se află sub o
presiune enormă de a rămâne la locul lor de muncă.
Multe familii depind de locul de muncă al lucrătorului din sectorul de îmbrăcăminte, deoarece acesta
este singurul venit în gospodărie. Oricât de grea ar
fi situația, lucrătorii trebuie să muncească și să facă
tot posibilul pentru a nu-și pierde locurile de muncă.
De foarte multe ori, lucrătorii se află în situația de a
alege între un venit minim și sănătatea lor, iar managerii exploatează dependența și devotamentul lor.
VV

Fabrica de confecții care se bazează pe producția de tip „Lohn”-OPT devine extrem de vulnerabilă,
fragilă și dependentă de orice decizie de aprovizionare a cumpărătorilor. Dacă deciziile cumpărătorilor pot avea un impact drastic asupra micilor producători, chiar și mici devieri în costurile de producție
pot scoate la rândul său, producătorul „de pe piață”.
Din cauza salariilor mici, producția „Lohn“-OPT nu
generează valoare adăugată. Prin urmare, producătorii „Lohn” sunt întotdeauna la limita falimentului. Ei au marje de profit foarte reduse și operează
„trăind de azi pe mâine”. În scopul de a menține flexibilitatea pentru clienți în ciuda situației economice
foarte proaste, ei au tendința să lucreze cu subcontractanți și lucrători la domiciliu. Prin urmare, lanțurile de aprovizionare cu îmbrăcăminte care practică „Lohn”-ul tind sa fie mai complexe.
VV

Totodată, studiul dat subliniază și practicile informale sau semi-formale, care includ:
Utilizarea necorespunzătoare a auto-angajării (determinarea lucrătorilor spre auto-ocupare
pentru a evita plata contribuțiilor sociale, precum
și responsabilitatea pentru lucrători).
VV

Utilizarea excesivă a contractelor pe termen
scurt - după cum se face referință în raport chiar la
situația din Moldova: „Un contract pe perioadă determinată nu poate depăși termenul de 36 de luni și
poate fi aplicat numai în anumite cazuri excepționale, printre care și muncă sezonieră. Acest lucru este
utilizat și în industria de îmbrăcăminte. În realitate,

contractele pe perioadă determinată și pe termen
scurt de 6-12 luni sau aproximativ un an sunt răspândite pe larg. De fapt, doar 3 dintre cei 11 intervievați
de la o fabrică aveau contracte pe perioadă nedeterminată”.

La momentul actual cadrul normativ conține câteva prevederi importante adoptate sau în curs de
adoptare, care pot conduce la facilitarea activității și sporirea competitivității întreprinderilor din
industria ușoară.

Angajatorii nu plătesc contribuțiile de asigurări sociale.

Amânarea TVA & taxelor vamale la materiile
prime pentru produsele exportate

Devierile de la clauzele contractuale în practica actuală în ceea ce privește timpul de lucru și salariile: Lucrătorii sunt angajați în mod oficial pe jumătate de normă (de exemplu, 4 ore pe zi), dar lucrează
norma întreagă și chiar peste program. În majoritatea țărilor incluse în cercetare, deseori există o diferență între salariul stabilit în contract, care în mod
normal este și salariul minim, și salariul real achitat.

Având în vedere că una dintre provocările strategice
ale sectorului este reducerea dependenței de modelele de business în regim lohn (CM, CMT), implicațiile asupra presiunii financiare asupra întreprinderilor sunt majore, inclusiv la faza de aprovizionare
a materiilor prime, care în cea mai mare proporție
sunt din import. În acest sens, o hotărâre a Guvernului* din anul 2014 oferă oportunitatea întreprinderilor de a beneficia de amânarea TVA și a taxelor
vamale pe un termen ce nu va depăși 180 zile pentru
materiile prime, materialele, accesoriile, ambalajul
primar şi articolele de completare importate, care
sunt incluse în ciclul de confecționare a produselor,
care ulterior sunt exportate.

VV

VV

Prin urmare, companiile autohtone trebuie să
conștientizeze că:
Avantajul competitiv cu forța de muncă ieftină este de moment, dar nu unul sustenabil, de aceea
avansarea în concepte de afaceri cu valoare adăugată, sporirea eficienței și majorarea salariilor nu
este doar o opțiune, ci o obligație pentru a crește
competitivitatea.
VV

Asigurarea unor condiții de muncă decente
este importantă și prin prisma imaginii create la
nivel de industrie în fața cumpărătorilor și consumatorilor finali.
VV

Termenul de plată a TVA şi a taxei vamale la import
se prelungește doar pentru agenții economici incluși
în Lista agenților economici cu drept de prelungire
a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru
perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de

3.4 Aspecte cheie
de Lobby & advocacy
Pe parcursul activității, atât companiile din industria
ușoară, dar mai ales vocea primară a acestora, care
este APIUS, trebuie să monitorizeze atent evoluția
cadrului legislativ care poate provoca impact semnificativ asupra sectorului. Totodată, această activitate sistemică trebuie să aibă drept rezultat:
extragerea avantajelor legislative care ar putea
fi fructificate și aducerea acestora la cunoștința
sectorului.
VV

identificarea oportunităților de a modifica
cadrul legislativ și lobarea intereselor în favoarea
sectorului.
VV

VV
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determinarea prevederilor legislative cu grad
de risc și comunicarea acestora sectorului pentru
găsirea practicilor optime.
VV

* HG. 146 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a
taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la
materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate
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Tabelul 15: Lista agenților economici din industria ușoară care beneficiază
de facilitățile HG. 146 din 26.02.2014

180 de zile la materia primă, materialele, accesoriile,
ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate exportului.
Lista se întocmește de către Comisia interdepartamentală pentru întocmirea şi modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de
plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului
de producere, dar nu mai mult de 180 de zile la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi
articolele de completare importate pentru fabricarea
în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului (în
continuare – Comisie), creată în cadrul Ministerului
Economiei și Infrastructurii prin ordinul ministrului.
Lista se aprobă de Guvern la propunerea Ministerului Economiei și Infrastructurii.
Pentru a beneficia de includerea în Listă, agenţii
economici trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiții:
să fie producători de mărfuri destinate exportului şi să dispună de capacități de producție necesare fabricării acestora;
VV

ciclul de producere a mărfurilor pentru care
se solicită prelungirea termenului de plată a TVA şi
a taxei vamale să nu depășească 180 de zile;
VV
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VV

onal.

să nu aibă datorii față de bugetul public nați-

Agenţii economici care corespund condițiilor
înaintează Ministerului Economiei și Infrastructurii următoarele documente:
cererea de prelungire a termenului de plată a
TVA şi a taxei vamale;

Nr

Denumirea

Genul de activitate conform CAEM

1.

Î.M. „MISO TEXTILE” S.R.L.

Fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcămintei;
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte.

2.

„INFINITEXTIL” S.R.L.

Fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcămintei;
Fabricarea altor articole textile, neincluse în alte categorii;
Fabricarea de articole tricotate și croșetate.

3.

Î.M. „MOBILE” S.R.L.

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte;
Fabricarea de articole de lenjerie de corp;
Fabricarea de articole tricotate și croșetate.

4.

„Portavita” S.R.L.

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

5.

SRL” Tommy Tex”

Fabricarea de articole confecționate textile, cu excepția îmbrăcămintei;
Fabricarea produselor utilizate pentru finisarea textilelor;
Fabricarea de textile nețesute şi articole din acestea.

6.

SRL „Ruditim”

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru.

7.

ÎCS „IDEA MODA” SRL

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

La momentul actual, din lista de 22 de agenți economici care sunt incluși în Lista entităților ce beneficiază de acest drept, 7 sunt din industria ușoară,
companiile fiind prezentate în tabelul de mai sus.

Îmbunătățirea legislației aferente comerțului
on-line

VV

VV

mic;

copia deciziei de înregistrare a agentului econo-

declarația în nume propriu prin care se garantează că materia primă, materialele, accesoriile,
ambalajul primar şi articolele de completare importate vor fi utilizate la fabricarea în exclusivitate a
mărfurilor destinate exportului şi ciclul de producere nu depășește 180 de zile
VV

copia actului eliberat de Camera de Comerţ şi
Industrie, prin care se confirmă genul de activitate
al solicitantului, existența capacităților de producție şi potențialului tehnologic, precum şi a personalului necesar pentru fabricarea mărfurilor destinate exportului.
VV

Aspectele regulatorii ale aceluiași Acord, la
subiectul comerțului electronic, evidențiază:
recunoașterea certificatelor cu semnăturile electronice emise pentru public şi facilitarea de
servicii de certificare transfrontalieră;
VV

responsabilitatea furnizorilor de servicii intermediare de transmisie, sau de stocare a informațiilor;
VV

În ultimii ani la nivel internațional se atestă o creștere fulminantă a vânzărilor online odată cu avansarea tehnologiilor informaționale, iar pe viitor o altă
provocare strategică pentru întreprinderile industriei de modă moldovenești este derularea comerțului prin intermediul platformelor online.
La moment există mai multe lacune aferente legislației comerțului online, însă lucrurile urmează să se
îmbunătățească inclusiv în contextul implementării
Acordului de Liber Schimb cu UE. Secțiunea „Comerţul electronic” din Acord, prevede că părţile, recunoscând creşterea comerțului electronic, promovează dezvoltarea acestuia între ele cu menținerea
celor mai înalte standarde internaționale de protecție a datelor cu caracter personal pentru a asigura
încrederea utilizatorilor. De asemenea, nouă este
și abordarea, precum că, părţile convin că transmiterile electronice sunt prestări de servicii, având
semnificația elucidată în prestarea transfrontalieră de servicii, care nu sunt supuse taxelor vamale.

tratarea comunicării comerciale electronice
nesolicitate;
VV

protecția consumatorilor în domeniul de aplicare a comerțului electronic;
VV

orice problemă relevantă pentru dezvoltarea
comerțului electronic.
VV

În vederea alinierii legislației naționale la rigorile
celei europene (Directiva privind comerțul electronic 2000/31/CE) și în acest domeniu autoritățile
sunt în proces de modificare a Legii nr. 284-XV din
22 iulie 2004 privind comerțul electronic, proiectul
de lege primind avizul favorabil al Guvernului și fiind
remis spre examinare și adoptare Parlamentului.
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Proiectul de lege propus exclude pluralismul
legislativ (dublările prevederilor legale) la capitolul documentului electronic și plăților electronice concomitent cu includerea noilor prevederi
prin prisma Directivei vizate, și anume:
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se propune instituția de stat în calitate de punct
de contact și informare în domeniul comerțului
electronic - Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC);
VV

se completează cu prevederi privind soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară.
VV

se extinde sfera de acțiune a legii – toate serviciile societății informaționale;
VV

se ajustează noțiunile utilizate (ex. noțiunea de
„agent al comerțului electronic” se substituie cu noțiunea de „furnizor de servicii”, iar noțiunea de „consumator” – cu noțiunea de „destinatar al serviciului”);
VV

la solicitarea Centrului Național de Protecție
a Datelor cu Caracter Personal se introduc unele
prevederi privind obligațiile furnizorilor de servicii
electronice sub aspectul protecției datelor personale;
VV

se completează cu un nou capitol „Răspunderea furnizorilor de servicii”, în special a intermediarilor de servicii electronice, reieșind direct din
cerințele Acordului de Asociere (intermedierea prin
simpla transmitere, stocarea temporară a informației, stocarea permanentă a informației);
VV

Este important ca în continuare să se urmărească aprobarea în redacție finală a acestei legi și de
către Parlament, precum și modificările din legislația secundară care ar trebui să urmeze după adoptarea acestei legi.

Modificări prognozate aferente legislației
muncii
Indiscutabil, legislația aferentă relațiilor de muncă
este unul dintre cele mai sensibile aspecte pentru
sectorul industriei ușoare, având în vedere că forța
de muncă este utilizată intensiv reprezentând un
element esențial pentru succesul afacerilor. În acest
sens, legislația muncii la moment este extrem de birocratizată, în special pentru companiile mici, care nu
dispun de departamente de Resurse Umane, reprezintă o adevărată povară pentru administrație. Administrația este, de multe ori, în situația de a se ocupa
de documente interne, în loc de a gestiona de procesul operațional. În acest context, în ultimele luni la
Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei a
fost constituit un grup de lucru pentru modificarea
legislației muncii cu participarea asociațiilor de business. Urmare a discuțiilor s-au prefigurat mai multe
propuneri de modificare a Codului Muncii, Legii cu
privire la Securitatea și Sănătatea Muncii precum
și diferite Hotărâri de Guvern, propuneri ce pot fi
sintetizate după cum urmează:
Se vor concretiza aspecte precum statele
de personal, se va abroga registrul de evidență a
contractelor de muncă, ordinul de angajare, permisele nominale de acces la locul de muncă.
VV

Câteva registre vor fi abrogate sau declarate
opționale.
VV

Va fi optimizat procesul de raportare și documentare a incidentelor și accidentelor de muncă.
VV

Pentru contabilitate și resursele umane nu va
fi nevoie de înregistrarea și notificarea prelucrării
datelor cu caracter personal etc.
VV

Aceste propuneri urmează a fi înaintate spre aprobare în perioada următoare, iar APIUS urmează să
se implice activ în procesul de consultări și diseminare a informațiilor către membri.
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3.5 Accesul la Finanțe
Fără îndoială, accesul la finanțe reprezintă unul
dintre aspectele importante aferente dezvoltării
nivelului de competitivitate al sectorului industriei
ușoare, iar RM este la etapa actuală extrem de vulnerabilă la acest capitol. După frauda bancară consumată la finele anului 2014, condițiile de pe piața financiară locală s-au înrăutățit, iar ratele dobânzilor și
posibilitatea accesării creditelor pentru companii au
devenit prohibitive. De altfel, ultimul Raport Global
al Competitivității plasează RM pe poziția 129 din 138
de state la capitolul Nivelul de dezvoltare a pieței
financiare. Chiar dacă de la începutul anului 2016,
BNM a trecut treptat la o relaxare a politicii monetare prin reducerea succesivă a ratei de bază de la
19,5 la 9,0%, creditele rămân în continuare scumpe
și dificil de accesat.
Urmare a interviurilor realizate cu 10 companii din
industria ușoară la capitolul surselor de finanțare
majoritatea respondenților au indicat că întreprinderile lor încearcă prioritar să se auto-finanțeze și
să evite băncile comerciale. Creditele bancare sunt
utilizate limitat și în cuantumuri moderate. Întreprinderile mici apreciază accesul la finanțări drept
mai complicat în relația cu instituțiile financiare
comparativ cu întreprinderile mari. Utilizarea limitată a creditelor bancare se explică pe de o parte prin
ponderea înaltă a relațiilor de business în condiții
CM, care scutesc companiile de a-și finanța capitalul
circulant, iar pe de altă parte companiile mici sunt
focusate pe piața locală cu mărci proprii și reușesc
să se auto-finanțeze.
În pofida acestei stări a lucrurilor, în perspectivă
nevoia de finanțare din credite va crește, întrucât
ambiția întreprinderilor de a reduce dependența
de lohn presupune aprovizionări pe cont propriu și
implicit nevoia de finanțare a capitalului circulant.
De asemenea, investițiile în noi tehnologii pentru
creșterea nivelului de eficiență vor impune și atragerea surselor externe de finanțare. Având în vedere condițiile de creditare prohibitive de pe piața
locală, sectorul prin intermediul APIUS ar putea, în
urma unei estimări a necesarului de finanțare pentru
retehnologizare, veni cu o inițiativă la autorități în
vederea obținerii unei linii de finanțare din partea
unei structuri financiare internaționale în condiții
preferențiale. Aceasta ar putea fi realizat în baza
experienței implementării proiectelor asemănătoare din alte sectoare, precum: programele Filiera
Vinului sau Livada Moldovei, ambele finanțate din
resursele Băncii Europene de Investiții.

3.6 Analiza SWOT
Conform analizei SWOT prezentată în Figura 6,
punctele forte ale industriei ușoare moldovenești
în comerțul exterior se bazează, în special, pe costurile de producție competitive și proximitatea principalelor piețe europene. Mărfurile beneficiază de
acces fără taxe vamale în UE, precum și pentru țările
din Europa de Est și Turcia. Timpul scurt de livrare,
care nu este posibil în cazul exportului din Asia, este
atractiv pentru clienți. Mulți clienți europeni sunt,
de asemenea, interesați în producătorii din această regiune pentru comenzi mai mici și mai flexibile. Piața internă a început să fie bine acoperită de
branduri proprii, care au fost create în mare măsură cu ajutorul campaniei de promovare sub umbrela brandului național „Din inimă”.
Imaginea climatului de afaceri nefavorabil din Moldova în principalele piețe din UE reprezintă un obstacol. Moldova este cvasi-cunoscută ca furnizor de
articole de îmbrăcăminte în UE. Cea mai mare parte
din exporturi sunt formate în baza schemelor de
business cu valoare adăugată joasă, adică serviciile de cusut și croit CM, de multe ori cu un număr
limitat de asemenea clienți. Deși marjele de profit ar
putea fi considerate drept satisfăcătoare, mărimea
absolută a profitului net este mai degrabă modestă. Mai mult decât atât, dependența de doar câțiva
clienți este riscantă. Companiile moldovenești au
nevoie de finanțări adiționale importante la trecerea către concepte de business cu valoare adăugată
mai înaltă. Din păcate, întreprinderile au mai multe
constrângeri de ordin financiar care pun presiune
pe lichiditate, precum: ratele înalte ale dobânzilor,
evaluarea extrem de conservativă a gajului, întârzierile frecvente la rambursarea TVA și lipsa creditelor comerciale de la furnizorii de materie primă.
Drept rezultat, companiile nu au posibilitatea de a
investi corespunzător, iar echipamentul și facilitățile
de producere rămân învechite. La moment companiile au dificultăți în găsirea informațiilor relevante despre trendurile din modă, ceea ce este esențial
pentru dezvoltarea brandurilor proprii.
Industria ușoară a RM trebuie să facă un pas către
conceptele de business cu valoare adăugată mai
mare la export. Aceasta este o oportunitate, dar
și un factor esențial pentru a rămâne competitivi
la export pentru următorii 5-10 ani. Promovarea
eficientă și crearea unor conexiuni noi de afaceri
sunt stringente pentru atragerea clienților europeni. Acest deziderat ar putea fi atins de exemplu și
prin includerea unor companii locale în ratingurile
internaționale de furnizori. Crearea și actualizarea
continuă a unei baze de date a companiilor din indus-
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tria ușoară este extrem de importantă. De asemenea, companiile moldovenești ar trebui să profite și
să fructifice urmările trendului de reshoring, care
presupune readucerea industriei de modă în Europa. Poziția brandurilor locale pe piața internă trebuie să fie consolidată, nu neapărat, prin introducerea
mai multor branduri, dar, de preferat, prin sporirea
competitivității brandurilor actuale. Pentru a putea
concura cu branduri internaționale, magazinele
PUNCTE FORTE
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de vânzare cu amănuntul pe piața internă trebuie
să fie modernizate și transformate în unități cu un
concept de vânzare a mai multor tipuri de articole,
nu numai a celor produse de compania proprietară
a magazinului. Vânzările on-line reprezintă o oportunitate de a crea platforme atât pentru companii
luate individual, cât și pentru concepte de vânzări
multi-brand.
PUNCTE SLABE

Piețele Externe:

Provocări Externe:

Costul forței de muncă scăzut.

Imaginea proastă a Moldovei din cauza corupției și instabilității politice.

Termen de livrare rapid datorită proximității de piața europeană.
Procedurile vamale relativ simple.
Acorduri de comerț liber cu UE, CEFTA, CSI și Turcia.
Flexibilitatea de a produce comenzi mici.
Piața Locală:
Arie de acoperire bună a brandurilor locale.
Brandul-umbrelă „Din Inimă” continuă să promoveze și să
susțină cu succes dezvoltarea mărcilor locale.

Cunoașterea vagă a capacităților industriei de modă moldovenești pe piața UE.
Exporturile curente cu valoare adăugată joasă (CM): profituri modeste, chiar dacă marja e satisfăcătoare
Provocări interne:
Constrângeri financiare condiționate de:
Dobânzi înalte
Atitudinea băncilor locale față de IMM-uri (evaluarea conservativă a gajului etc)
Plata pentru importurile de material la livrare (fără credite comerciale)
Forța de muncă inadecvat calificată și rotația mare a cadrelor.
Productivitatea joasă cauzată de:
Sisteme de producere ineficiente
Lipsa echipamentelor moderne din cauza investițiilor insuficiente
Lipsa informațiilor despre trendurile internaționale de modă
și design.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

Piețele Externe:

Provocări Externe:

Atragerea unei clientele mai atractive pentru export cu colaborări în baza schemelor VA înaltă.

Perpetuarea corupției și instabilității politice împiedică
construirea imaginii.

Crearea unor conexiuni cu potențialii clienți prin:

Reticența de a face un upgrade în lanțul valoric mențin un
nivel scăzut al profitului net.

Promovare
Participarea în ratinguri internaționale
Directorat online al companiilor
Fructificarea trendului de reshoring din Europa.
Extinderea vânzărilor brandurilor proprii în statele vecine.
Piața Locală:
Creșterea cotei brandurilor autohtone.
Dezvoltarea conceptelor de retail multi-brand.
Vânzările on-line.
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Tabelul 16: Influența factorilor de competitivitate asupra Industriei Ușoare
(C - critic; I - important; S - de suport)

Dacă prețul este singurul mijloc de concurență, în loc de
servicii adiționale și viteză de livrare, clienții vor alege să
producă în Asia.
Acordul de Liber Schimb cu Turcia și deschiderea pieței interne pentru producția de acolo.
Provocări interne:
Exodul de personal calificat pune în pericol dezvoltarea.
Pierderea poziției pe piața internă contra brandurilor internaționale în cazul în care poziția mărcilor autohtone nu este
consolidată.

#

Factori

Companii Medii & Mari

Companii Micro & Mici

1

Abilități

C

C

2

Infrastructură

C

C

3

Impozitarea

S

I

4

Acces la finanțe

I

C

5

Facilitarea Comerțului

S

I

6

Inovații și Cercetare

C

C

7

Managementul Calității

I

C

8

Reglementari sectoriale

I

C

9

Calitatea Serviciilor Publice

I

C

Imaginea Moldovei trebuie să fie îmbunătățită, deoarece corupția și instabilitatea politică continuă să fie
o amenințare pentru aceasta. Reticența companiilor
moldovenești în modernizarea lanțului valoric este,
de asemenea, o amenințare pe termen lung. Acest
lucru e demonstrat de dezvoltarea industriei ușoare în alte țări furnizoare. În ultimii 25 de ani, Portugalia și-a diversificat modelul de business de la CM
la Marcă Privată și Marcă Proprie, doar întreprinderile care au trecut la concepte cu valoare adăugată
mai mare, rezistând în timp. Turcia avansează în mod
activ pe aceeași pistă, iar România și-a fixat aceleași
priorități pentru industria proprie de modă. Industria
ușoară din Moldova se confruntă cu lipsa de personal calificat, una dintre cauze fiind exodul populației către țările mai dezvoltate, ceea ce reprezintă
un obstacol major pentru dezvoltarea în continuare. Concurența brandurilor internaționale pe piața
internă este, de asemenea, o amenințare. Brandurile autohtone au nevoie de a crește sau cel puțin de
a-și menține cota de piață. Acest lucru este posibil
numai prin sporirea investițiilor în design, promovare și marketing.

prin promovare continuă, identificarea posibilităților de înregistrare în bazele de date internaționale
și directoratul online.
Creșterea numărului de contacte internaționale, cum ar fi aderarea APIUS la EURTEX, stabilirea parteneriatelor în cadrul programului Horizon
2020 de către UTM, APIUS și întreprinderi.
VV

Îmbunătățirea abilităților și a tehnologiei în
domeniul IT pentru vânzări on-line, social media,
design virtual și marketing.
VV

Găsirea unor noi tipuri de clienți (cu valoare
adăugată mai mare) pe piața externă, cu scopul de
a valorifica flexibilitatea și tendințele de producție
din statele furnizoare din proximitatea UE.
VV

Consolidarea brandurilor proprii și a vânzărilor retail pe piața internă, dar și extinderea acestora în țările vecine
VV

Abilitățile, Infrastructura și Inovațiile & Cercetarea
sunt factorii de competitivitate de nivel critic pentru
toată industria de modă din RM. Accesul la finanțe,
Managementul calității și Calitatea Serviciilor Publice sunt critice pentru companiile micro & mici, dar
numai importante pentru companiile medii & mari.
Calitatea Serviciilor Publice este vitală pentru întreprinderile mici, întrucât efectivul limitat de angajați
nu poate face față birocrației împovărătoare.

Pentru a putea menține și spori competitivitatea
pe piețele externe, industria ușoară din Moldova
trebuie să se concentreze pe următoarele:
Îmbunătățirea imaginii Moldovei și a industriei ușoare, precum și atragerea potențialilor clienți
VV
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face furnizorii de materiale să ofere condiții de
plată mai favorabile. O imagine mai bună a industriei de modă, dar și un climat macroeconomic
mai pozitiv vor condiționa și băncile comerciale
să devină mai conciliante față de companiile din
sector, oferind finanțări în condiții mai atractive.

7. Cota producției de îmbrăcăminte cu valoare
adăugată trebuie să crească pentru a atrage forță
de muncă înalt calificată.
8. Flexibilitatea în producție trebuie să fie îmbunătățită, cu scopul de a oferi o capacitate de fabricare sporită pentru Fast Fashion și abilitatea de
a customiza operativ produsele pentru clienții
din UE.

4.3 Planul de Acțiuni
Următoarele acțiuni sunt recomandate pentru
atingerea obiectivelor expuse în dreptul viziunii:
Comerț extern

4.1 Viziunea Industriei pentru
următorii 5 ani
Dezvoltarea Industriei Ușoare din RM se bazează pe o viziune în 3 piloni:
1. Avansarea producătorilor de îmbrăcăminte,
piele și încălțăminte către modele de business cu
valoare adăugată mai ridicată la export – FOB,
Marcă Privată și Marcă Proprie.
2. Creșterea cotei de piață a brandurilor autohtone pe piața locală.
3. Crearea unei imagini pozitive a Moldovei și
a industriei modei din Moldova care va atrage o
clientelă cu valoare adăugată mai înaltă.

4.2 Provocări Strategice
Mai multe schimbări strategice vor fi necesare
pentru a transforma viziunea în realitate:
1. Numărul companiilor cu activitate economică
și numărul de angajați este de așteptat să rămână
la nivelul actual, cu o posibilă ușoară descreștere a numărului de angajați. Tendința negativă a
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numărului de locuri de muncă poate fi inversată
prin introducerea tehnologiilor noi și prin crearea unei industrii mai „la modă”.

2. Marjele de profit vor rămâne aproximativ la
nivelul actual, dar creșterea valorii profitului va
permite companiilor să investească în tehnologii,
marketing și dezvoltarea productivității, astfel
încât volumele de producție în sectoarele de îmbrăcăminte, articole din piele și încălțăminte să crească cu 5% anual.
3. Proporția CM în comerțul extern va descrește
întrucât noii clienți abordați vor prefera relații de
afaceri în bază FOB și Marcă Privată. Unele companii își vor extinde vânzările cu propriile branduri
în țările vecine. Impactul financiar al unor asemenea transformări poate fi observat în Boxa 4.
4. Se așteaptă o creștere a vânzărilor pe piața
internă din contul continuării promovării mărcilor proprii.
5. Rata de investire va rămâne la parametrii actuali, însă volumul investițiilor va spori din contul
obținerii unor profituri mai mari.
6. Constrângerile financiare se vor ameliora datorită îmbunătățirii imaginii Moldovei, ceea ce va

1. Îmbunătățirea imaginii Moldovei în general
și a Industriei de modă autohtone în mod special
este stringentă. Aceasta presupune acțiuni atât la
nivel public, cât și privat. Prin combaterea corupției și a birocrației, Moldova poate avansa în Indicele Global al Competitivității din poziția curentă nefastă. Promovarea pe piețele externe este
primordială pentru creșterea notorietății, capacității și calității industriei de modă moldovenești
în rândul potențialilor clienți.

că, etc. pot fi îmbunătățite, de exemplu, cu ajutorul unor experți internaționali.

2. Vânzările on-line trebuie să fie lansate la scară,
fie în mod individual de către fiecare companie
sau în comun prin intermediul magazinelor web
multi-brand. Folosirea sistemelor de proiectare 3D
și grafică pe calculator elimină necesitatea pentru
fotografie. Imaginile pot fi afișate mai rapid și cu
costuri mai mici.
3. Companiile cu rețele de magazine au nevoie de
sisteme informatice la punctele de vânzare. Casele de marcat din magazine sunt conectate la sediul
central, astfel vânzările pot fi monitorizate on-line. Aceste informații pot fi utilizate pentru planificarea producției și pentru a sprijini menținerea
unui nivel minim al stocurilor.
Productivitate
1. Mașinile și echipamentele ar trebui modernizate pentru a spori flexibilitatea. Multe întreprinderi
din industria ușoară autohtonă sunt setate pentru
volume mari și producție de masă. Noua abordare
strategică urmărește atragerea de clienți finali cu
un grad mai mare de sofisticare, iar aceasta presupune capacitatea de a fi flexibili și de a răspunde
operativ comenzilor.

2. Companiile autohtone trebuie să tindă pentru
a fi incluse în bazele de date de furnizori internaționali, așa precum Trigon Select care este gestionată de Federația Internațională de Îmbrăcăminte. O
bază de date a companiilor din industria Ușoară a
RM trebuie creată și menținută funcțională pentru
prezentarea companiilor locale în mediul on-line.
3. Participarea la târguri și expoziții trebuie încurajată. Un exemplu de eveniment relevant ar putea
fi The Sourcing Connection (Legăturile de Aprovizionare) organizat de Première Vision în Paris.
Comerțul intern
1. Calitatea canalelor de marketing, cum ar fi
magazinele de vânzare cu amănuntul și site-urile on-line trebuie să fie consolidată. Unitățile
de comerț ar trebui să ofere concepte de modă
sau sport, nu doar produsele proprii realizate de
companie. Design interior, lumini, program, muzi-

45

Cartea Albă a politicilor pentru Industria Ușoară

Cartea Albă a politicilor pentru Industria Ușoară

2. Sunt necesare modele de design computerizate, marker making și echipamente de tăiere. Liniile
de cusut și de finisare trebuie să fie organizate pe
bază modulară. Este nevoie de sisteme Enterprise Resource Planning (ERP) pentru planificarea și
controlul activităților, mai ales, în condiții de creștere a numărului de clienți, de comenzi și stiluri.

tările/dezbaterile publice cu propunerile colectate de la membrii APIUS.

2. Consilierea membrilor Asociației prin informarea periodică a modificărilor legislative relevante. Organizarea de întruniri explicative cu invitarea reprezentanților instituțiilor de stat și/sau
a altor asociații de business pe subiecte de interes sporit (ex: amânarea TVA la materiile prime
importate pentru export, comerțul on-line, legislația muncii etc).

3. Creșterea vânzărilor de marcă proprie necesită și creșterea capacității de design, precum și
investiții suplimentare în software și echipamente
de proiectare. Sisteme de management a datelor
de produs (PDM) sau de Gestionare a ciclului de
viață al produsului (Product Life Cycle de Management (PLM) vor trebui implementate pe viitor.

3. Elaborarea unui chestionar on-line de evaluare
a problemelor/necesităților membrilor APIUS din
perspectiva desfășurării afacerilor, inclusiv prin
prisma cadrului de reglementare și desfășurarea
cu regularitate a acestuia (semi-anual sau anual).
Atenționarea opiniei publice asupra celor mai stringente probleme și lobarea intereselor sectorului

Resursele Umane și creșterea capacităților

4. Colaborarea cu organizații internaționale
precum EURATEX, AUTEX, PROMOSTYL, INTERCOLOR este necesară pentru accesul la informații
la zi despre politici, comerț, R&D și modă. APIUS ar
trebui să depună dosarul de aderare la EURATEX,
iar pentru UTM ar fi viabilă aplicarea la AUTEX.
Lobby & Advocacy
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TEXTILE

73

115

370

73

115

Cifra de afacere, mil. MDL

2 008,8

448,1

2 079,0

3065,7

754,8

2510,2

Exporturi, mil. MDL

1 381,0

249,9

1 691,9

2303,1

440,4

2056,5

Livrări piața locală, mil. MDL

352,6

113,3

166,8

616,7

178,3

187,7

Re-exporturi (CM)

92,4 %

90,0 %

1,5 %

80,0 %

75,0 %

1,5 %

Producția mii unități/perechi

22 625

2 461

27 501

2 991

Inflația medie anuală de 5% conform Strategiei BNM de țintire a inflației
Numărul de companii și angajați rămâne
constant
Proporția afacerilor după modelul CM în total
exporturi se va reduce după cum urmează: îmbrăcăminte - de la 92,4% la 80% și încălțăminte și produse
din piele de la 90 la 75%
VV

Creșterea ponderii exporturilor în condiții FOB
îmbunătățește valoarea cifrei de afaceri
VV

PESTE 5 ANI

370

INDICATOR

VV

Operațiuni & volume
Numărul de companii

Productivitate

Creșterea medie anuală a vânzărilor pe piața
locală: producția de îmbrăcăminte +75%, încălțăminte & piele + 57,4%, textile + 12,5%

Vânzări per angajat, mii MDL

131,0

131,6

447,4

199,9

221,7

540,2

Marja netă

8,3 %

10,6 %

1,5 %

9,0 %

9,0 %

4,0 %

Profit net, mil MDL

167,3

47,4

31,8

275,9

67,9

100,4

Marja medie a profitului de 9%, dar creșterea
semnificativă a profitului în valoare absolută

Investiții, % din Vânzări

2,9 %

14,7 %

5,5 %

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Preț vânzare per minut €/min

0,08

0,08

0,10

0,10

15 339

3 405

4 647

15 339

3 405

4 647

180

180

180

210

210

210

VV

VV

VV

1. Monitorizarea proiectelor de acte normative cu
impact asupra sectorului și implicarea în consul-

ACTUAL

Rezultatele așteptate prezentate în tabelul de mai
sus au la bază următoarele ipoteze:

VV

3. Este recomandat pentru întreprinderi să utilizeze sistemul de remunerare bazat pe eficiență (bonusuri etc) pentru a reduce rotația cadrelor. Sunt încurajate efectuarea auditelor sociale
pentru a îmbunătăți condițiile de muncă. Guvernul Republicii Moldova și comunitatea donatorilor ar trebui să sprijine intens formarea continuă
a forței de muncă.

Tabelul 17: Situația curentă și rezultatele scontate

TEXTILE

Expunerea situației curente valabile pentru anul
2015 și anticiparea impactului pentru următorii
5 ani în cazul implementării recomandărilor din
acest document este prezentată în baza unor indicatori-cheie care sunt prezentați în tabelul care
urmează.

PIELE & ÎNCĂLȚĂMINTE

2. Instituțiile de învățământ mediu și superior
trebuie să ofere mai multă practică în procesul
de instruire. Rolul ZIPHOUSE ca centru tehnic și
de excelență în design ar trebui să fie consolidat
în continuare prin organizarea de cursuri specializate, obținerea finanțărilor pentru echipamente și utilaje moderne, și pentru creșterea numărului de personal.

4.4 Rezultate scontate

ÎMBRĂCĂMINTE

1. În conformitate cu trecerea la noi modele de
business, companiile au nevoie de aptitudini avansate de design, aprovizionare și de marketing. Asistența continuă, consiliere și instruire în design,
merchandising și marketing sunt de o importanță
vitală. Designul atractiv, înțelegerea materialelor
utilizate, a canalelorde aprovizionare și a planificării vânzărilor retail sunt elemente cheie pentru
îmbunătățirea poziției brandurilor proprii.

Rata de investiții de 5% din cifra de afacere

Prețul de vânzare per minut și costul forței de
muncă cresc
VV

Personal
Număr angajați
Salariul mediu lunar, Euro

47

Cartea Albă a politicilor pentru Industria Ușoară

Cartea Albă a politicilor pentru Industria Ușoară

4.5 Pașii de urmat

Responsabilitățile diferitor părți interesate pentru
transpunerea în practică a recomandărilor sunt
prioritizate în tabelul de mai jos.

Tabelul 18: Pașii de urmat pentru realizarea obiectivelor scontate
ACȚIUNI

PRINCIPALI
RESPONSABILI

2017

2018

2019

2020

2021

Crearea și menținerea funcțională a unei baze de date a companiilor din industria Ușoară a RM

MIEPO



APIUS



Includerea unor companii locale în rating-uri internaționale

Proiectul de Competi-

a furnizorilor precum Trigor Select

tivitate USAID

Participarea la târguri de aprovizionare adecvate, cum ar fi
The Sourcing Connection organizat de PremièreVision

APIUS




















retail și planificarea vânzărilor (ex: sisteme de monitorizare
în timp real a derulării vânzărilor în retail)
Asistență pentru lansarea vânzărilor on-line (designul platformei web, modalitatea de plată, planificarea, design 3D, precum
și schimbarea corespunzătoare a cadrului legal)

Proiectul de Competitivitate USAID



Proiectul de Competitivitate USAID
Serviciul Vamal
Serviciul Fiscal

Asistență pentru utilizarea activă a Social media în retai-

Proiectul de Competi-

ling și marketing

tivitate USAID

lor companiilor, în special investiții în CAD, tăierea computerizată și producția modulară pentru creșterea flexibilității.



INTERCOLOR, http://www.intercolor.nu/




PROMOSTYL, http://www.promostyl.com/en/


Sourcing Connection Première Vision, http://www.
thesourcingconnection.com/en/homepage-2/



Proiectul de Competitivitate USAID

Granturi pentru investiții în ERP, PDM și PLM
Examinarea posibilității agreării cu unul dintre partenerii de
dezvoltare a unui Program de retehnologizare a industriei de
modă prin finanțări la rate preferențiale

























Guvernul RM

Biroul Național de Statistică, Situația social-economică a Republicii Moldova, 2011 – 2015, http://www.
statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2209

„Casă de Design (Design House)” pentru furnizarea trenduriZIPHOUSE



Aplicarea pentru aderara la EURATEX

APIUS



Aplicarea pentru a deveni membră AUTEX

UTM



„Centru de Excelență” pentru tehnologii avansate și informații

ZIPHOUSE









etc. Organizarea training-urilor și workshop-urilor.

Biroul Național de Statistică, Banca de date statistice, http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=407&nod=1&

Desfășurarea training-urilor și workshop-urilor pentru îmbunătățirea abilităților în domeniul aprovizionării, design-ului
și dezvoltarea produsului, inclusiv prin vizitarea de companii
străine.
Vizite de studii la Centre de Design și Centre de Excelență în
Portugalia, Franța etc.

Trigon Select, Baza de date cu Ratinguri Internaționale, http://www.trigonselect.com/

Referințe

Ministerul Economiei

Resurse Umane și Creșterea Capacităților

lor din modă prin conexiuni cu PROMOSTYL, INTERCOLOR,

Center for Textile Technology (CITEVE), http://www.
citeve.pt/

Federația Internațională de Îmbrăcăminte (IAF),
http://iafnet.eu/

Productivitate
Competiții de granturi pentru modernizarea echipamente-

Association of Universities of Textiles (AUTEX),
http://autex.ugent.be/

EURATEX, http://www.euratex.eu/

Comerț Intern
Asistență pentru creșterea calității punctelor de vânzări în

Contacte propuse pentru networking
Asociația Portugheză a Industriilor de textile și
Îmbrăcăminte (ANIVEC), http://www.anivec.com/

Comerț Extern
Lansarea unei campanii de îmbunătățire a imaginii Moldovei

Referințe







CBI, Trends: Apparel in Europe, 2015, Available at:
https://www.cbi.eu/sites/default/files/trends-europe-apparel-2015.pdf

ZIPHOUSE

CBI, Which Trends Offer Opportunities on the European Market, 2015, Available at: https://www.cbi.eu/
market-information/apparel/trends/,

APIUS
Proiectul de Competi-





APIUS











APIUS











APIUS











tivitate USAID

EURATEX, Key Data, http://euratex.eu/press/key-data/,
EURATEX, Strategy for a competitive and innovative EU Textile & Clothing industry, March 2015 http://
www.slideshare.net/TechnologyETP/euratex-strategy-for-innovative-industry ,
ILO, Wages and Working Hours in the Textiles,
Clothing, Leather and Footwear Industries, Geneva 2014
International Trade Center, Trade Statistics for International Business Development, Available at: http://
www.trademap.org/Country_SelProductCountry_
TS.aspx,
Mattila, H. Merchandising Strategies and Retail
Performance for Seasonal Fashion Products, 1999,
Lappeenranta Technical University publications.
Mattila, H., Gheorghita, M. Trade Diagnostic Study,
The Report for World Bank, Chisinau, 2003.
MIEPO, Textile, Apparel, Footwear and Leather
Goods, Edition 2015/2016: http://miepo.md/sites/default/files/reports/Textile%20report.pdf,
NGO Rural Economic Development Center PROMOTERRA, Cost of Doing Business 2015, a Survey, Chisinau, January 2016
The Government of Moldova, Roadmap for Increasing the Competitiveness of the Republic of Moldova, Chisinau 2013
Wazir, The Road to 2025, Available at: http://www.
slideshare.net/WazirAdvisors/wazir-report-theroad-to-2025,
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017
Werner International, Labor Cost Comparisons 2014,
Available at: http://www.textile.fr/wp-content/uploads/2014/12/WERNER-2014.pdf,

Lobby & Advocacy
Monitorizarea & implicarea în consultările publice asupra
proiectelor de acte normative cu impact asupra sectorului
Consilierea membrilor pe aspectele de modificare a legislației. Întruniri cu stakeholderi relevanți
Sondarea periodică a percepțiilor membrilor asociației. Lobarea intereselor
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