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În prezent, în literatura de specialitate, tot mai des putem întâlni 
lucrări în care sunt dezvăluite problemele aferente aprecierii 
atractivităţii investiţionale a unei ramuri ale economiei naţionale sau 
a economiei naţionale în întregime şi mai puţin cele ce ţin de 
estimarea atractivităţii investiţionale a unei entităţi concrete.  

În opinia noastră una dintre problemele majore în estimarea 
atractivităţii investiţionale a unei entităţii constă în selectarea 
modalităţii de apreciere a acesteia. În continuare vom examina unele 
dintre aceste metode:  
 Aprecierea atractivităţii investiţionale a entităţii în baza analizei

influenţei factorilor externi şi interni – esenţa acestei metode constă în 
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evidenţierea factorilor externi şi interni cheie ale atractivităţii 
investiţionale a entităţii; construirea modelului de regresie 
multifactorial de influenţă a factorilor selectaţi şi prognozarea 
atractivităţii investiţionale a entităţii; analiza atractivităţii investi-
ţionale a entităţii, ţinând cont de factorii identificaţi; elaborarea 
recomandărilor.  

Avantajul acestei metode constă în abordarea complexă a 
cercetării atractivităţii investiţionale a entităţii, ţinând cont atât de 
factorii interni, cât şi cei externi. Printre neajunsul metodei putem 
menţiona, că un rol dominant în aplicarea acesteia îl joacă expertiza, 
sondajele şi chestionarele, ceea ce face ca rezultatul final să depindă 
de evaluările subiective care, la rândul  lor, duc  la reducerea 
exactităţii lor. 
 Metoda fluxurilor de numerar actualizate – această metodă se 

bazează pe presupunerea, că valoarea pe care este dispusă s-o 
plătească potenţialul proprietar al unei entităţi este determinată în 
baza fluxurilor de numerar prognozate, pe care acesta aştepta să le 
primească în viitor. Prognozarea fluxurilor de numerar până la o 
anumită perioadă (de obicei 3-5 ani) şi fluxurile de numerar în 
perioada post-prognoză sunt ajustate la valoarea prezentă la data 
efectuării evaluării, prin actualizarea acestora la o rată care reflectă 
riscurile asociate. Ca urmare, se formează valoarea actualizată a 
entităţii, care permite de a face concluzia despre atractivitatea 
investiţională a acesteia.  

Avantajul metodei constă în evaluarea realistă a valorii entităţii, a 
atractivităţii investiţionale a acesteia, precum şi a posibilităţii  de a 
vedea potenţialul ascuns al entităţii. Cu toate acestea, metoda dată 
nu este suficient de corectă, deoarece tendinţele actuale reflectate în 
evoluţia indicatorilor, mecanic sunt transpuse pe perioada 
prognozată, iar ipotezele  adoptate sunt subiective, ceia ce nu 
garantează evitarea erorilor în calcule. 
 Modelul din şapte factori de evaluare a atractivităţii investiţionale a 

entităţii –  în acest model în calitate de criteriu al atractivităţii 
investiţionale a entităţii se utilizează rentabilitatea activelor, nivelul 
căreia depinde de nivelul rentabilităţii vânzărilor, de numărul de 
rotaţie a activelor circulante, de coeficientul lichidităţii curente, de 
corelaţia dintre datoriile curente şi creanţele curente, corelaţia dintre 
creanţele curente şi datoriile curente, de cota datoriilor curente în 
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suma capitalului împrumutat şi de corelaţia dintre capitalul 
împrumutat şi suma activelor totale. Baza luării deciziei serveşte 
următorul postulat: cu cât este mai înalt nivelul rentabilităţii 
activelor, cu atât mai eficient activează entitatea şi respectiv este mai 
atractivă din punct de vedere al investitorului. Nivelul de 
atractivitate a investiţiilor este determinat de indicele integral, 
calculat ca produsul dintre indicii modificării factorilor. 

Metoda examinată permite matematic precis de a calcula 
indicatorul, care reprezintă un criteriu de apreciere a nivelului 
atractivităţii investiţionale a entităţii, însă la determinarea lui se ţine 
cont doar de indicatorii interni ai entităţii, pe când noţiunea de 
atractivitate investiţională este mult mai largă. 

Astfel, examinarea metodelor de apreciere a atractivităţii 
investiţionale a entităţii a permis să formulăm următoarea concluzie. 
Toate metodele examinate nu sunt lipsite de dezavantaje şi pot duce 
la rezultate diferite. Cu toate acestea, anume natura opusă a 
deficienţelor identificate prin utilizarea unor tehnici într-o relaţie 
complexă şi asigură varietatea estimări  atractivităţii investiţionale  a 
entităţii.  
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