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 Metodologia cercetării.

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, este unul din puţinele programe

naţionale orientate către tînăra generaţie. Raportul de faţă, avînd ca scop de bază, analiza şi

evaluarea eficienţei şi impactulului acestui program asupra întregii societăţi, a folosit cîteva

instrumente de suport metodologic, care să permită realizarea scopului trasat.

 Analiza cantitativă s-a fundamentat pe cercetarea datelor statistice oferite de diverse

rapoarte ale instituţiilor implicate în program. S-a ţinut cont de numărul participanţilor la

componenta instruire, trainingurile de care au beneficiat tinerii, numărul afacerilor iniţiate

în rezultatul instruirii, afaceri de  succes/eşuate, etc.

 Analiza calitativă a cuprins interviuri (interviu realizat cu preşedintele Organizaţiei de

Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) -  Iulia Iabanjî, şefa Directoratului

Liniei de Creditare a Ministerului Finanţelor - Raisa Cantemir, coordonator Program de

Abilitare Socio-Economică a Tinerilor1,  Olga Sainciuc şi cîţiva beneficiari PNAET),

realizare de chestionare, utilizarea datelor emipirice prin observaţii şi investigaţie,

contactarea băncilor Agroindbank, VictoriaBank, Fincombank, analiza  diverselor date şi

informaţii.

Scopul vizat a fost stabilirea aspectelor pozitive ale proiectului, dar şi a vulnerabilităţilor care

pentru viitor să fie estompate în alte programe prin alte practici. S-a realizat confruntarea

informaţiilor adunate în rapoarte oficiale şi realitatea sesizată de noi în mod empiric.

Din discuţiile întreţinute cu mai mulţi reprezenţanţi ai instituţiilor implicate în program, precum

ODIMM (Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) - responsabilă de

componenta instruire, DLC (Directoratul Liniei de Creditare) - responsabilă de componenta

creditare, am înţeles că pînă la momentul actual nu s-a realizat monitorizări a rezultatelor

programului. Prin urmare, nu există date care să confirme existenţa unor afaceri de succes. În

speranţa realizării unei astfel de evaluări, am apelat la ajutorul ODIMM şi DLC, pentru a ne

acorda listele cu beneficiari PNAET. Aceste liste ne-au fost refuzate de ambele părţi, una

invocînd Legea privind secretul comercial (DLC), alta făcând trimitere la dreptul lor asupra

muncii proprii (ODIMM).

   O altă metodă de cercetare a fost analiza comparativă, comparaţia dintre PNAET şi PASET

(Program de Abilitare Socio-economică a Tinerilor), serviciile, asistenţa pe care o oferă

beneficiarilor cît şi cerinţele faţă de aceştia.

1 Program de Abilitare Socio-Economică a Tinerilor (PASET) – program naţional anterior, orientat  spre promovarea
şi susţinerea participării celor mai vulnerabili tineri, în viaţa social-economică a comunităţii şi în activităţi ce vor
contribui la abilitarea lor, prin intermediul unui pachet integrat de servicii şi oportunităţi adresate tinerilor din regiunile
selectate. PNAET reprezintă continuarea acestui proiect.
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Etapa preliminară. În contextul Anului Tineretului, Guvernul a aprobat prin Hotărarea nr. 664

din 3 august 2008 Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor pentru anii 2008 –

2010 (PNAET). Acest program, care are ca scop promovarea şi facilitarea implicării tinerilor din

zonele rurale în activitatea antreprenorială, era diversificarea şi aprofundarea alt proiect din

planul de acţiuni destinate dezvoltării spiritului de întreprinzător în rîndul tinerilor – Programul de

Abilitare Socio-Economică a Tinerilor (PASET).

PNAET a fost conceput în 2008 de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) pentru a stimula antreprenoriatul în rândul tinerilor. La

acea dată, era în proces de implementare PASET, un program a cărui componentă economică

avea acelaşi obiectiv. Totuşi, lansarea PNAET este justificată prin faptul că răspunde

necesităţilor unui alt grup-ţintă. În timp ce PASET miza pe participarea celor mai vulnerabili

tineri, PNAET este direcţionat spre persoane de la 18-30 de ani, care au resurse finaciare de

investit. Aceasta nu era specificat expres în condiţiile programului,  totuşi PNAET finanţează

doar procurarea echipamentului, celelalte cheltuieli fiind asigurate de beneficiar.

O altă motivaţie pentru iniţierea PNAET a fost necesitatea de a asigura perpetuarea ideii

lansate de PASET, întrucât ultimul îşi demonstrase eficienţa. Implementatorii celor două

proiecte, care au conclucrat pe o durată de un an şi jumătate, au făcut schimb de experienţă, au

beneficiat ambele de practicile îmbunătăţite de PASET în timp. Cu toate că consultarea PASET-

PNAET este binevenită, subliniem că lansarea PNAET nu a fost supusă dezbaterilor publice, iar

viitorii beneficiari – tineri, nu au fost invitaţi să se expună asupra programului.

PNAET a operat nişte schimbări în mecanismul său de funcţionare, comparat cu

PNAET. Sumele creditelor oferite tinerilor sunt mai mari – de la 10.000 de USD pentru PASET,

la 300.000 lei în cadrul PNAET; nu se mai permite procurarea de tehnică uzată, ci doar

echipamente şi utilaje noi. Totodată, PNAET nu mai colaborează şi nu finanţează Agenţiile de

dezvoltare, care în cadrul PASET aveau rol de consultare şi sprijin în elaborarea planurilor de

afaceri pentru tineri.

PNAET şi PASET reprezintă politici guvernamentale de ocuparea a forţei de muncă.

Conform unui raport realizat de Guvern2,  în sistemul de politici în sectorul de susţinere a

tinerilor (Strategia pentru Tineret şi Planul de Acţiuni pentru Implementarea Strategiei Naţionale

pentru Tineret) se incadrează alte 12 proiecte, pe care le-am analizat în tabelul nr. 1, după 3

criterii: continuitate, informare şi finalitate (vezi anexa 1)

Din tabelul ataşat, observăm că doar Programul de credite mici pentru dezvoltarea

antreprenoriatului din localităţile rurale (PASET) crea locuri de muncă, oferind şi suport tinerilor.

Anume din acest considerent, continuitatea PASET prin PNAET este o realizare importantă.

2 Raport privind implementarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi diminuarea şomajului în rîndul tinerilor pentru
anii 2004-2006.
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Componenta I.  Instruire şi consultanţă.

Componenta I a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor prevede

organizarea cursurilor de instruire şi acordarea consultanţei antreprenoriale. De acest segment

este responsabilă Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

(ODIMM).

Conform viziunii proiectului, Componenta I ar avea rolul de a oferi tinerilor nişte linii

orientative asupra activităţii şi a practicilor din domeniul în care urmează să se implice, de a

crea o viziune de ansamblu asupra antreprenoriatului, a le completa şi a le suplimenta

cunoştinţele economice, pentru a le facilitata implicarea în activitatea antreprenorială.

De menţionat că instruirea este gratuită şi că acoperă o arie variată de discipline

necesare unui tînăr antreprenor.

Aceştia timp de 10 zile, vor beneficia de cursuri divizate pe  cîteva module:

 înregistrarea afacerii şi legislaţia în domeniu;

 managementul şi planificarea afacerii;

 management financiar şi contabilitate;

 marketing şi vînzări;

 managementul resurselor umane.

În plan conceptual, proiectul este unul ireproşabil, care are deja instruiţi un număr

semnificativ de tineri. În mod scontat, tinerii manifestă un interes sporit faţă de cursuri. Din

datele prezentate de ODIMM, într-un raport din 2010 privind implementarea Componentei I se

constată că începînd cu luna ianuarie 2009 au fost relansate cursurile de instruire în cadrul

Componentei I fiind instruiţi 422 tineri. Acelaşi raport indică faptul că la finele anului 2009 au

fost înregistrate 1294 formulare de participare la instruire, iar 4220 tineri au beneficiat de

consultaţii, faţă de anul 2008 cînd au fost instruiţi 262 tineri. De la începutul anului 2010 au fost

depuse deja 88 formulare de participare la PNAET. În total sunt în aşteptare de a participa la

instruire 698 tineri din tot teritoriul ţării. 3

Valorea Componentei I PNAET este evalută prin impactul său, implicit aspectele pozitive

şi vulnerabilităţile specifice.

3 Raportul privind implementarea Componentei I a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor în anii
2008-2010, http://www.mts.gov.md/docs/2010/PNAET_raport_comp_I_2008-2010.pdf .
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Aspecte pozitive.

Ideea unei instruiri de acest tip este un suport semnificativ pentru tinerii care doresc să

îşi lanseze o afacere. Impementarea acestei componente a fost facilă, considerând că exista

deja grupul de traineri care să asigure instruirea, avantaj moştenit din proiectul care a precedat

PNAET - PASET. Conform celor relatate de Olga Sainciuc, coordonator PASET, trainerii

implicaţi în program au trecut diverse stagii de pregătire specializate, implicit schimb de

experienţă şi vizite la întreprinderi din domeniul agricol, iar cînd a demarat noul proiect PNAET,

aceştia erau deja gata să reia noua serie de instruiri.

Un avataj al programului sunt condiţiile de înscriere la acest curs de instruire, care nu

sunt restrictive – toţi tinerii, cetăţeni ai RM, cu vîrsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-

şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să lanseze propria afacere sau să-şi extindă afacerea în

zonele rurale pot completa formularul de înscriere foarte accesibil. Pentu a beneficia de

program, tînărul trebuie să completeze şi să depună formularul de înscriere, cu anexarea copiei

buletinului de identitate. Totodată, pentru a facilita depunerea formularelor de participare la

Program, ODIMM recepţionează actele prin poştă, e-mail, nemijlocit în regiuni prin intermediul

secţiilor economie, care apoi le expediază la sediul Organizaţiei.

În aceeaşi ordine de idei, un alt plus al programului este prelungirea duratei cursului (de

la 3 zile în cadrul PASET la 10 zile - PNAET). Astfel, tinerii au mai mult timp pentru a beneficia

de informaţiile necesare, de a experimenta şi de a-şi pregăti cu ajutorul trainerilor planurile lor

de afaceri. Conform informaţiei oferite de Iulia Iabanji, Director general ODIMM, tinerii au şansa

ca în ultimele două zile ale cursului să fie asistaţi de persoane compentente la elaborarea

planurilor de afaceri.

După finisarea cursurilor, tinerii mai au o posibilitate de a fi consultaţi prin intermediul

apelurilor telefonice la Linia Fierbinte. Informaţiile furnizate ţin, de obicei, de condiţiile de

participare la program.

Prin urmare, observăm că programul de instruire se axează pe rezultate cantitative

imediate - acoperirea unui număr cît mai mare de tineri care să parcurgă Componenta I a

proiectului. Aspect favorabil al acestei  prioritizări este faptul că în societate se diseminează

germenii unei conştiinţe a autorealizării prin implicare şi iniţiativă personală, un număr tot mai

mare de tineri fiind familiarizaţi cu paşii de parcurs în deschiderea unei afaceri.

Vulnerabilităţi.

Tinerii beneficiari de instruirea PNAET au specificat ca una din cele mai mari neajunsuri

ale proiectului este mediatizarea insuficientă a Programului la nivel local şi naţional de către

http://www.mts.gov.md/docs/2010/PNAET_raport_comp_I_2008-2010.pdf
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mass-media locală / naţională şi Administraţia Publică Locală.4 Faptul că în urma intervievării

aleatorii a unui număr de 200 de tineri din Republica Moldova prin reţele de socializare virtuale,

doar 9 auziseră despre programul dat, confirmă problema informării. Chiar dacă în rapoarte şi

din discuţiile cu reprezentanţii ODIMM s-a menţionat mediatizarea pe larg a proiectului,

observăm că aceasta a nu a atins o răspândire naţională. Totodată, 15-25 participanţi la

instruire din fiecare raion, în timp ce condiţiile de participare erau atât de lejere, probează o dată

în plus insuficienţa promovării anunţului despre posibilitatea beneficierii de instruire PNAET.

Din cele menţionate mai sus, poate fi sesizat numărul mare de tineri instruiţi. Pe lîngă

efectul pozitiv de răspîndire a spiritului de antreprenor, acest rezultat nu descrie în nici un fel

utilitatea cursurilor de instruire în cadrul PNAET. Considerăm că ar fi fost mai eficientă

concentrarea pe un număr mai restrîns de beneficiari, dar cărora le-ar fi fost acordat sprijinul

necesar în parcurgerea etapelor pînă la finanţare şi care ar fi trecut cu certitudine spre

Componenta II a proiectului.

Trainerii, din spuse doamnei Iabanji, sunt plătiţi mai puţin (100 de lei per o zi de

training)5 decît ar fi dorit aceştia. De aceea, constatăm că nu sunt destul de motivaţi. Acest fapt

ar putea determina caracterul formal al trainingurilor.

În cadrul PASET, se conlucra cu agenţiile de dezvoltare din teritorii, care ofereau

consiliere şi suport în scrierea planului de afaceri în mod gratuit. PNAET, din cauza bugetului

limitat a renunţat să mai conlucreze cu aceste structuri. Prin urmare, tinerii după încheierea

cursurilor de instruire, sunt puşi practic în situaţia de a-şi elabora cu forţele proprii planurile de

afaceri, căci după spusele acestora, trainingurile pot să le fundamenteze cunoştinţele

economice deja formate, nicidecum fiind suficiente pentru un începător.

Grupele care se formează pentru training nu sunt omogene, neavînd acelaşi nivel de

cunoştinţe. Aceasta se datorează în mare parte unor detalii ce ţin de necesitatea de a aduna un

anumit număr de persoane pentru ca trainingurile să se desfăşoare în mod eficient. Acest fapt

însă face dificilă racordarea programului la necesităţile şi aşteptările fiecărui participant. Două

categorii principale care se distingeau în cadrul trainingurilor erau antreprenorii şi tinerii care

abia îşi creau planul de afacere. Astfel, reprezentaţii ultimei categorii pe care i-am intervievat au

subliniat că instruirea oferită era mai mult orientată spre persoanele care aveau deja o afacere.

Beneficiarii nu mai sunt asistaţi în procesul de elaborare a cererilor de creditare şi în

procesul de conlucrare cu băncile comerciale în vederea accesării resurselor financiare. Raisa

Cantemir, şefa Directoratului Liniei de Creditare, motivează acest fapt prin „dădăcirea se

termină” din momentul încheierii trening-urilor. De menţionat că nivelul de pregătire necesar

trebuie să prezinte un nivel înalt de experienţă şi expertiză, considerând faptul că, imediat după

4 Raportul privind implementarea Componentei I a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor în anii 2008-2010
5Interviu cu Iulia Iabanji, 4 mai 2010.
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instruire, tinerii urmează să formuleze de sine stătător planul de afaceri şi să apeleze la bancă.

Aceste aspecte impun cunoştinţe şi relaţii care depăşesc pregătirea universitară. Se presupune

că ar fi suficient de pregătiţi pentru a parcurge individual etapele următoare din proiect. Există

totuşi posibilitatea consultanţei post-instruire, prin apelul telefonic la Linia Fierbinte, ODIMM.

Însă datele oferite de Linia Fierbinte sunt incerte, adeseori tînărul nefiind informat despre

oportunităţi şi căi de rezolvare a problemelor sale. De exemplu, la întrebarea cine ar putea să

ajute un tînăr în elaborarea planului de afaceri, Linia Fierbinte nu a informat tînărul despre

existenţa unor agenţii specializate pe această filieră, ci răspund „Nu vă putem ajuta”, chiar dacă

ar fi putut face trimitere la Agenţiile de Dezvoltare, care oferă asemenea suport contra plată.

În context, Adrian Lupuşor, analist economic la „Expert Grup” consideră că acordarea

unei autonomii de acţiune post-training este o călire pentru tineri. În acest mod se verifică

capacitatea tînărului de a se lansa în mediul de afaceri care funcţionează după nişte reguli

dure. Însă normal ar fi ca tinerii să cunoască despre posibilitatea de a apela la o agenţie

specializată pentru consultanţă.

O informaţie din raportul realizat de ODIMM amintit deja, demonstrează că impactul

calitativ al instruirii este infim. În raport se specifică că din 675 persoane participante la cursurile

PNAET, din cele 100 intervievate după o perioadă de timp după training « nici o persoană nu a

înregistrat o afacere după participare». Dacă nici o persoană nu a înregistrat o afacere,

concluzia este că trainingurile oferite de Componenta I PNAET nu îşi îndeplinesc obiectivul

major – de a susţine start-up-uri şi de a stimula tinerii să îşi îniţieze o afacere.
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   Componenta II.

Componenta II a PNAET, Obţinerea creditelor în valoare maximă de până la 300.000 lei,

este implementată de Directoratul Liniei de Creditare (DLC), instituţie aferentă Ministerului

Finanţelor. Banii oferiţi beneficiarilor sub formă de credite, cu porţiune de grant de 40 %, provin

din Fondul Derulant (Revolving Fund), creat în cadrul unui proiect FIDA, în scopul finanţării

întreprindelor mici şi mijlocii din sectorul agricol.

FIDA a structurat condiţii specifice pentru investirea banilor din acest fond. De exemplu,

cerinţa PNAET ca sub-proiectele finanţate să fie amplasate în zona rurală este o condiţie

prestabilită de FIDA. Totuşi, spectrul activităţilor eligibile stipulate de  FIDA este mult mai larg

decât cel indicat de implementatoriii PNAET. Astfel, în timp ce FIDA accepta oferirea banilor din

Fondul Derulant pentru plantarea viilor şi livezilor, producerea seminţelor şi a materialelor de

răsădire şi alte tipuri de activităţi agricole, PNAET finanţează exclusiv echipamentului tehnic şi

costurile aferente – transportarea, instalarea, instruirea, asigurarea pe durata transportării şi,

după caz, inspecţia. Beneficiarii împrumutului vor asigura din cont propriu echipamentul

procurat. Această limitare drastică a activităţilor eligibile presupune investiţii proprii semnificative

din parte beneficiarilor PNAET, estimate de Raisa Cantemir, şefa DLC, de la 20 % la 70 % din

suma necesară, în funcţie de tipul de afacere.

De menţionat că, în timp ce obţinerea unui credit din fondurile FIDA prin PNAET

presupune noi limitări, tinerii antreprenori le pot evita prin dobândirea unui credit din fondurile

FIDA fără intermedierea programului PNAET. Astfel, toate băncile comerciale care participă în

PNAET prezintă şi oferta Liniei de Credit FIDA.  Prin acesta, beneficiarii băncii pot obţine un

credit  cu un termen mai mare şi pentru o gamă mai largă de activităţi agricole. Prin FIDA II –

Proiectul de Revitalizare al Agriculturii (PRA), se acordă şi un grant de 20 % pentru

împrumuturile pe termen mediu şi de 30 % pentru împrumuturile pe termen lung. Rata dobânzii

pentru Linia de Creditare FIDA se stabileşte individual, în funcţie de  proiect, situaţia financiară

şi istoria creditară a clientului. PNAET oferă un grant de  40 % din suma iniţială, în condiţii

rigide, când 5 zile de întârziere a plăţii duce la pierderea definitivă a întregii porţiuni de grant.

Până la momentul redactării acestui raport, 2 beneficiari PNAET au pierdut şansa de a obţine

grantul, a specificat Raisa Cantemir.

Comparată cu etapa de finanţare a RISP, un alt proiect curent destinat antreprenorilor

din spaţiul rural, Componenta II PNAET are o perioadă de graţie mai mică (6 luni faţă de 36 de

luni), suma iniţială maximă este mai mică (300.000 lei faţă de 150,000 USD), limitează

investiţiile din creditul obţinut la costuri pentru echipament şi utilaj, în timp ce prin RISP se

finanţează orice investiţii în activitatea economică ( producere, prelucrare, ambalare,

depozitare, servicii şi altele). Rata dobânzii pentru cele două proiecte este comparabilă, dar

PNAET are avantajul de a oferi şi porţiunea de grant.
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PASET, programul care a catalizat apariţia PNAET, oferea sume semnificativ mai mici

decât ultimul (10.000 de USD faţă de 300.000 de lei). Dar porţiunea de grant, de 50 % din suma

iniţială, era garantată. De aceea, a fost posibilă micşorarea grantului, fiindcă beneficiarii gajau

40 % din suma totală, 10 % fiind propria contribuţie, iar 50 % - grantul. În cazul PNAET,

probabilitatea transformării grantului în credit rambursabil impune nevoia unui gaj mare, ceea ce

de multe ori împiedică potenţialii beneficiari să ia un credit PNAET.

Un imperativ PNAET este finanţarea afacerilor doar în domeniul producerii. Totuşi,

reprezentanţi DLC, au afirmat că, începând din 24 aprilie 2010, această condiţie a fost

modificată, actualmente fiind acceptate şi sub-proiectele în domeniul serviciilor. Pe de altă

parte, nici în mass-media sau pe site-urile oficiale ale instituţiilor de stat nu a fost publicată

această informaţie şi nici beneficiarii pe care i-am contactat nu erau la curent cu modificarea

introdusă.

Pentru a fi eligibili în cadrul PNAET, tinerii, cu o vârstă curpinsă între 18 şi 30 de ani,

trebuie să  practice activitate de antreprenoriat sub orice formă organizatorico-juridică,

dispunînd de capital social integral privat. În plus, în lista documentelor aferente primirii

creditului, publicată pe pagina de prezentare a PNAET pe site-ul official al ODIMM, este indicat

că potenţialii  beneficiari de credit trebuie să prezinte bilanţurile pentru 2-3 perioade de

activitate. PNAET nu finanţează start-up-uri, spre deosebire de PASET. Potrivit Ministerului

Finanţelor6,  din 140 de credite 111 au fost acordate întreprinderilor nou create, iar 29 credite –

pentru dezvoltarea afacerilor existente, în timp ce condiţia prezentării bilanţelor de activitate

elucidează că toate creditele au fost acordate pentru dezvoltarea afacerilor existente. Diferenţa

dintre cele două categorii constă în existenţa sau lipsa istoriei creditare.

În timp ce, potrivit informaţiei obţinute la Linia Fierbinte, băncile pot accepta şi finanţarea

întreprinderilor abia create, cu mai puţin de 2-3 perioade de activitate, tinerii care au beneficiat

de instruire PNAET susţin că băncile impun condiţii mai rigide decât cele anunţate de instituţiile

de stat.

6„Informaţie privind derularea programului PNAET la 09 decembrie 2008”
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Componenta III – Monitorizarea post-finanţare.

   Potrivit Hotărârii Guvernului cu privire la Programul Naţional de Abilitare Economică a

Tinerilor, amintită mai sus, de componenta a  treia a programului este responsabil Directoratul

Liniei de Credit (DLC) de pe lângă Ministerul Finanţelor. Potrivit DLC, de această componentă

se ocupă instituţia pe care o conduce, dar şi băncile. Aşa cum, din aceeaşi sursă, aflarăm că

beneficiarii PNAET nu ajung să interacţioneze cu DLC decât atunci când au achitate la bancă

60% din sub-împrumut, reiese că DLC nu a avut nici o pârghie pentru monitorizare. Băncile, la

rândul lor, urmăresc ca beneficiarii să restituie banii, pentru că acesta este interesul şi

responsabilitatăţile asumate prin contract faţă de DLC. Subliniem aici că banii pe care băncile le

acordă tinerilor beneficiari ai PNAET sunt oferiţi de stat, din Fondul Derulant (Revolving Fund),

iar bancile sunt doar intermediari, care asigură întoarcerea împrumutului. DLC, dar şi statul, în

general, caută să elucideze, prin monitorizare, care este eficienţa programului, prin înregistrarea

locurilor de muncă create, continuităţii afacerii, etc.

Totuşi, în mai 2010 au fost realizate, pentru prima dată, câteva vizite, în teritoriu. Şefa DLC a

menţionat încă în aprilie că, pentru că „e mai cald acum”7, e oportun să realizeze câteva vizite

în teritoriu, la iniţiativa Ministerului Tineretului şi Sportului, mai ales dacă va fi asigurată şi

maşina din partea acestei instituţii. Pe de altă parte, Olga Sainciuc, coordonarea PASET,

program care a servit drept catalizator pentru PNAET, a subliniat că o monitorizare amplă şi

viabilă se poate face doar după 8-12 luni de la încheierea implementării programului. Este incert

dacă DLC va realiza o monitorizare mai amplă după finisarea programului, reieşind din replica

doamnei Raisa Cantemir la întrebările clarificatoare pe care i le acordam – „Este deja timpul să

fie început un alt program. De ce acum, când acesta curând va fi încheiat,vreţi să aflaţi atâtea”.

De menţionat că în pofida faptului că DLC este responsabilă de Monitorizare post-finanţare,

pe pagina oficială http://www.odimm.md/pnaet.htm, la secţiunea Componenta III sunt indicate

datele de contact ale Liniei Fierbinţi, la Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi

Mijlocii (ODIMM). În acest context, este bine de specificat că ODIMM a realizat recent un raport

de monitorizare PNAET. Acesta nu se încadrează, totuşi, în monitorizare post-finanţare, întrucât

nu apreciază situaţia sub-proiectelor PNAET, ci extinderea programului, subiectele din cadrul

cursurilor care i-au interesat cel mai mult pe tineri, progresul beneficiarilor de instruire la

următoarele faze ale programului şi nivelul de informare al tinerilor, în general, despre PNAET.

Aşadar, această monitorizare evaluează unele aspecte ale Componenei I a Programului –

instruirea. Metodele utilizate pentru realizarea acestui raport sunt chestionarul propus fiecărui

participant la finalul instruirii, sondaj în rândul beneficiarilor după un timp de la finisarea

cursurilor şi plasarea unui chestionar de evaluare pe internet.

7 Citat din convorbirea cu directorul DLC, 26 aprilie 2010

http://www.odimm.md/pnaet.htm
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Potrivit raportului de monitorizare, din 675 participanţi la cursurile PNAET, a fost ales un

eşantion de 100 de  persoane, care au răspuns la un şir de întrebări despre continuitatea

beneficierii de PNAET. Astfel, s-a constatat că 37% dintre beneficiarii componentei I sunt în

faza de  elaborare a unui plan de afaceri. Alte 13% dintre persoanele instruite s-au adresat la

bancă pentru obţinerea creditului, dar 0 %, potrivit sondajului, au înregistrat o afacere după

participare. Devine evident că  toate cele 348 de sub-împrumuturi PNAET au fost luate de tineri

care au s-au lansat în afeceri în mod reuşit fără instruirea oferită de ODIMM, în timp ce

participanţii la training nu au fost stimulaţi, constatînd că în mod contrar scopurilor iniţiale

intenţia lor de a se lansa în afaceri a fost blocată prin aceste cursuri. În susţinerea acestei

ipoteze, în raportul de monitorizare realizat de ODIMM este stipulat, de exemplu, că „banca le

oferea creditul cu rata dobânzii mai mare decât cea specificată”. Dacă trainerii induc în eroare

beneficiarii, ale căror aşteptări sunt spulberate la bancă, acesta devine un motiv de a renunţa la

ideea de afacere.

Totodată, una dintre doleanţele tinerilor, indicate la finalul raportului, este „ajustarea cerinţelor

înaintate de bănci, ce ţin de asigurarea cu gaj a creditelor solicitate de tineri la condiţiile

anunţate de Guvern”. Totuşi, nu excludem că o parte din cele 13% din participanţii la instruire

au ajuns la bancă, doar că nu au fost finanţaţi din cauza planurilor de afacere neviabile.
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Concluzii şi recomandări.

O politică naţională care să stimuleze şi să mobilizeze cît mai mulţi tineri în domeniul

antreprenoriatului este una oportună. Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor,

făcînd parte din cadrul unei astfel de politici naţionale este o realizare importantă în această

sferă, în pofida vulnerabilităţilor sesizate. Acesta este un proiect ce asigură continuitatea unui

alt program, PASET , doar că are specializare pur economică, partea socială a PASET fiind

redusă.

Programul în sine este motivaţional şi atractiv. Totuşi, sunt neglijate unele aspecte ce ar asigura

rapiditatea iniţierii unei afaceri calitative şi prospere. Aceste aspecte ţin de instruirea

beneficiarilor, acordarea de credit, cît şi consultarea iniţiatorilor de afaceri. Rapoartele de

monitorizare nu sunt publicate pe site-urile oficiale, ceea ce generează un grad scăzut de

transparenţă a proiectului.

Pentru Componenta I, instruirea, este recomandabilă realizarea mai multor stagii de instruire pe

subiecte mai specifice (aspecte legale, tehnologii, plan de afacere); este importantă însuşirea

practică a domeniului antreprenorial prin vizite la diverse întreprinderi de succes, organizarea în

viitor a unor seminare de studiere mai aprofundată a „Analizei economico-financiare”,

„Legislaţiei muncii”, „Contabilitate”, „Cursuri de IT”.  Tinerii ar putea specifica în formularul de

înscriere domeniile care îi interesează mai mult, astfel ca programul de instruire să corespundă

necesităţilor tinerilor.

Un alt instrument informaţional esenţial este oferirea listelor de Agenţii de Dezvoltare, la care

beneficiarii ar pute apela pentru a facilita procedura de iniţiere a afacerii.

Este oportună introducerea unui curs de instruire post-finanţare. Experienţa PASET este un

exemplu bun în aceast caz: tinerii care au obţinut un credit prin intermediul PASET au beneficiat

de 4 zile de consultanţa post-finanţare, zile cînd tinerii au avut şansa să apeleze gratuit la

experţi pentru sporirea eficienţei afacerii sau pentru soluţionarea problemelor cu care se

confruntă. La fel cum a fost şi în PASET, este indicat să fie beneficiarul cel care-şi alege zilele

de consultanţă.

Una dintre cele mai dificile trepte ale programului este obţinerea creditului bancar - deseori

băncile refuză să ofere credite tinerilor, din considerentul că planul de afacere al acestora ar fi

neviabil şi fiindcă tinerii nu au posbililitatea de a gaja creditul.

O altă problemă este oferirea de credit cu rata dobînzii mai mare decît cea specificată iniţial de

instituţiile de stat, responsabile de PNAET, astfel încât o bună parte din iniţiatorii de proiecte

renunţă la afacerile proprii şi nu sunt stimulaţi să activeze în domeniul antreprenorial. O soluţie
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ar fi ajustarea cerinţelor înaintate de bănci, ce ţin de asigurarea cu gaj a creditelor solicitate de

tineri la condiţiile anunţate de Guvern. Se recomandă extinderea domeniilor de finanţare, care

nu ar include doar finanţarea utilajului tehnic.

Flexibilitatea rambursării creditului, prin acceptarea motivării întîrzierii rambursării acestuia,

astfel încît beneficiarul să nu fie privat de grant se impune cu necesitate (există deja cel puţin

două cazuri în care beneficiarii au fost privaţi de grant din cauza depăşirii termenului de

întoarcere a creditului).

Eficienţa unui program depinde în mare măsură de mediatizarea acestuia, atît la nivel local cît şi

naţional, fapt facil de realizat apelînd la mass-media locală/naţională (a se lua în calcul accesul

limitat la reţeaua de internet al tinerilor din zonele rurale, ceea ce duce la necunoşterea despre

program, despre criteriile şi cerinţele acestuia, cît şi instituţiile la care ar putea apela). Însă,

chiar printre utilizatorii de internet, acest program nu a devenit popular, în mare parte, din cauza

lipsei de promovare în spaţiul virtual, prin reţele sociale şi platforme de comunicare cunoscute şi

utilizate de tineri. Aceştia folosesc rar site-urile instituţiilor de stat, avînd puţină încredere în

ofertele lor.

Întrucît acest program se află la sfîrşitul activităţii sale, sugerăm luarea în calcul a acestor

recomandări pentru viitoarele programe naţionale.
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Anexa 1: Compararea politicilor de ocupare a forţei de muncă din Republica Moldova

Nr. Denumirea proiectului Continuita

te

Consiste

nţă

Finalitate

1. Crearea în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior

de stat centre de prestare a serviciilor în universităţi

privind plasarea în cîmpul muncii a tineretului studios

2. Desfăşurarea Zilei Carierei -

3. Organizarea anuală a Tîrgurilor locurilor de muncă

pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt

4. Elaborarea şi implementarea unui program de

susţinerea a tinerilor specialişti care se încadrează în

muncă în localităţile rurale, conform calificării obţinute

5. Promovarea Programului de credite mici pentru

dezvoltarea antreprenoriatului din localităţile rurale

6. Perfecţionarea mecanismului de orientare

profesională a tineretului studios, prin utilizarea

diferitelor forme, cu scopul integrării în specialitatea

aleasă în cadrul instruirii

7. Organizarea excursiilor la întrprinderile din republică

cu participarea studenţilor şi elevilor

-

8. Organizarea şi defăşurarea la întreprinderi a

concursurilor profesionale “Cei mai buni în profesie”

pentru elevi şi studenţi

9. Promovarea acţiunilor privind orientarea profesională

potrivit specialităţilor necesare pe piaţa forţei de

muncă, încadrarea la cursurile de instruire

profesională a şomerilor din rîndurile tinerilor

10. Crearea condiţiilor pentru efectuarea de către

studenţi şi elevi a practicii de producţie la

întreprinderile de stat şi particulare, în organizaţii şi
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alte instituţii

11. Introducerea orelor de orientare profesională în

calsele X-XII

-

12. Pagini informaţionale în diverse publicaţii privind

posturile vacante din domeniul învăţămîntului

Legendă:

- continuitate

- caracter sporadic

- oferă suport

- caracter pur informativ

- creare de locuri de muncă

- facilitează ocuparea locurilor de muncă


