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De-a lungul ultimelor decenii, în condiţiile existenţei unei 
conjuncturi foarte complexe ale economiei mondiale, 
Investiţiile Străine Directe (ISD) au devenit un factor 
determinat al creşterii economice şi extinderii procesului de 
globalizare. Prin multiplele beneficii pe care le prezintă, ISD 
au deschis pentru ţările lumii, şi mai cu seamă cele în curs de 
dezvoltare care suferă de o insuficienţă critică de capital, noi 
posibilităţi de evoluare economică. În pofida faptului, că 
fluxurile de ISD au cunoscut o dezvoltare largă în ultimele 
decenii la nivel mondial, foarte multe ţări s-au dovedit a fi 
incapabile de a atrage investiţii în economiile locale şi să le 
transforme într-un catalizator al creşterii economice. 
Prezentul articol se focusează pe analiza performanţelor ISD 
în Republica Moldova în perioada post criză. 

Over the last decades, under the influence of the 
existing trends in the world economy, Foreign Direct 
investments (FDI), have become an important factor of 
economic growth and expansion of global linkages.              
Taking into account the multiple benefits FDI                         
can bring, this flows opened new opportunities for world 
countries, especially for the developing ones suffering from 
a serious capital shortage. Despite their strong 
development in the last decades, many countries have 
proved to be unable to attract investments in local 
economies and to transform them into a catalyst for 
economic growth. The paper presents an analysis of FDI 
performance in Republic of Moldova in the post crisis 
period.  

Cuvinte cheie: Investiţii străine directe, influxurilor 
mondiale de ISD, stocul de ISD, influxul ISD, capital 
social, venit reinvestit, criza mondială. 

  

Key words: Foreign direct investments, global FDI 
inflows, FDI stock, FDI inflow, equity investment, 
reinvested earnings, global crisis. 

Introducere. Investiţiile Străine Directe (ISD) s-au 
devenit o componentă importantă a strategiilor naţionale de 
dezvoltare. ISD sunt considerate catalizatorul creşterii 
economice a unui stat, beneficiile aduse de ISD fiind multiple 
şi pentru ţările care investesc şi pentru ţările gazdă. 
Generatorii de ISD beneficiază de o valorificare mai 
profitabilă a acestora, din contul aprovizionării cu materie 
primă şi resurse energetice mai ieftine, penetrarea noilor pieţe 
pentru desfacerea produselor proprii, în condiţii de 
concurenţă mai favorabilă şi utilizarea eficientă a factorilor de 
producţie. În acelaşi timp, pentru ţările recipiente, în special 
cele care se confruntă cu o insuficienţă de resurse financiare 
pentru asigurararea unui nivel sustenabil de dezvoltare 
economică, fluxurile străine de capital, inclusiv ISD, 
reprezintă un suport important pentru dezvoltare socio-
economică şi inovaţională.  

În acest context, putem spune că ISD reprezintă un flux 
ce permite internaţionalizarea mai largă a capitalurilor din 
economiile în care acestea sunt disponibile în volume mai 
mari spre ţările în care rentabilitatea activelor este mai mare 
şi o redistribuire a acestora în cadrul economiei mondiale. 

Introducere. Foreign Direct Investments (FDI) have 
become an important component of national development 
strategies. FDI are considered the catalyst of economic 
growth of the state, with considerable benefits for investing 
countries and host countries as well. FDI generators have a 
more profitable exploitation of their accounts due to 
cheaper energy and raw material supply, penetration of 
new markets for selling their products in more favorable 
conditions of competition and efficient use of production 
factors.  

At the same time recipient countries, especially                 
those facing a shortage of financial resources to              
assure sustainable level of economic development,             
foreign capital flows, including FDI is an important 
support for socio-economic development and            
innovation. 

In this context, we can say that FDI is a flow which 
allows greater internationalization of capital from the 
savings they are available in larger volumes to countries 
where the return on assets is higher, redistributing it in the 
global economy. 

Conţinutul de bază. Dezvoltarea fluxurilor mondiale 
de ISD au deschis accesul spre industrii şi economii, care 
erau altădată închise şi greu de penetrat. La rândul lor, în 
vederea atragerii de fluxuri de capital străin, multe ţări au 
intrat în competiţie, mergînd pe calea reformării, adoptând o 
serie de măsuri în vederea abolirii barierelor administrative, 
regulatorii şi instituţionale în calea mediului de afaceri (IMF, 
September 2003). 

Totodată, în ultimii ani, ISD s-au dovedit şi cea mai 
stabilă sursă de finanţare faţă de investiţiile de portofoliu 
şi/sau împrumuturile bancare, ele fiind mai puţin afectate 
de crizele financiare (Ricupero Ruben,World Invesment 
Report 2000, UNCTAD, 2000). 

În ultimul deceniu, structura fluxurilor mondiale de 

Conţinutul de bază. Developing world FDI flows have 
open access to industries and economies that were once 
closed and difficult to penetrate. In turn, in order to attract 
foreign capital flows, many countries have competed on 
the path to reform, adopting a series of measures aimed at 
abolishing administrative barriers, regulatory and 
institutional environment in the business way (IMF, 
September 2003). 

However, in recent years, FDI proved to be the most 
stable source of funding to portfolio comparing with 
investment and / or bank loans, being less affected by 
financial crises (Ricupero Ruben, World Invesment Report 
2000, UNCTAD, 2000). 

In the last decade, global FDI flows structure has 
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ISD a cunoscut modificări esenţiale. Principala sursă a 
ISD a rămas să fie ţările dezvoltate, de unde provin 70% 
din aceste fluxuri, ca locaţie însă, în această perioadă o 
creştere fără precedent au înregistrat ţările în curs de 
dezvoltare şi în tranziţie care au recepţionat un volum 
important de investiţii. Astfel, dacă la început de deceniu, 
în aceste ţări, veneau doar 19% din fluxurile de ISD, 
atunci în 2010, aici sunt concentrate mai mult de jumătate 
din acestea – 51,6%. Această creştere este atribuită sporirii 
volumului de lichidităţi, evoluţiei stabile a economiilor 
acestora, dar şi reformelor liberale orientate spre 
consolidarea economiei de piaţă.  

undergone significant changes. The main source of FDI 
remained the developed countries. 70% of these flows are 
coming from these locations; however, this period saw 
unprecedented growth in developing and transition 
countries, which have received a significant amount of 
investment. Thus, if in the beginning of the decade,            
in these countries, came only 19% of FDI flows, in 2010, 
here are concentrated more than half of them – 51.6%.             
This increase is attributed to the increasing amount                      
of cash, stable development of their economies                          
and liberal reforms aimed at strengthening the market 
economy. 

 
Fig. 1. Orentarea geografică a fluxurilor mondiale de ISD, %/ 

Fig. 1. Geographical distribution of FDI world flows, % 
Sursa/Source: Baza de date statistice UNCTAD/UNCTAD database statistics: 
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx 

 

În perioada crizei mondiale aceste tendinţe au devenit şi 
mai conturate. Avînd un pronunţat caracter prociclic, 
fluxurile de ISD au înregistrat o reducere puternică, 
reorientîndu-se spre ţările în curs de dezvoltare, unde 
recesiunea economică nu a fost atît de pronunţată şi 
recuperarea după criză a fost mai rapidă şi stabilă. Astfel, 
criza financiară recentă a condiţionat o reducerea dramatică a 
fluxurilor de ISD, ele fiind în scădere cu 15% în 2008, 
continuând să scadă şi în a.2009 cu 40%. Profunzimea acestei 
recesiuni a fost determinată de faptul, că criza a afectat cu 
întâietate şi cel mai puternic ţările dezvoltate, care sunt 
principalele generatoare de ISD.  

Pe fonul revenirii treptate a economiei mondiale după 
criză, în 2010 fluxurilor mondiale de ISD au început treptat să 
se relanseze, înregistrînd o majorare de 13%. Cu toate 
acestea, valoarea estimativă a acestora de 1323 mild. USD 
este cu mult sub nivelul anului 2008 şi încă mai mică faţă de 
anul 2007, cînd volumul fluxurilor de ISD a constituit 2174 
mild. USD. Recuperarea fluxurilor de ISD în 2010 a fost 
condiţionată de creşterea veniturilor reinvestite ca urmare a 
sporirii profiturilor corporative, în timp ce investiţiile de 
capital au cunoscut o evoluţie încă foarte modestă, iar 
investiţiile „greenfield” au contiunat încă să înregistreze 
tendinţe negative.  

O parte importantă din fluxurile mondiale de ISD, în 
perioada post criză, au fost direcţionate spre ţările în curs 
de dezvoltare: influxurile de ISD în ţările în curs de 
dezvoltare şi cele în tranziţie au crescut cu 23%, datorită 
recuperării mai rapide a acestor economii după criză, în 

During the global crisis these trends became even            
more outlined. With a strong pro-cyclical character,                
FDI flows have seen a strong reduction, the shift to                      
developing countries where economic recession has not 
been so pronounced, and where recovery from the crisis 
was fast and stable. Thus, the recent financial crisis has 
conditioned a dramatic reduction in FDI flows, which are 
down 15% in 2008 and continued to decline in 2009                 
with 40%. The depth of this recession was caused by the 
fact that the crisis has affected the priority and                          
the most powerful developed countries are the main 
generators of FDI. 

On the background of the gradual recovery                          
of the global economy after the crisis, in 2010 global                 
FDI flows began gradually to revive, registering                      
an increase of 13%. However, their estimated value of 
1,323 billion. USD is well below 2008 and still lower than 
2007, when the volume of FDI flows was 2174 was mild. 
USD. 

Recovery of FDI flows in 2010 was due to              
increased income reinvested corporate profits, while 
capital investment have evolved very modestly, 
"Greenfield" investments continued to register negative 
trends. 

An important part of world FDI flows in the                          
post crisis was directed towards developing countries.                
FDI inflows into developing countries and transition 
countries increased by 23% due to faster recovery                       
of these economies during crisis, while investing                      
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timp ce investiţiile în ţările dezvoltate au sporit doar cu 
10%1. Prin urmare, în lista principalelor 20 ţări de 
destinaţie a ISD, 10 reprezentau ţări în curs de dezvoltare.  

only in developed countries increased by 10%. Therefore, 
on the main list of 20 countries of FDI destination, 10 were 
developing countries. 

 
Fig. 2. Dinamica influxurilor mondiale de ISD, mil. USD/  

Fig. 2. Dynamic of Global FDI Inflows, USD million 
Sursa/Source: Elaborat în baza datelor statistice UNCTAD/UNCTAD based on statistical data: 
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx 

 

Conform estimărilor UNCTAD, în anul curent 
fluxurile de ISD vor continua să crească, atingînd un nivel 
de 1,4 – 1,6 tril. USD. În anii ce urmează, această tendinţă 
va fi păstrată, înregistrîndu-se în 2012 un nivel estimativ 
de 1,7 tril. USD, iar în 2013 – 1,9 tril. USD, ceea ce 
reprezintă valoarea de vărf înregistrată în 20072. 

Recuperarea fluxurilor de ISD în condiţiile 
recuperării economiei Republicii Moldova după criză 

Volumul ISD într-o economie, este considerat unul din 
indicatorii principali care confirmă succesul politicilor şi 
perspectivelor economice ale acesteia. Atunci când ISD 
sunt în creştere, aceasta poate încuraja şi alţi investitori 
străini să aloce noi resurse în economia respectivă. Astfel, 
după ce un anumit prag al neîncrederii este depăşit, ISD 
devin o importantă forţă motrice pentru o dezvoltare 
economică de calitate. În acest context, se poate menţiona 
că ISD sunt importante nu doar ca surse de finanţare, dar 
şi ca o combinaţie a experienţei, cunoştinţelor, practicilor 
de management, inovaţiilor de marketing şi know-how 
tehnologic, stimulând şi investiţiile capitalului autohton3. 

În perioada ultimului deceniu, stocul de ISD în 
economia naţională a sporit de aproape 6 ori. O creştere 
constantă s-a resimţit cu precădere în perioada anilor 
2004-2008, în 2008 fluxurile de ISD înregistrînd o valoare 
record de 712 mil. USD. Ciclul de creştere a fost, însă, 
înrerupt de criza mondială, în condiţiile reducerii 
încrederii investitorilor străini, influxurile de ISD s-au 
redus cu 82%, în anul 2009 înregistrînd 127,8 mil. USD.  

De la începutul anului 2010, datorită consolidării 

UNCTAD estimates that FDI flows this year will 
continue to increase, reaching a level of 1.4 – 1.6 trill. 
USD, and in the coming years, this trend will be 
maintained, registering an estimated 2012 level of 1.7 trill. 
USD, and in 2013 – 1.9 trill. USD, which represents the 
peak recorded in 20074. 

Recovery of FDI flows in terms of Moldovan 
economy recovery after the crisis 

FDI recorded an economy is considered one of                         
the main indicators that confirm the success of                             
its policies and economic outlook. When FDI is                     
increasing, it may encourage other investors to allocate 
new resources to the respective economy. Thus, after a 
certain level of mistrust is overcome, FDI became                        
an important driving force for quality economic 
development. In this context, it may indicate that                     
FDI is important not only as sources of funding,                   
but also as a combination of experience, knowledge, 
management practices, marketing innovations and 
technological know-how, stimulating the investment and 
domestic capital5. 

During the last decade the stock of FDI in the                     
national economy increased by almost 6 times. A steady 
increase was felt, especially in the period 2004-2008, FDI 
inflows in 2008 registering its highest record of 712 
million USD. Growth cycle was interrupted by the global                  
crisis, while reducing the confidence of foreign investors, 
FDI inflows fell by 82%, recorded in 2009 to 127.8 
million. 

1 Global and Regional Trends of FDI Outflows in 2010, UNCTAD Global Investment Trends Monitor, N. 6, 27 April 2011 available on  
http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20114_en.pdf 
2 World investment Report 2011 disponibil la http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf 
3 Raportul de analiză a constrîngerilor, http://mca.gov.md/file/CA%20Report%203%20septembrie%20MD.pdf 
4 World investment Report 2011 disponibil la http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf 
5 Raportul de analiză a constrîngerilor, http://mca.gov.md/file/CA%20Report%203%20septembrie%20MD.pdf 
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progresive a economiei naţionale, precum şi a stabilizării 
economice a principalelor ţări-investitori în Republica 
Moldova, au început să se relanseze uşor şi fluxurile de ISD 
în economia naţională. În anul 2010, fluxul investiţiilor 
străine directe în economia naţională a constituit 198,9 mil. 
USD, înregistrînd o creştere de 55,6% faţă de anul precedent. 
În pofida acestui spor ce pare relativ înalt, valoarea sa 
absolută rămâne a fi una foarte modestă, care abia depăşeşte 
nivelul fluxurilor ISD obţinut în anul 2005.  

Since the beginning of 2010, due to the progressive 
strengthening of the national economy and economic 
stabilization of the main countries-investors in Moldova, 
the FDI flows began easily to revive. In 2010, FDI flows in 
the national economy amounted 198.9 million, registering 
an increase of 55.6% over the previous year. Despite this 
increase, which seems relatively high, the absolute value 
remains very modest, which barely exceeds the level 
achieved in 2005 FDI flows. 

 
Fig. 3. Evoluţia ISD comparativ cu creşterea PIB în perioada anului 2000-2010, mil. USD/ 

Fig. 3. FDI evolution compared to GDP growth during 2000-2010 years, million USD 
Sursa/Source: Biroul Naţional de Statistică şi Banca Naţională a Moldovei./National Bureau of Statistics and 
National Bank of Moldova. 

 

Criza mondială a scos în evidenţă atractivitatea redusă a 
economiei moldoveneşti pentru investitorii străini şi, 
probabil, unele carenţe în modelul acesteia de dezvoltare. În 
pofida creşterii fluxurilor de ISD cu 55,6%, care au 
condiţionat şi o sporire a stocului de ISD (stocul ISD, în anul 
2010 s-a majorat cu 7% faţă de anul precedent, constituind 
2837 mil. USD), totuşi este prematur de vorbit despre o 
performanţă reală a acestora, ceea ce poate fi explicat prin 
următoarele evoluţii: 

1) Ponderea stocului de ISD în PIB s-a ridicat timp de 
10 ani de la 35% în anul 2000 la 49% în anul 2010 (fig. 4). 

The global crisis has highlighted the low            
attractiveness of Moldovan economy to foreign investors 
and perhaps some gaps in its development model.              
Despite growth of 55.6% of FDI flows, which have 
conditioned an increase in the stock of FDI (in 2010, FDI 
stock increased by 7% over the previous year, being 2837 
million dollars), it is still premature to talk about their 
actual performance, which can be explained by the 
following trends:  

1) The share of FDI stock in GDP for 10 years 
increased from 35% in 2000 to 49% in 2010 (figure 4). 

 

 
Fig. 4. Poziţionarea Republicii Moldova în profil regional privind  

ponderea stocului de ISD în PIB şi raportat la cap de locuitor/ 
Fig.4. Republic of Moldova position in the regional profile of FDI stock share in GDP per capita 

Sursa/Source: Elaborat în baza datelor statistice UNCTAD/ Developed based on UNCTAD statistical data: 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89 
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Totuşi, pentru Republica Moldova acest indicator poate fi 
calificat cu greu un indicator ce relevă prerformanţă, întrucît 
ţara noastră este considerată una dintre ţările cu cel mai jos 
nivel al PIB. În acelaşi timp, despre atractivitatea redusă a 
economiei naţionale pentru investitorii străini, sub aspect 
regional, vorbeşte faptul, că Moldova înregistrează cel mai 
mic nivel al ISD pe cap de locuitor (în anul 2010 fluxul de 
ISD a constituit 55$, iar stocul ISD pe cap de locuitor a 
constituit 797$) comparativ cu ţările din regiunea Europei 
Centrale şi de Est şi fiind practic la coada ţărilor din CSI; 

2) Până în anul 2010, volumul ISD acumulat în economia 
naţională nu a constituit decât 0,01% din stocul mondial de 
ISD, înregistrând cele mai slabe performanţe comparativ cu 
ţările din regiune (vezi fig.5). Acest indicator rămîne a fi cu 
mult sub nivelul înregistrat de unele ţări din regiune, cum ar 
fi: Federaţia Rusă (2,21%), Polonia (1,01%), Cehia (0,68%), 
România (0,37%), Ucraina (0,30%).  

However, in Moldova this indicator can be hardly 
qualified as one that shows performance, because our 
country is considered one of the countries with the lowest 
level of GDP. At the same time, about the reduced 
attractiveness of the national economy for foreign investors 
on regional area, says the fact that Moldova registers the 
lowest level of FDI per capita (in 2010 FDI flows 
amounted $ 55, and FDI stock capita was $ 797) compared 
with countries of Central and Eastern Europe, and being at 
the bottom of the CIS countries; 

2) By 2010, accumulated FDI in the national economy 
has been only 0.01% of the global stock of FDI, accounting 
for the weaker performance compared to countries in the 
region. (see fig.5) This indicator remains well below the 
level of some countries in the region such as the Russian 
Federation (2.21%), Poland (1.01%), Czech Republic 
(0.68%), Romania (0.37%), and Ukraine (0.30%). 

 

 
Fig. 5. Poziţionarea Republicii Moldova în profil regional privind ponderea stocului  

de ISD în stocul mondial de ISD/ 
Fig. 5. Republic of Moldova position in the regional profile of FDI stock share in the world FDI stock 

Sursa/Source: Elaborat elaborat în baza datelor statistice UNCTAD/Elaborated based on UNCTAD statistical data: 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89. 

 
3) Recuperarea fluxurilor de ISD în a. 2010 s-a produs, 

mai cu seamă, datorită creşterii investitorilor care deja 
activează în economia naţională, ca urmare a revigorării 
activităţii economice pe parcursul ultimului an, decît 
datorită intrării unor noi investitori. În a.2010 a sporit 
venitul reinvestit şi investiţiile în formă de alt capital cu 
34% şi, corespunzător, 45%, în timp ce investiţiile străine 
directe în capitalul social au scăzut cu aproximativ 5%. 

3) The recovery of FDI flows in 2010 occurred mainly 
due to growth of the investors already activating in the 
national economy, following the rebound in economical 
activity last year, but not due to entry of new investors. In 
2010 increased reinvested earnings and other capital 
investments in the form of 34% and, accordingly, 45%, 
while foreign direct investment capital decreased by 
approximately 5%. 

Volumul relativ scăzut al investiţiilor în Republica 
Moldova se pare că este condiţionat, în mare parte, de un 
cadru de reglementare mai puţin favorabil în comparaţie cu 
ţările din regiune. Conform ultimului raport al Băncii 
Mondiale „Doing Business 2011”, Republica Moldova a 
pierdut trei poziţii în clasamentul ţărilor privind facilitarea 
cadrului de reglementare a mediului de afaceri, 
poziţionîndu-se pe locul 90. Conform aceluiaşi raport, 
există un şir de factori care continuă să constituie un 
adevărat impediment în desfăşurarea afacerilor. 

Relatively low volume of investments in Moldova 
appears to be largely conditioned by a less favorable 
regulatory framework in comparison with other countries 
in the region. According to the latest World Bank                  
report "Doing Business 2011", Moldova has lost three 
positions in the ranking of countries on the regulatory 
framework which facilitate business, located on the 90th 
position. According to the same report there are a number 
of factors that continue to be a real impediment of doing 
business. 
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Fig. 6. Dinamica influxurilor de ISD în Republica Moldova pe tipuri de capital investit, mil. USD/ 
Fig. 6. The dynamics of FDI inflows in Republic of Moldova by type of invested capital, mil.USD 

Sursa/Source: Elaborat în baza datelor statistice ale Băncii Naţionale ale Republicii Moldova./Elaborated based on 
Republic of Moldova National Bank statistical data. 

 
Concluzii. După o criză grea cu consecinţe complexe, 

economia naţională pare să-şi revină progresiv, atingînd 
un nivel înalt de creştere economică pe fonul redresării 
principalelor fluxuri externe de bunuri şi capital: comerţ 
exterior, remitenţe, precum şi a influxurilor de investiţii 
străine. În acelaşi timp, revenirea fluxurilor de ISD cu 
ritmuri accelerate, deşi relevă o notă de optimism indicînd 
asupra îmbunătăţirii mediului naţional economic, totuşi ne 
permite cu greu să vorbim despre o performanţă reală a 
acestora. Stocul de ISD acumulat în economia naţională 
rămîne a fi unul nesemnificativ în cel mondial, iar ţara 
continuă să-şi păstreze poziţia de la coadă printre ţările din 
regiune în ceea ce priveşte nivelul ISD pe cap de locuitor. 
În contextul în care se optează pentru adoptarea unui nou 
model de dezvoltare a economiei naţionale, bazat pe 
investiţii şi exporturi, este important de a ţine cont de 
peformanţa acestor indicatori şi de a analiza posibilităţile 
de sporire a acestora. 

 Conclusion. After a difficult crisis with complex 
consequences, the national economy seems to recover 
gradually, reaching a high level of economic growth                    
on the background of the main recovery of goods and 
capital outflows: foreign trade, remittances and foreign 
investment inflows. Meanwhile, FDI flows return with 
accelerated rates, indicating a note of optimism on 
improving the national economic environment, however, 
hardly allows us to talk about their real performance.                   
FDI stock accumulated in the national economy remains       
an insignificant one on the world map. Moldova continues 
to maintain the last position among countries of the                     
region in terms of FDI per capita. In the context in                   
which it is decided to adopt a new model of national 
economic development, based on investment and                
exports, it is important to take account of these indicators 
performance and to explore the possibilities of their 
increasing. 
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