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ABSTRACT. The contribution of foreign investment to the economic development of countries in 
need of investment is not only quantitative but also qualitative. The activity of foreign investors encourages 
local economic agents, creates favorable conditions for the formation of new enterprises. For these 
reasons, there is real competition between countries willing to invest. Therefore, these countries develop 
and promote policies to attract foreign investment in developing economies to increase the living standards 
of the population. Thus, the policy of attracting investments becomes a component part of the state policy, 
being oriented towards the improvement of the national economy and its political content depending on the 
foreign investment flows.
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INTRODUCERE
Investițiile străine directe sunt fluxuri internaționale complexe care includ resurse financiare, 

tehnologice, de expertiză managerială și organizațională, pe care se suprapun interesul de durată și controlul 
antreprenorial al firmei sau al persoanei fizice investitoare cu scopul desfășurării unor activități productive 
într-o altă economie decât cea în care respectiva firmă sau persoană este rezidentă. În același timp, natura 
fundamental specifică a corporațiilor multinaționale decurge din deținerea de active generatoare de valoare 
adăugată în medii economice naționale distincte și din coordonarea lor sub o politică și o strategie comună, 
elaborate de firma mamă. Investiţiile străine sînt efectuate în scopul creării activelor productive, capabile să 
creeze valori adăugate. Investitorul are dreptul de a controla utilizarea acestor active. 

MATERIAL ȘI METODĂ
Pentru relevarea problemei a fost folosită literatura de specialitate, datele Băncii Naționale a Moldovei, 

Băncii Naționale a României, Manualului Balanței de Plăți al Fondului Monetar Internațional, datele 
Eurostat precum şi datele obținute în urma cercetărilor efectuate de autori. În baza datelor acumulate s-au 
efectuat calcule în vederea determinării poziției investiționale internaționale, ponderii investițiilor străine 
directe în PIB. Pentru interpretarea datelor acumulate şi a calculelor efectuate s-a aplicat metoda analitică 
de calcul, metoda tabelară şi metoda grafică. În scopul reflectării rezultatelor obţinute s-a aplicat metoda de 
analiză și sinteză. La formularea concluziilor autorii s-au axat pe metoda inducţiei şi deducţiei.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Diferența dintre activele financiare externe și pasivele economiei este poziția investițională 

internațională netă a economiei, care poate fi pozitivă sau negativă. Analiza acesteia este prezentată în 
tabelul 1.
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Tabelul 1 
Poziția investițională internațională a țărilor Europei Centrale și de Est

în anul 2020, miliarde euro
Țara În expresie netă Activele Pasivele

Austria 41 889 847
Belgia 203 2098 1896
Cipru -29 501 530
Estonia -6 45 50
Euro area 91 30399 30308
Finlanda 2 832 829
Franța -609 8105 8714
Germania 2544 10285 7741
Grecia -292 264 557
Italia 30 3086 3056
Letonia -11 40 51
Lituania -8 48 56
Luxemburg 31 10885 10854
Malta 8 259 251
Portugalia -213 359 572
Slovacia -60 100 160
Slovenia -7 63 70
Spania -946 2311 3257

Sursa: [6].

Potrivit datelor din tabelul 1. observăm că un sold pozitiv la nivelul poziției investiționale internaționale 
înregistrează Austria, Belgia, Germania, Finlanda, Luxemburg. La nivelul celorlalte țări se observă un sold 
negativ din cauza decalajului dintre active și pasive.

Dacă e să comparăm poziția investițională internațională a două țări vecine așa ca România și 
Republica Moldova, aceasta este dată în tabelul ce urmează.

Tabelul 2
Poziția investițională internațională a României și Republicii Moldova, milioane euro

Țara Indicatorul TR 4 /2019 Tr 1 /2020 Tr 2/ 2020 Tr 3 /2020 Tr 4/ 2020

România

Active 78 182 80 205 81 619 84 254 88 492
Pasive 174 737 171 362 176 416 182 524 190 855
P o z i ț i a 
investițională 
netă

-96555 -91156 -94797 -98269 -102364

R e p u b l i c a 
Moldova

Active 5290,47 5415,65 5761,75 5615,70 5823,14
Pasive 10276,18 10128,11 10669,57 10983,50 11316,99
P o z i ț i a 
investițională 
netă

-4985,71 -4712,47 -4907,82 -5367,8 -5493,85

Sursa: elaborat de autor în baza datelor bnm.md și bnr.ro [5,6].

Din datele tabelului 2 se poate observa că poziția investițională internațională a Republicii Moldova pe 
parcursul anului 2020 și-a continuat tendința din perioadele precedente. La 31.12.2020, poziția investițională 
internațională a înregistrat un sold net debitor de 5 493,85 milioane euro, care s-a aprofundat cu 10,2 la sută 
față de cel înregistrat la 31.12.2019.

În ceea ce privește România, poziția investițională internațională, de asemenea a înregistrat un sold 
net debitor. Potrivit datelor oferite de Banca Națională a României, acesta a fost de 102364 milioane euro la 
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finele anului 2020, care s-a aprofundat cu 6,02 la sută față de cel înregistrat la finele anului precedent 2019.
Soldul debitor în ambele țări se înregistrează grației depășirii valorii pasivelor asupra valorii activelor. 

La majorarea poziției activelor financiare a contribuit fluctuația ratelor de schimb ale valutelor străine, în 
special euro și dolarul american. Fluxul negativ înregistrat în balanța de plăți a influențat soldul activelor 
financiare în sensul micșorării. Majorarea soldului pasivelor a fost determinată de fluxul pozitiv înregistrat 
în balanța de plăți, fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA  și de modificarea 
prețurilor instrumentelor financiare. 

Alături de poziţia investiţională internaţională, balanţa de plăţi, este parte integrantă a conturilor 
internaţionale, reflectând evoluţia activelor şi pasivelor externe. Conturile internaţionale ilustrează relaţiile 
economice ale rezidenţilor cu nerezidenţii, oferind un cadru integrat pentru analize macroeconomice 
internaţionale, inclusiv analize referitoare la performanţa economică, evoluţia cursului de schimb, 
managementul activelor de rezervă sau vulnerabilitatea economică la şocuri externe [1].

Când o economie consumă mai mult decât obţine ca venituri, economiseşte mai puţin decât investeşte 
sau când statul cheltuie mai mult decât încasează din impozite şi taxe, acesta se confruntă cu un deficit. 
Acest deficit poate fi finanţat şi de pe pieţele externe. Nevoia de finanţare se exprimă ca diferenţă între 
intrările de resurse şi ieşirile de resurse. 

Una dintre cele mai recomandate forme de finanţare a deficitului de cont curent pentru ţările emergente 
din Uniunea Europeană sunt fondurile europene nerambursabile. O parte dintre acestea se clasifică la 
transferuri de capital, contribuind în mod direct la finanţarea acestui deficit. Pe de altă parte, fondurile 
europene care se clasifică la transferuri curente vor reduce deficitul contului curent. Pentru potenţiali 
investitori străini, creşterea capacităţii administrative în ceea ce priveşte eligibilitatea proiectelor finanţate 
prin fonduri europene conduce la o îmbunătăţire a previziunilor legate de economia respectivă, sporind 
gradul de încredere asupra eficienţei măsurilor autorităţilor în privinţa asigurării unui mediu economic 
stabil pe termen lung. 

Tabelul 3
Soldul balanței de plăți a țărilor Europei Centrale și de Est în perioada anilor 2015 – 2020, 

milioane valută națională
Țara 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgia 5764,0 2372,0 3108,0 -3662,0 1663,0 -683,0
Bulgaria -0,2 1492,6 1736,0 531,6 1121,2 -399,9
Repub l i ca 
Cehă

715,5 3149,6 2891,5 962,0 747,3 7772,2

Danemarca 22509,2 22014,0 23609,8 21217,5 27697,7 24310,7
Germania 260286,0 266690,0 254936,0 264155,0 258627,0 231907,0
Estonia 365,9 267,7 546,3 238,2 553,0 -282,8
Letonia -146,0 401,0 339,0 -84,0 -197,0 866,0
Lituania -909,2 -416,3 231,1 136,8 1632,2 4081,2
Ungaria 2620,4 5257,3 2504,9 474,8 -567,8 91,3
România -1291,8 -2689,1 -5839,6 -9497,1 -10912,2 -11403,0
Italia 23530,0 43997,0 44763,0 44874,0 57413,0 59937,0
Croația 1436,3 982,5 1680,9 931,9 1477,5 -536,8
Slovenia 1483,0 1931,8 2674,2 2679,5 2722,7 3271,8
Slovacia -1668,8 -2221,2 -1618,2 -1973,1 -2547,2 -327,0
Finlanda -1982,0 -4348,0 -1815,0 -4317,0 -823,0 716,0
Polonia -3918,6 -3381,1 -1544,2 -6513,9 2604,4 18544,5

Sursa: eurostat [4,7].

Din datele prezentate în tabelul 3 observăm modificări în dinamică la nivelul soldului balanței de plăți 
a țărilor Europei Centrale și de Est, sub impactul elementelor componente a balanței. Cel mai mare impact 
asupra balanței de plăți îl are contul curent.



 
 

Nr. 610667-PPE-1-2019-1-MDEPPJMO-PROIECT: 
Fostering European Integration of the Republic of Moldova 
with the specific accent on the agriculture sector - EUAGRO

44       

Investiţiile străine directe sunt considerate o sursă stabilă de finanţare a contului curent, cu implicaţii 
economice pe termen lung, oferind tehnologie şi management performant. Influxurile de investiţii directe, 
împrumuturile atrase de la bănci străine sau din emisiunea de obligaţiuni pe pieţele internaţionale pot 
contribui în mod direct la formarea de capital.

Printre efectele pe care le au investiţiile străine directe asupra creșterii economice în țările gazdă am 
putea menționa că acestea pot fi atât pozitive, cât și negative. Printre efectele pozitive putem enumera: 
generarea competitivității, stimularea creșterii economice, îmbunătățirea nivelului de trai al populației, 
reducerea șomajului prin crearea noilor locuri de muncă, accelerarea progresului tehnic, etc. În calitate de 
efecte negative s-ar putea menționa dependența țărilor gazdă de capitalul străin și dependența de politicile 
investitorilor a întreprinderilor receptoare de investiții, care uneori pot fi dăunătoare. 

Ca efect pozitiv al investițiilor străine directe este creșterea economică determinată de contribuția 
investițiilor străine directe la fomarea Produsului Intern Brut, ca indicator de apreciere a performanțelor 
macroeconomice în stat. Contribuția acestora la formarea Produsului Intern Brut poate fi urmărită în figura 1.
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Fig. 1.  Ponderea investițiilor străine directe în valoarea Produsului Intern Brut
Sursa: elaborat de autor în baza datelor eurostat [4].

Din datele reflectate în figura 2 se poate observa contribuția semnificativă a investițiilor străine 
directe în valoarea Produsului intern brut în așa țări ca Georgia, Estonia, Serbia. O dependența mai redusă 
de capitalul străin se atestă în Ucraina, Belarul. Cu o contribuție de 40%-50% a investițiilor străine directe 
la formarea PIB – ului se reflectă Republica Moldova, România, Polonia, Slovacia.

CONCLUZII
În urma cercetărior efectuate constatăm că pentru țările din Centrul și Estul Europei, investiţiile 

străine directe reprezintă un instrument principal pentru dezvoltarea şi creşterea economică. 
Există o strânsă legătură între investiţii şi dezvoltare economică. Volumul investiţiilor afectează 

dezvoltarea economică iar aceasta din urmă este influenţată de calitatea investiţiile realizate.
Percepția investitorilor străini față de economiile țărilor în care investesc depind de mai mulți factori 

cum ar fi: asigurarea stabilității macroeconomice, simplificarea procedurilor fiscale și ale codului muncii, 
investițiile în infrastructura de transport și în cea informațională, stabilitatea legislativă, forța de munca 
calificată și ieftină. 

Cele mai multe investiții străine sunt atrase de țările cu stabilitate economică și politică, țări care 
au făcut progrese în ceea ce privește reforma economică, restructurarea, inclusiv a sectorului financiar. 
Țările din Europa Centrală și de Est au atras în mod diferențiat investițiile străine, în funcție de progresele 
înregistrate în procesul de tranziție la economia de piață.
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Factorii decisivi în atragerea unui volum mai mare de investiții străine directe sunt în prezent condițiile 
economice de bază din țările gazdă, mărimea pieței interne, nivelul costurilor de producție, costurile 
utilităților, accesul la resursele naturale etc.

Putem presupune că în contextul pandemiei investitorii vor prefera țările care au acordat pachete 
solide de stimulente pentru combaterea crizei COVID-19. În acest sens Franța depășește Regatul Unit, 
devenind pentru prima dată cea mai atractivă țară din Europa pentru proiecte de investiții.

Tot din cauza pandemiei nu toate proiectele ce țin de investițiile străine directe s-au realizat, 65% 
dintre proiectele de investiții străine directe anunțate în 2019 sunt în curs de finalizare.
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