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Cu siguranţă pentru fiecare dintre noi banii au o importanţă foarte mare şi ar fi 

complicat să ne imaginăm chiar si o zi din viaţa fiecăruia fără a gestiona careva 

resurse financiare.  
Totuşi banii nu înseamnă acelaşi lucru pentru noi toţi. Pentru unii înseamnă 

liniştea unei case, pentru alţii aglomeraţia urbană, o oază de linişte sau o tristeţe 

nemărginită. banii sunt un mijloc dar cu reprezentare socio-emoţională ridicată. 

Pentru unii sunt cu adevărat importanţi iar pentru alţii chiar nu contează. Trocul 

încă în multe ţări e relaţia economică de bază. În urma unui studiu organizat de 

―EuroSTAT‖ s-a demonstrat că ţări precum Australia, Canada, Japonia şi ţările 

UE investesc mai mult în locuinţe, combustibili şi utilităţi; Rusia şi India mai 

mult pentru mîncare iar SUA pentru medicină şi asigurări medicale. 

Deasemenea Rusia şi Mexic alocă foarte puţine resurse pentru sistemul de 

învăţământ, Arabia Saudită ţară musulmană, pentru tutun si alcool; India pentru 

resurse de comunicare, restaurante şi hoteluri.  
Aceste diferenţe apar din cauza individualităţii culturală, viziuni doctrinare sau 

politice ale populaţiei sau din cauza unor tradiţii adânc înrădăcinate în mentalul 

colectiv. 
Fiecare stat are o viziune proprie asupra scopului şi a necesităţii banilor fapt ce 

generează uneori şi imixtiunea unor indivizi controversaţi în manipularea şi 

influenţarea societăţii prin intermediul manipulării informaţiilor în special a 

celor false legate de dirijarea capitalului. În ţările în curs de dezvoltare şi ţările 

sărace banii au devenit nu de puţine ori un mijloc de influenţare şi manipulare a 

populaţiei.  
Este bine cunoscut că Uniunea Europeană oferă sprijin de preaderare statelor 

care înaintează o cerere spre aderare. Acest instrument ajută statele candidate să 

îndeplinească condiţiile de aderare la UE, alinierea instituţiilor şi a normelor 

acestora la standardele comunităţii. Cadrul relaţiilor dintre UE şi Republica 

Moldova este Acordul de Asociere, care prevede o asociere politică şi o 

integrare economică mai puternică. Asistenţa UE sprijină modernizarea 

Moldovei prin reforme pentru creşterea economică şi crearea locurilor de 
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muncă, precum şi pentru respectarea drepturilor omului şi consolidarea 

democraţiei.  
Asocierea cu Uniunea Europeană este o prioritate pentru Republica Moldova, 

iar în acest scop obiectivele de bază sunt realizarea accesului mai bun pe piaţă, 

eliminarea taxelor de import şi export, precum şi eliminarea barierelor în 

domeniul comerţului. Uniunea Europeană este principalul furnizor de Investiţii 

Străine Directe (ISD) în Republica Moldova, 53,4% din totalul ISD provin din 

UE.  
Totuşi, ca urmare a crizei mondiale, fluxurile de investiţii orientate în 

economia naţională au scăzut brusc. Criza economică şi financiară a redus 

puternic încrederea investitorilor străini în capacitatea de relansare a economiilor 

în tranziţie, printre care se află şi Republica Moldova. La multe proiecte de 

investiţii s-a renunţat, fie au fost amânate.  
În prezent, corupţia, instabilitatea politică şi guvernările ineficiente influenţate 

adânc de gândirea postsovietică ţin departe investitorii de economia 

moldovenească chiar dacă oportunităţi de dezvoltare în economia directă încă 

există. Alte constrângeri care reduc atractivitatea investiţională a ţării noastre ţin 

de calificarea forţei de muncă, legislaţia muncii rigidă, infrastructura în stadiu 

avansat de degradare, cadrul legal şi instituţional slab, ineficienţa mecanismelor 

de protecţie a investitorilor. 
Statul federal rus nu mai este de o bună perioadă de timp lider la capitolul 

investiţii directe în economia Republicii Moldova. Conform ultimului raport al 

Băncii Naţionale, investitorii ruşi au ajuns pe locul 6, fiind devansaţi de ţările 

europene. Astfel, potrivit datelor BNM, în 2016 investiţiile ruşeşti erau de peste 

200 de milioane de dolari şi au scăzut până la puţin peste 70 de milioane de 

dolari în 2017. 
În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările 

UE le-a revenit ponderea majoritară – 52,2%. Investitorii din ţările CSI au 

deţinut o pondere de 11,1% din totalul capitalului social acumulat, cei proveniţi 

din alte ţări deţin investiţii în proporţie de 36,7%. Dacă ne referim la investiţiile 

în sectorul bancar, pe ţări, clasamentul este condus de Italia, urmată de România, 

Franţa şi Germania. În ceea ce priveşte investiţiile în restul sectoarelor, atunci în 

fruntea clasamentului este Rusia, pe locurile următoare situându-se Olanda, 

Italia, Statele Unite ale Americii, Cipru şi Germania. În 2017, cei mai mari 

investitori au fost cei din Olanda, pe locul doi clasându-se cei din Spania. De 

menţionat că în anii 2015-2016, Olanda ocupa locul 2 la capitolul investiţii 

directe, iar Spania nici nu se afla în top 10. Locurile 3, 4 şi 5 sunt ocupate de 

Franţa, Cipru şi România. Pentru crearea de noi locuri de muncă: odată cu 

venirea în Moldova a mai multor companii mari, pe lângă fluxul de investiţii, se 

soluţionează o serie de probleme extrem de stringente: aducem în discuţie cazul 

Draexlmaier soluţionat cu crearea a aproape 3 mii de locuri noi pentru 
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profesionişti. Întrucât companiile care s-au decis să-şi deschidă filiale şi linii de 

producţie, s-au confruntat cu problema lipsei specialiştilor mare parte dintre 

investitori inclusiv cei germani sau austrieci aplică propriile sisteme de selectare 

şi pregătire a cadrelor profesionale colaborând eficient cu şcolile profesionale, 

colegiile sau universităţile.  
De multe ori auzim că Moldova a primit din partea UE sume mari de bani, însă 

de mult mai puţine ori auzim ce s-a făcut şi cu ei. Iată câteva dintre domeniile în 

care aceşti bani s-au investit: În medicină: o nouă secţie de chirurgie, deschisă la 

începutul lunii mai, 2014, la Spitalul Clinic Republican. Blocul cu o suprafaţă de 

10 mii m.p. s-a construit timp de doi ani. El include 16 săli de operaţie moderne, 

75 de paturi de terapie intensivă, un bloc de sterilizare a echipamentului, un 

laborator de analize de urgenţă şi metabiopsie, o bancă de sânge şi o încăpere 

pentru colectare şi neutralizare a deşeurilor medicale. În noul bloc, vor fi trataţi 

de la 25.000 la 35.000 de pacienţi. 
În alimentarea cu apă: proiectul de reconstrucţie a sistemului de alimentare cu 

apă şi canalizare din raionul Călăraşi, realizat în perioada 2011 – 2012. Peste 

25,5 milioane de lei investiţi în construcţia sistemelor de epurare a apelor uzate 

şi de alimentare cu apă potabilă. Proiectul furnizează apă potabilă de calitate 

pentru circa 18 mii de oameni din regiune şi a creat 13 locuri noi de muncă. 
În agricultură: „Filiera Vinului‖, prevede acordarea împrumuturilor 

concesionale în industria vinului cu scopul de a o moderniza. Programul este în 

valoare de 75 milioane euro şi va fi realizat până în anul 2016. Aproximativ 20 

de companii vinicole moldoveneşti au participat la proiect şi au obţinut 21 

milioane euro pentru modernizarea producţiei de vin şi îmbunătăţirea calităţii 

lui. Agricultura R. Moldova este una dintre cele mai importante ramuri ale 

economiei - asigură aproximativ 40% din exporturi, motiv pentru care, începând 

cu 2014 beneficiază de fonduri europene nerambursabile, în valoare de 300 

milioane de euro.  
În educaţie: datorită proiectului „Parteneriatul global în domeniul educaţiei‖, 

cu un buget total de 4,4 mln dolari, din 2009 numărul grădiniţelor de copii a 

crescut de la 1349 până la 1418. 83 de grădiniţe din Republica Moldova au fost 

reparate pe parcursul anului 2017 din banii oferiţi de Guvernul României iar 

executivul Republicii Moldova va asigura o contribuţie în valoare de 4% din 

suma totală alocată. În perioada 2014 – 2016 au fost alocate 23 de milioane de 

euro pentru repararea şi remobilarea a 832 grădiniţe din toate raioanele ţării.  
În infrastructură: cât ţine de dezvoltarea infrastructurii drumurilor, pentru anii 

2018-2020 MTID îşi propune: construirea centurii de ocolire a mun. Chişinău 

(84 km, 260 mil. EUR), reabilitarea traseului naţional M14 Criva-Chişinău (265 

km, 260 mil EUR). Dezvoltarea proiectelor de infrastructură feroviară: 

reabilitarea liniei de cale ferată Cuciurgan (frontiera cu Ucraina) - Complexul 

Portuar Giurgiuleşti (75km, 27 mil EUR). Proiecte de tip Quick Win: 
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dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii Complexului Portuar Giurgiuleşti 

(3,6 mil EUR), studiu de fezabilitate pentru reabilitarea şi modernizarea 

aeroporturilor internaţionale Bălţi şi Mărculeşti (1 mil EUR). 
Implimentarea politicilor publice: în 2004 Comisia Europeană a lansat Politica 

Europeană de Vecinătate (PEV) – European Neighbourhood Policy (ENP).  PEV 

este o schimbare de comportament al Uniunii Europene faţă de ţările vecine. 

Obiectivele acestei politici au fost de a stabili la hotarul UE „o centură de ţări 

prietenoase‖, la care, împreună cu vecinii din Europa de Est s-a adăugat un grup 

mare de ţări din Africa de Nord – ţările din sudul Mediteranei. Obiectivul 

acesteia este de a pune accentul pe promovarea stabilităţii, securităţii şi 

dezvoltării economice.  
Avem o certitudine că UE va continua realizarea proiectelor de investiţii în 

Rep. Moldova. Uniunea Europeană şi ţările contributoare sunt gata să sprijine 

Rep. Moldova în implementarea proiectelor de investiţii ce vizează dezvoltarea 

zonelor rurale şi punerea în aplicare a Acordului de asociere ce ţine de crearea 

zonei de liber schimb. 
Indiferent de investiţiile pe care le acorda tările străine, societatea nu ajunge să 

fie informată referitor la originea acestora (contextul social favorizează media 

rusească care nu are interes să transmită informaţii veridice) şi importanţa lor 

pentru dezvoltarea Moldovei. Dacă mai adăugăm şi jocurile politice într-o 

societate încă neînchegată funcţional plus situaţia financiară tabloul general nu 

arată deloc bine. Soluţii însă sunt. Alternarea surselor de informare, un 

învăţământ progresist şi funcţional, implicarea socială activă, dreptul crescut la 

opinie şi cuvânt atitudine faţă de guvernare şi responsabilitate civică. 
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