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Summary. Nowadays investments occupy a special place in the development of a state's economy.These represent the 
essential elements of the foreign policies of all countries, constituting a method by which the states develop their external 
economic relations.The term or rather the process of investing has so far been assigned a multitude of definitions, but 
their meaning is the same, the allocation of money or capital funds, at present, to an enterprise, in order to obtain in the 
future a gain. For the Republic of Moldova, capital investments represent a totality of goods deposited in the activity of 
entrepreneur in the territory of our country in order to obtain income. The principles of regulating capital investments 
on the territory of the Republic of Moldova are identical: freedom to make investments, non-discrimination of investors, 
transparency of information and compliance with obligations by investors. At the same time, for the Republic of Moldova, 
remittances play an important role, being an important and stable source of income for more than 25% of localities and 
an essential factor for poverty prevention. 
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INTRODUCERE 

Fluxurile internaţionale de capital au înregistrat o creştere semnificativă odată cu intensificarea 
procesului de transnaţionalizare. Acestea îmbracă mai multe forme: 

 pe termen lung: credite bancare, investiții străine directe, plasamente în titluri de valoare 
(acțiuni, obligațiuni), transferuri publice concesionale;  

 pe termen scurt: operațiuni speculative cu ,,capitaluri fierbinți” aflate în căutare de plasamente 
avantajoase pe perioade reduse de timp, în funcție de ratele dobânzii bancare și cursurile de 
schimb valutar. 

  Componenta principală a acestuia sunt investiţiile străine directe. Conform explicaţiilor oferite 
de P. Masse, ISD-urile reprezintă fluxurile internaţionale care cuprind un pachet industrial format din 
capital, tehnologii, metode de gestiune, expertiză managerială, cunoştinţe realizate de investitorii 
străini în economia altor ţări, ce constau în stabilirea relaţiilor de durată, gestiune şi control efectiv 
asupra întreprinderii în scopul obţinerii unui profit.  
 
CONȚINUT DE BAZA 

Cu o istorie de aproape trei decenii, Republica Moldova ar fi considerată una din cele mai „tinere” 
state din Europa. Iar un pilon important ce stă la baza dezvoltării economice a ţării noastre este 
abundenţa capitalului. Sursele publice de investiţii sunt frecvent limitate de diferite interese naţionale 
care tind să capete prioritate. Dacă resursele publice sunt limitate, atunci trebuie încurajată finanţarea 
privată. Un rol important îl joacă și remitențele, ocupând locul trei printre țările din regiunea Europa 
și Asia Centrală după ponderea transferurilor băneşti effectuate în anul 2018 din străinătate în ţară în 
raport cu Produsul Intern Brut, cu o cotă de 16,1 la sută, potrivit studiului Băncii Mondiale, de 
asemenea datele instituției financiare arată însă că remitenţele joacă un rol tot mai mic în creşterea 
economiei, dacă în 2008, când transferurile au atins o cifră record de 1,66 miliarde de dolari SUA, 
reprezentând circa 33 la sută din Produsul Intern Brut, în ultimii zece ani ponderea acestora s-a 
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812 întreprinderi din Federaţia Rusă cu un capital investit de 944,4 mil. lei -

Lukoil şi Topaz

378, 3 mil. lei investiții românești - Rompetrol, Petrom, Romstal şi Metro 
Cash & Carry

381 de întreprinderi germane cu un capital investit de peste 500 de miliarde de 
lei. 

60 de companii mixte moldo-olandeze. Holdingul olandez Easeur Holding BV, 
acţionarul majoritar al portului liber internaţional Giurgiuleşti cu o cotă de 80%.

micșorat de două ori (https://cotidianul.md/2019/04/09/moldova-in-top-10-state-din-lume-cu-cele-
mai-mari-remitente-raportat-la-pib/, accesat la 18.03.2020, ora 22:17). 

 
Figura 1.1: Ponderea intrărilor de remitențe în PIB în anul 2018 

Sursa: Elaborat de autor în conformitate cu https://cotidianul.md/2019/04/09/moldova-in-top-10-state-din-lume-cu-
cele-mai-mari-remitente-raportat-la-pib/, accesat la 18.03.2020, ora 22:17 

Potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei, România, Italia şi Franţa conduc topul 
investitorilor cu cele mai mari investiţii în capitalul social al băncilor, în timp ce alte sectoare 
(industria prelucrătoare, retail, telefonie) sunt dominate de plasatorii de capital din Federaţia Rusă, 
Olanda şi SUA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2: Topul celor mai mari plasatori de capital în Republica Moldova 

Sursa: Elaborat de autor în conformitate cu https://capital.market.md/ro/content/de-unde-vin-investi%C5%A3ii-
%C3%AEn-republica-moldova, accesat la 18.03.2020, ora 21:35; 

Deși fluxul total de remitențe este unul imens, atât ca volum, cât și ca pondere din PIB, acesta este 
compus din transferuri mici de bani: circa 60% din emigranți trimit acasă lunar o sumă medie de până la 500 

35.20%33.60%31%30.70%28%
21%19.90%19.10%16.10%16.10%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%



Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători,  Ediţia a XVIII-a 
19-20 iunie 2020, Chişinău  ISBN  978-9975-75-975-5. 

 
 

210 
 

USD. Totuși, principalul efect pozitiv al fluxului migrațional din țara noastră ține de majorarea venitului 
disponibil al populației și, respectiv, diminuarea ratei de sărăcie.  

Activitatea investiţională în anul 2018 a fost realizată preponderent din contul mjloacelor 
proprii ale investitorului. Din contul acestor surse au fost însuşite 16792,7 mil. lei sau cu 5,7% mai 
mult, comparativ cu anul 2017. 

 
Tabelul 1.2: Investiții în active imobilizate pe surse de finanţare în anul 2018            

  Realizări, 
mil. lei 

În % faţă de: 
Anul 2017 Total 

TOTAL: Investiții în active 
imobilizate, dintre care, finanțate 
din contul: 

27 464,7 112,9 100,0 

Bugetului de stat 2 883,5 191,1 10,5 
Bugetelor unităților administrativ-
teritoriale 

1 510,4 113,7 5,5 

Mijloacelor proprii 16 792,7 105,7 61,1 
Surselor din străinătate 1 439,0 93,4 5,3 
Altor surse 4 839,1 119,5 17,6 

Sursa: Elaborat de autor în conformitate cu https://statistica.gov.md/, accesat la 01.04.2020, ora 16:12  
  
În ultimele două decenii, remiterile au constituit o sursă importantă pentru veniturile gospodăriilor, 
iar măsurile întreprinse la nivel global contra răspândirii virusului COVID-19, ce țin de restricționarea 
activității umane va determina o înrăutățire a perspectivelor economice. Cel mai probabil restabilirea 
parametrilor migraționali va dura câțiva ani și va depinde de viteza refacerii economiei mondiale după 
criza provocată de răspândirea infecției COVID-19 (https://www.ipn.md/ro/impactul-crizei-covid-
19-asupra-emigrantilor-moldoveni-si-remitentelor-7978_1072583.html, accesat la 01.04.2020, ora 
17:06). 

Experienţa străină demonstrează faptul că unul dintre cei mai importanţi factori, pentru 
atragerea capitalului străin, este existenţa mediului juridic favorabil, care ar asigura protecţia eficientă 
a intereselor investitorului şi ale altor participanţi la procesul investiţional. Este bine ştiut faptul că 
fluxurile de investiţii străine joacă un rol din ce în ce mai important în economia contemporană. 
Acestea, alături de capitalul autohton, participă direct la procesul de dezvoltare a economiilor 
naţionale şi contribuie considerabil la sporirea competitivităţii acestor economii.  
 
CONCLUZII 

Într-un final putem afirma că investițiile de capital reperezintă o modalitate perfectă pentru 
dezvoltarea statelor cu o economie în tranziție. Cercetând această temă am ajuns la concluzia că 
investițiile de capital sunt direct proporționale cu intrările de remitențe, deoarece într-o economie slab 
dezvoltată sursa principală de venit sunt transferurile bănești, contribuind astfel atât la diminuarea 
gradului de sărăcie a unui stat, cât și la dezvoltarea acestuia din punct de vedre social și economic.  
 
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:  
1. Manual “Economie mondială şi integrare Europeană”, coordonatori: Boris Chistruga, Natalia Lobanov, 
Chişinău 2016. Cap 5, pag. 84-102; 
2. https://www.bnm.md/files/REMITERILE_2015.pdf, accesat la 17.03.2020, ora 16:39; 
3. https://www.mfa.gov.md/img/docs/ghidul-atasatului-economic-2018-ro.pdf, accesat la 17.03.2020, ora 16:48; 
4. http://www.bci.md/media/files/Studiu_Oportunitati_afaceri_remitente_final.pdf, accesat la 17.03.2020, ora 
17:30; 
5. https://capital.market.md/ro/content/de-unde-vin-investi%C5%A3ii-%C3%AEn-republica-moldova, accesat la 
18.03.2020, ora 21:35; 
6. https://www.moldpres.md/news/2019/04/13/19002953, accesat la 18.03.2020, ora 21:50; 
7. https://www.tradeville.eu/tradepedia/investitii, accesat la 01.04.2020, ora 12:40; 



Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători,  Ediţia a XVIII-a 
19-20 iunie 2020, Chişinău  ISBN  978-9975-75-975-5. 

 
 

211 
 

8. https://www.ipn.md/ro/impactul-crizei-covid-19-asupra-emigrantilor-moldoveni-si-remitentelor-
7978_1072583.html, accesat la 01.04.2020, ora 17:06; 
9. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/31.Reglementarea%20activitatii%20investitionale_Practici%20i
nternationale%20si%20nationale.pdf, accesat la 02.04.2020, ora 12:13; 
10. https://moluch.ru/conf/econ/archive/95/5747/, accesat la 02.04.2020, ora 13:20; 
11. https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19, accesat la 02.04.2020, ora 
13:40. 
 

 
Coordonator ştiinţific: DODU-GUGEA LARISA, dr., conf. univ., 

Academia de Studii Economice a Moldovei 
Republica Moldova, str. Mtr. Gavriil Bănulescu-Bodoni 61 

e-mail: dodu-gugea.larisa@ase.md 
 

  




