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SUMMARY
The investment policy of the state is to develop a set of measures to attract invest-

ment into the economy. In this article, the basic directions of the investment policy in 
the Republic of Moldova to ensure the achievement of the strategic objectives of Mol-
dova are reflected. 

Analyzing the situation in the republic investment sector, we can formulate the ne-
gative factors to attract investment in the development of entrepreneurship in Mol-
dova: the unstable political situation, corruption and bureaucracy, lack of qualified 
human resources, poor infrastructure, etc. For developing the investment climate, it is 
necessary to improve the management of central and local administration, to help in-
vestors at every stage of the investment process. 

The following priority sectors of the national economy for attraction of investment of 
can be highlighted: services for entrepreneurs, development of information technology 
products, the development of the electronics industry, development of light industry, 
producing parts for self-services, the agro-industrial sector, tourism, transport logistics.
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REZUMAT
Politica de investiţii a statului este de a dezvolta un set de măsuri de  atragere a in-

vestiţiilor în economie. Direcţiile de bază ale politicii de investiţii în Republica Moldova, 
pentru a asigura realizarea obiectivelor strategice ale Moldovei, sunt reflectate în acest 
articol.

Analizând situaţia din republică, sectorul de investiţii poate formula factori negativi 
pentru a atrage investiţii în dezvoltarea antreprenoriatului în Moldova: situaţia politică 
instabilă, corupţia şi birocraţia, lipsa de resurse umane calificate, infrastructura modes-
tă etc. Pentru dezvoltarea climatului investiţional, este necesar să se îmbunătăţească 
managementul administraţiei centrale şi locale, pentru a ajuta investitorii la fiecare 
etapă a procesului investiţional.

Următoarele sectoare prioritare ale economiei naţionale pentru atragerea  inves-
tiţiilor pot fi evidenţiate: servicii pentru antreprenori, dezvoltarea produselor tehnolo-
giilor informaţionale, dezvoltarea industriei electronice, dezvoltarea industriei uşoare, 
producerea de piese pentru automobile, sectorul agroindustrial, turismul, logistica în 
transport.

Cuvinte-cheie: politica de investiţii, investiţie, investiţii productive, investiţie inter-
nă, investiţii străine.
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Programul de dezvoltare „Moldova-2020” 
presupune elaborarea unui mecanism de in-
teracţiune cu investitorii străini, care vor atra-
ge în republică investiţii şi vor asigura realiza-
rea scopurilor strategice de dezvoltare a Mol-
dovei. Scopul final al acestui program este 
de a asigura spre anul 2020 fluxul anual de 
investiţii străine directe în economia naţiona-
lă în volum de cca 600 mln. dolari SUA. Din 
aceste considerente, problemele atragerii in-
vestiţiilor sunt globale şi importante la etapa 
actuală de dezvoltare a economiei naţionale.

Drept bază teoretică şi metodologică  
pentru cercetare au servit lucrările funda-
mentale în domeniul procesului investiţional 
ale economiştilor din Republica Moldova şi 
ale celor străini, cercetările reflectate în pu-
blicaţiile periodice de specialitate, actele 
legislative şi normative în vigoare ale Repu-
blicii Moldova. În procesul de cercetare au 
fost aplicate metode de analiză şi sinteză, 
comparare, metodele grafice, precum şi alte 
metode de investigare ştiinţifică a proceselor 
economice.

Este necesar de a examina bazele genera-
le ale conceptului de investiţii. Conceptul de 
„investiţie” este examinat în teoria economi-
că, fiind exprimate mai multe opinii cu privire 
la conţinutul şi sfera de cuprindere a acestuia. 

Noţiunea de „investiţie” stipulată în litera-
tura economică publicată în limbile de circu-
laţie internaţională (în franceză – investisse-
ment, în engleză şi americană – investment, în 
germană – investition, în rusă – инвестиция 
etc.) este de origine latină (investire – a îm-
brăca, a acoperi) şi a fost, iniţial, un termen 
militar cu sensul de a împrejura o cetate, 
evident pentru a o cuceri, apoi a pătruns în 
terminologia financiar-economică pentru a 
defini în esenţă un efort bănesc făcut pentru 
atingerea unor anumite scopuri [4; 5].

O concepţie a noţiunii de investiţie este 
formulată astfel: o investiţie poate fi definită, 
în general, ca un proces prin care se cumpără 
ceva în scopul obţinerii unui profit sau do-
bânzi. În sens financiar, investiţia reprezintă 
schimbarea unei sume de bani existentă şi 

certă în speranţa obţinerii în viitor a unor pro-
fituri mai mari, dar posibile. În sens contabil, 
investiţia înseamnă alocarea unei sume dis-
ponibile pentru procurarea unui activ, care 
va determina fluxuri financiare de profituri şi 
cheltuieli de exploatare. 

Fundamentarea volumului şi a eficienţei 
economice a investiţiilor la nivel macro- şi 
microeconomic necesită cunoaşterea pro-
blemelor metodologice şi teoretice privind 
sistematizarea investiţiilor, deoarece în esen-
ţă investiţiile sunt cheltuieli destinate efectu-
ării unei mari varietăţi de lucrări şi activităţi.

Cheltuielile de investiţii pot fi sistematiza-
te şi ordonate în funcţie de anumite criterii 
de ordin teoretic şi de natură practică, fiecare 
asemenea sistematizare punând în evidenţă 
structurări prin prisma creşterii eficienţei in-
vestiţiilor.

Sistematizarea investiţiilor pe sfere ale 
producţiei sociale şi pe ramuri ale economi-
ei naţionale. Cea mai utilizată sistematizare a 
investiţiilor pe sfere de activitate este cea în 
investiţii productive şi neproductive, pe care 
literatura occidentală le numeşte investiţii cu 
caracter comercial (care obţin profit) şi inves-
tiţii cu caracter necomercial: 

- investiţii productive sunt considerate 
în toate ţările ca fiind primordiale şi ele sunt 
destinate industriei, agriculturii, construcţii-
lor etc. Aceste investiţii cu caracter productiv 
se materializează în capitalul fix şi circulant, 
care sunt incluse direct şi activ în procesul de 
producţie; 

- investiţiile din sfera neproductivă sunt 
realizate în învăţământ, cultură şi artă, ştiin-
ţă, sănătate şi asistenţă socială, alte servicii 
şi sunt considerate la fel de importante ca şi 
investiţiile din sfera productivă.

Pentru a pune mai bine în evidenţă rolul 
unor activităţi, economiştii occidentali siste-
matizează investiţiile astfel: investiţii strate-
gice care sunt destinate unor domenii vitale 
ale economiei, într-o anumită perioadă şi în 
care pot fi incluse şi unele activităţi, cum ar fi 
învăţământul; investiţii de infrastructură care 
le deservesc pe primele prin realizarea unor 
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dotări şi utilităţi. Tratarea acestei sistematizări 
a investiţiilor depinde deci de strategia şi pro-
gramul politic promovat în ţară într-o anumi-
tă perioadă. 

Sistematizarea investiţiilor în funcție de 
forma lor de alocare poate fi financiară şi ma-
terială.

Investiţiile alocate în imobilizări financia-
re – cumpărarea de acţiuni sau de titluri de 
valoare, plasamente la bănci etc. – în scopul 
obţinerii profitului sub formă de dividende şi 
dobânzi se numesc investiţii financiare sau 
de portofoliu. Investiţiile alocate în imobili-
zări corporale – terenuri, clădiri, construcţii 
speciale, maşini şi utilaje, diferite instalaţii – 
se numesc investiţii materiale sau reale. 

Prin urmare, sursa investiţiilor reprezintă 
suma economisită pentru lărgirea activităţi-
lor economice în scopul obţinerii profitului. 
Investiţiile reale reprezintă nu numai capita-
lul folosit pentru construcţia de noi obiective, 
ci şi cel folosit pentru modernizarea obiecti-
velor existente. Astfel, investiţiile reale pot fi 
definite ca totalitatea cheltuielilor de capital 
pentru crearea şi achiziţionarea noilor mijloa-
ce de producţie şi modernizarea celor exis-
tente [3; 5].

În funcție de modul de constituire a capi-
talului, investiţiile pot fi sistematizate în: 

- investiţiile nete sunt constituite din capi-
talul acumulat din economiile firmelor; 

- investiţiile brute includ investiţiile nete 
şi amortizarea destinată înlocuirii capitalului 
fix uzat.

În funcție de direcţiile de finanţare, inves-
tiţiile pot fi sistematizate în investiţii proprii, 
constituite pe baza acumulării capitalului 
propriu, şi investiţii împrumutate de la bănci 
în formă de credite sau surse împrumuta-
te sub alte forme de la diferite organizaţii şi 
agenţi economici.

În funcție de provenienţa direcţiilor de fi-
nanţare, investiţiile pot fi sistematizate în:

- investiţii autohtone; 
- investiţii străine [4; 3]. 
Ca totalitate de cheltuieli, investiţiile re-

prezintă o anumită omogenitate şi, dimpotri-

vă, analizate prin prisma naturii acestor chel-
tuieli şi modului în care se regăsesc în lucrări, 
într-o sferă sau alta de activitate, a resurselor 
de finanţare etc., investiţiile pot fi sistemati-
zate şi ordonate în funcţie de numeroase cri-
terii. 

Structurarea investiţiilor, privite din diferi-
te unghiuri de vedere, are o importanţă teo-
retică şi practică în stabilirea unor modalităţi 
de sporire a eficienţei proiectelor de investiţii 
şi de optimizare a portofoliului şi a întregii ac-
tivităţi la nivel macroeconomic şi inclusiv la 
nivel microeconomic [4]. 

În funcţie de destinaţia mijloacelor aloca-
te  în: 

- investiţii de capital (investiţii reale sau 
directe), care reprezintă alocarea mijloace-
lor băneşti nemijlocit în producţie, pentru 
constituirea activelor reale (achiziţionare de 
bunuri, utilaje pentru întreprinderi în scopul 
sporirii stocurilor de producţie);

- investiţii de portofoliu (financiare), care 
se realizează prin cumpărarea titlurilor de va-
loare, operelor de artă, crearea unor depozite 
bancare etc., ţinându-se cont,  îndeosebi, de 
rata dobânzilor bancare, în funcţie de care se 
apreciază dacă sunt sau nu sunt rentabile;

- investiţii publice, destinate atingerii sco-
purilor de gestionare a administraţiei publi-
ce, care sunt făcute de autorităţile statului;

- investiţii individuale, destinate susţinerii 
activităţilor curente ale indivizilor şi gospo-
dăriilor acestora.

În funcţie de obiectivul care se urmăreşte 
prin realizarea proiectului în:

- investiţii productive care, la rândul lor, 
pot fi: investiţii de expansiune (dezvoltare, 
extindere), acestea presupun cheltuieli în 
vederea măririi capacităţilor de producţie; 
investiţii de menţinere, ce ţin de reutilarea 
capacităţilor de producţie existente; investiţii 
de modernizare, care se fac cu scopul creşte-
rii performanţelor tehnice, îmbunătăţirii ran-
damentelor utilajelor existente; investiţii de 
inovare sau de lansare a noilor activităţi;

- investiţii strategice, care se fac prepon-
derent în sfera cercetării, dezvoltării sau cu 
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alte scopuri şi care au efecte indirecte asupra 
investiţiilor productive;

- investiţii obligatorii, acestea fiind făcute 
cu scopul de a respecta anumite reglemen-
tări legislative sau anumite angajamente asu-
mate faţă de alţi agenţi economici.

În funcţie de gradul de risc pe care îl impli-
că investiţiile se sistematizează în: 

- investiţii cu risc redus, care sunt cele mai 
frecvente. Această categorie include investi-
ţiile de menţinere şi de ameliorare, care ne-
cesită resurse puţine, dar au şi cele mai mici 
efecte; 

- investiţii cu risc sporit, în categoria că-
rora intră investiţiile de dezvoltare, de ex-
pansiune, de inovare, iar uneori şi cele de 
modernizare, acestea fiind valori mult mai 
mari, producând însă şi efecte mai mari: creş-
terea capacităţilor tehnice, efectuarea unor 
restructurări de producţie, implementarea 
noilor produse şi servicii [3]. 

În funcţie de sursa de finanţare, investiţiile 
se sistematizează în: 

- investiţii finanţate din surse proprii; 
- investiţii finanţate din surse atrase. 
Aprecierea rezultatelor obţinute în baza 

aplicării actelor normative referitor la politica 
investiţională în Republica Moldova poate fi 
efectuată prin analiza mai multor indicatori 
economici pe o perioadă mai îndelungată de 
timp. În studiu pot fi incluse toate aspectele 
legate de activitatea investiţională: volumul 
investiţiilor, modalitatea de finanţare şi for-
mele de proprietate; concomitent cu aceasta, 
considerăm că este necesar de a se ţine cont 
şi de dinamica volumului PIB-ului pe această 
perioadă şi de cota investiţiilor din mărimea 
totală a acestui indicator.

Analizând datele din Tabelul 1, se pot con-
stata următoarele:

- valoarea PIB-ului (produsul intern brut) 
în anii cercetaţi în economia Republicii Mol-
dova înregistrează o tendinţă de creştere 
esenţială de la 19052 mln. lei (anul 2001) 
până la 111.757 mln. lei (anul 2014) sau de 
cca. 6 ori;

- se observă o tendinţă de creştere esen-
ţială a volumului investiţiilor în ultimii 14 ani 
cercetaţi, cu o periodicitate la fiecare 5 ani. 
În anul 2005, comparativ cu anul bazic 2001, 
volumul de investiţie s-a majorat de 3,4 ori 
sau cu 5.482 mln. lei; dar în anul 2010, faţă de 

Tabelul 1
Dinamica PIB-ului şi a investiţiilor în capitalul fix 
în economia Republicii Moldova (anii 2001-2014)

Indicatorii
Anii

2001 2005 2010 2014

PIB, mln. lei 19.052 37.652 71.885 111.757

Ritmul de creştere a PIB 
(%) faţă de a. 2001* 100 197,63 377,31 586,59

Investiţii în capitalul fix, mln. lei 2.315 7.797 13.805 20.849

Ritmul de creştere a investiţiilor în 
capitalul fix (%) faţă de a. 2001* 100 336,80 596,33 900,60

Cota investiţiilor în PIB, %* 12,15 20,71 19,2 18,66

* Indicatorii sunt calculaţi de către autor.

Sursa. Elaborată de către autor pe baza datelor 
Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova [7]. 
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anul 2001, se observă o creştere de cca 6 ori 
sau cu 11.490 mln. lei; iar în anul 2014 s-a ma-
jorat de 9 ori faţă de anul 2001 sau cu 18.534 
mln. lei; 

- cota investiţiilor în PIB a variat neesenţial 
în aceeaşi perioadă de cercetare. Aşadar, cea 
mai mare cotă a volumului de investiţii în PIB 
s-a înregistrat în anul 2005 – 20,71%, iar cea 
mai mică, respectiv, în anul 2001 – 12,15%. În 
ceea ce priveşte anii 2010 şi 2014, se consta-
tă o variaţie neesenţială a cotei investiţiilor în 
PIB de cca 19%.

Problema-cheie în atragerea investiţiilor 
străine directe este dezvoltarea ramurilor şi 
subramurilor orientate spre exportul produc-
ţiei sale. Se poate remarca că la sfârşitul anu-
lui 2014, din volumul total de investiţii străine 
atrase, 63% au fost orientate spre dezvoltarea 
consumul intern, 8% – spre utilizarea resurse-
lor naturale, 7% – spre exploatarea activelor 
strategice şi doar 22% – spre perfecţionarea 
nivelului de activitate pe pieţele externe [6]. 

Este necesar de menţionat faptul că în 
ultimii ani cota investiţiilor străine directe se 
constituia din volumul capitalului reinvestit 
al companiilor străine ce activează în eco-
nomia naţională şi constituia doar 2%, iar 
volumul investiţiilor atrase în perioada anilor 
2005-2014 în calcul la o persoană constituie 
89 dolari SUA. Pentru comparaţie, în Bulgaria 
– 665 dolari SUA, Letonia - 539 dolari SUA. 

Pentru dezvoltarea climatului investiţio-
nal este necesar de a îmbunătăţi administra-
rea centrală şi locală, de a ajuta investitorii la 
fiecare etapă a procesului investiţional.

Concluzii. Analizând situaţia în sectorul 
investiţional al Republicii Moldova, se pot 
formula factorii de influenţă negativă pentru 
atragerea investiţiilor în economia naţională: 
situaţia politică instabilă, corupţia şi birocra-
ţia, insuficienţa resurselor umane califica-
te, infrastructura pieţei slab dezvoltată etc. 
Pentru dezvoltarea climatului investiţional în 
republică, este necesar de a perfecţiona ma-
nagementul administrării organelor centrale 
şi locale în sectorul dat, de a ajuta investitorii, 
inclusiv cei străini, la fiecare etapă a procesu-
lui investiţional în economia naţională. 

Se pot evidenţia următoarele sectoare 
prioritare ale economiei naţionale pentru 
atragerea investiţiilor: prestarea serviciilor 
antreprenorilor, elaborarea produselor de 
tehnologii informaţionale, dezvoltarea in-
dustriei electronice, dezvoltarea industriei 
uşoare, producerea pieselor pentru serviciile 
auto, sectorul agroindustrial, turismul, logis-
tica transportului, dezvoltarea sectorului în-
treprinderilor mici şi mijlocii. 

Soluţionarea eficientă a acestor proble-
me va permite asigurarea realizării scopurilor 
strategice ale dezvoltării economiei naţiona-
le.
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