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Echipa Economică Germană in Moldova - comunicat de presă
Un nou studiu demonstrează impactul semnificativ al investțiilor străine directe asupra economiei
Republicii Moldova
Până acum puțin era cunoscut despre impactul cantitativ al investițiilor străine directe (ISD) asupra
Moldovei. O analiză minuțioasă efectuată de către Echipa Economică Germană (GET Moldova) ne
vorbește despre impactul semnificativ al acestora asupra producerii, creării locurilor de muncă,
salariilor, veniturilor statului și exporturilor.
Multe s-au spus și s-au scris despre ISD in Moldova, dar nimeni totuși nu a cuantificat relevanța
acestora asupra economiei Moldovei. Un motiv important al acestei situații a servit lipsa datelor
procesate. GET Moldova în echipă cu Biroul Național de Statistică au reparat acest gol informațional
procesând datele relevante acestui subiect. Analiza acestor date noi efectuată de către GET Moldova
ne sugerează că impactul investițiilor străine directe este cu mult mai mare decît cel care era atribuit
de obicei acestora, astfel ISD constituind o sursă importantă de creștere economică și de
imbunătățire a standardelor de viață. Constatările principale sunt expuse în rezumatul ce urmează.
Rezultatele principale
1. Companiile cu ISD reprezintă 15% din ocuparea forței de muncă
Companiile cu ISD angajează în total 76 000 persoane. Astfel aceste companii dețin în jur de 15% din
forța de muncă angajată. Aproape jumătate din angajații companiilor cu ISD activează în sectoare de
producere cum sunt textilele, produse alimentare și producerea consumabilelor auto.
2. Companiile cu capital străin dețin 23% din producere
Companiile cu capital străin reprezintă 23% din valoarea adăugată; astfel, aproape ¼ din PIB-ul
Moldovei este produs de către aceste companii.
3. Producția pe angajat în companiile cu ISD este cu 71 % mai mare decat media internă
Producția medie pe angajat în companiile cu ISD este în mediu cu 71% mai înaltă decât în companiile
locale datorită unui număr de factori cum ar fi mărimea companiei, capitalizarea, precum și utilizarea
noilor tehnologii, avantaje manageriale și instruirea angajaților. Astfel, locurile de muncă create de
companiile cu ISD contribuie, în mod normal, la o mai mare productivitate.
4. Companiile cu capital străin plătesc în mediu salarii mai mari
Deoarece operează la o productivitate mai înaltă, companiile cu capital străin pot să plătească în
mediu salarii considerabil mai înalte decât companiile locale. Astfel populația Republicii Moldova
beneficiază direct de pe urma ISD. Aceste diferențe sunt în mod special vizibile în sectoarele cu
capital masiv cum este sectorul energetic și în sectoarele bazate pe cunoștințe cum este programarea
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computerizată. În sectoarele cu tehnologii mai simple cum sunt textilele, diferența de salarii este mai
limitată.
5. Contribuție sporită la bugetul de stat
Companiile cu capital străin contribuie semnificativ la crearea bugetului de stat. Acestea reprezintă
34 % din impozitul pe venitul corporativ ceea ce constituie cu mult mai mult decât cota acestora la
valoarea adăugată/ producere. În plus, aceste societăți reprezintă 21% din contribuțiile sociale, în
pofida cotei lor de 15% din totalul locurilor de muncă. Astfel, guvernul are beneficii fiscale directe și
concrete din investițiile străine directe.
6. Contribuții substanțiale la exporturi
În sectorul de producere, companiile cu 100% capital străin exportă 2/3 din producția lor, în timp ce
companiile locale vând aproximativ 23% în străinătate. Astfel, aceste companii contribuie la fluxul de
valută străină în țară.
7. Rezumatul constatărilor
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Woldemar Walter, Managerul de Proiect al GET Moldova și autorul principal al studiului comentează:
"Analiza noilor date de către GET Moldova în cooperare cu Biroul Național de Statistică arată
că ISD este unul dintre principalele motoare ale creșterii economice și factor cheie pentru
îmbunătățirea standardelor de viață în Moldova. Factorii de decizie trebuie să se asigure că
această importanță este reflectată în deciziile lor politice."
Dr. Ricardo Giucci, Liderul GET Moldova, adaugă:
"Din cauza nivelului relativ scăzut al ISD pe cap de locuitor în Moldova, majoritatea experților
au considerat că impactul investițiilor străine directe asupra economiei nu a fost foarte mare.
Cu toate acestea, analiza noastră relevă un impact destul de puternic, cu beneficii atât pentru
populație, cât și pentru guvern. Aceste constatări reprezintă o bună încurajare pentru
intensificarea eforturilor de atragere a ISD în țară ".

Despre Echipa Economică Germană Moldova: GET Moldova constituie un grup de economiști care
consultă Guvernul Republicii Moldova pe chestiuni de politici economice începînd cu 2010 și este
finanțat de către Ministerul Federal al Economiei și Energiei al Germaniei.
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