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Abstract. With the purpose quantitative and quality standard of 

investment activity in agrarian and food sector the basic parameters of 
economic efficiency of use of investments in the period 1995-2005 have been 
certain; dynamics of industrial investments, factor of the economic efficiency, 
specific investments and a time of recovery of outlay of investments. The level of 
influence of investments from agrarian and food sector and the food-processing 
industry above the Total national product in agrarian and food sector through 
application of mathematical formulas with statistical processing has been 
certain. Carried out researches have allowed to ascertain, that both economic 
parameters, and mathematical processing of the received results have confirmed 
necessity of increase in a stream of investments into an agriculture up to a level 
received in the food-processing industry. 

 
Evaluarea cantitativă şi calitativă a activităţii investiţionale poate fi 

efectuată prin determinarea indicatorilor eficienţei economice a folosirii 
investiţiilor [2, c. 321]. Referitor la sectorul agroalimentar  este necesar de a ţine 
cont şi de specificul activităţii investiţionale nu numai al sectorului în întregime 
[3, c. 218], dar şi separat în agricultură şi în industria alimentară. În acest context 
au fost aleşi acei indicatori ai eficienţei economice a investiţiilor, care după noi, 
mai adecvat redau  aspectele specifice ale acestui proces în sectorul 
agroalimentar. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

 
 S-au studiat şi s-au calculat indicatorii de bază ai eficienţei economice a 
investiţiilor în sectorul agroalimentar al Republicii Moldova. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Unul din indicatorii eficienţei economice  a activităţii investiţionale îl 
constituie ponderea investiţiilor productive din volumul total (fig. 1), deoarece 
aceste investiţii se materializează în obiective cu caracter economic. S-a constatat 
următorul aspect: cu cât cota acestor investiţii în volumul total este mai mare, cu 
atât mai efectiv ele sunt folosite în procesul de producţie a bunurilor materiale.  

Este necesar de menţionat că pe perioada investigată, volumul investiţiilor 



productive s-a majorat de cca. 8,6 ori faţă de anul 1995,  pe când cel al 
investiţiilor totale numai de cca. 6,1 ori.  Aceasta a contribuit la mărirea ponderii 
investiţiilor productive  pe economia naţională  în ultimii 5 ani cu 22-29% faţă de 
anul în care s-au început investigaţiile şi constituie în prezent  cca. ¾ din totalul  
investiţiilor în capital fix. 
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Fig.1–Dinamica investiţiilor productive în economia Republicii Moldova 
 în anii 1995-2005 (%) 

 
Sursa: elaborată de autor conform datelor [1] 
 
În acelaşi timp, în sectorul agroalimentar pe perioada analizată volumul 

investiţiilor productive s-a majorat numai de 3,2 ori, ceea ce a contribuit la 
reducerea ponderii acestui sector în volumul total al investiţiilor productive de la 
46,5% până la 24%. Este necesar de menţionat că în anii 1999-2000 ponderea 
sectorului agroalimentar în volumul investiţiilor productive a fost mai redus şi a 
constituit numai 15%. Deci, în acest domeniu s-au alocat investiţii productive cu 
mult mai puţine, decât media pe republică şi respectiv faţă de locul pe care îl 
ocupă acest sector în volumul PIB-ului pe economia naţională. 

Unul din cei mai importanţi indicatori pentru aprecierea activităţii 
investiţionale la nivel macro-economic, inclusiv în sectorul agroalimentar, îl 
constituie coeficientul eficienţei economice a investiţiilor. Pentru o  evaluare 
cantitativă şi calitativă mai detaliată a eficienţei economice a investiţiilor din 
sectorul agroalimentar este necesar de a ţine cont şi de aportul fiecărui 
compartiment al acestui sector: industria alimentară şi agricultura (fig. 2). 

Investigaţiile efectuate ne demonstrează că fiecare compartiment a  
influenţat diferenţiat asupra indicatorilor coeficientului eficienţei economice a 
investiţiilor utilizate în sectorul agroalimentar. În agricultură, de la 1 leu investit 
s-a obţinut medie pe ultimul deceniu câte 4,98 lei, ceea ce depăşeşte indicatorul 
obţinut pe sectorul agroalimentar de 2,3 ori. O depăşire şi mai semnificativă s-a 
constatat  faţă de media pe economia naţională – respectiv de 3,3 ori. Este necesar 
de a menţiona că în unii ani 1999-2000 de la 1 leu investit s-au obţinut câte 8,75-
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17,71 lei PIB, ceea ce depăşeşte media pe sectorul agroalimentar de 2,6-3,3 ori, 
iar faţă de economia naţională  de 3,9-7,6 ori.   
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Fig.  2 – Coeficientul eficienţei economice a investiţiilor din  sectorul agroalimentar al 

Republicii Moldova în anii 1995-2005 (lei) 
Sursa: elaborat de autor conform datelor [1] 

 
Aceste rezultate ne demonstrează potenţialul înalt de folosire a investiţiilor 

în agricultură  obţinut în cazul reducerii riscurilor investiţionale care pot cauza 
deficienţe negative în obţinerea rezultatelor scontate. 

Eficienţa economică a aplicării investiţiilor în industria alimentară pe 
perioada investigată a fost cu mult mai modestă, fiind de cca. 5 ori mai mică faţă 
de cea obţinută în agricultură în ultimii 10 ani. Este necesar de menţionat că 
valoarea acestui indicator a influenţat semnificativ eficienţa activităţii 
investiţionale din sectorul agroalimentar în întregime, deoarece el a fost mai mic 
(de 1,5 ori) şi faţă de cel pe economia naţională în perioada investigată.  

Un alt  indicator care  este destul de rar utilizat în practică, însă după părerea 
noastră necesar la evaluarea cantitativă şi calitativă  a activităţii investiţionale în 
sectorul agroalimentar îl constituie investiţia specifică. El exprimă efortul 
investiţional depus pentru a asigura creşterea efectului la nivel macro-economic 
cu o unitate.  

În cadrul sectorului agroalimentar, eforturile investiţionale diferă 
semnificativ în funcţie de domeniul aplicării (fig. 3). Cele mai puţine eforturi 
investiţionale pentru obţinerea 1 leu PIB s-au înregistrat în agricultură, ele fiind 
mai mici decât  pe economia naţională de 2,2 ori. Cele mai mari eforturi 
investiţionale pentru a obţine 1 leu PIB au fost necesare în anul influenţei riscului 
investiţional cauzat de condiţiile climatice nefavorabile. Dacă ar fi fost posibilă 
evitarea acestui risc investiţional, atunci eforturile investiţionale ar fi fost de 2 ori 
mai mici în medie pe întreaga perioadă investigată.  

 121
Investiţia specifică din industria alimentară în perioada investigată a fost cu 



mult mai semnificativă şi a constituit 2,09 lei investiţii pentru obţinerea 1 leu PIB, 
ceea ce a depăşit indicatorii din agricultură de 3,42 ori.  
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Fig. 3 – Investiţia specifică din sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anii 1996-
2004 (lei) 

Sursa: elaborată de autor conform datelor [1] 

 
În baza datelor înregistrate s-a constatat că efortul investiţional pentru 

obţinerea unei unităţi de PIB în industria alimentară a fost cu mult mai 
semnificativ, decât în alte domenii, ceea ce a şi contribuit la majorarea eforturilor 
respective pe sectorul agroalimentar în întregime. Rezultatele obţinute cu 
concursul acestui compartiment al sectorului agroalimentar nu creează imagini 
favorabile pentru investitori, în special pentru cei străini. 
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Fig.  4 – Termenul de recuperare a investiţiilor în sectorul agroalimentar al Republicii 

Moldova în anii 1996-2004 (ani) 
Sursa: elaborată de autor conform datelor [1] 
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Un indicator destul de important în evaluarea economică a investiţiilor 
utilizate în sectorul agroalimentar îl constituie termenul de recuperare a 
mijloacelor financiare alocate în domeniul respectiv (fig. 4). 

Pe perioada investigată, cel mai redus termen de recuperare a investiţiilor 
alocate s-a înregistrat în agricultură  care în medie a constituit 0,59 ani, sau de 2,6 
ori mai scurt decât media pe sectorul agroalimentar şi  respectiv de 7,1 ori faţă de 
economia naţională. Aceste rezultate  au contribuit semnificativ şi la reducerea 
termenului de recuperare a investiţiilor pe sectorul agroalimentar, deoarece 
termenul mediu în industria alimentară a fost destul de lung –  respectiv  de 4,15 
ani, sau de  2,74 ori mai mare faţă de media pe sector. 

În industria alimentară, în ultimii 2 ani s-a înregistrat o tendinţă de majorare 
a termenului de recuperare a investiţiilor care l-a depăşit pe cel mediu pe perioada 
investigată de 2,78-3,07 ori. Raportată faţă de indicatorul obţinut în agricultură în 
anii menţionaţi, diferenţa a fost şi mai semnificativă – respectiv de 8,77-14,33 ori.  

Aceste date ne confirmă că în industria alimentară, datorită coeficientului 
redus al eficienţei economice, termenul de recuperare a eforturilor investiţionale  
este destul de mare. Astfel, se reduce credibilitatea acestui domeniu al sectorului 
agroalimentar faţă de investitorii existenţi şi cei potenţiali în intenţia de a menţine 
relaţii în activitatea investiţională  datorită termenului exagerat de lung de 
recuperare  a mijloacelor financiare  investite. 

CONCLUZII 
 
 În baza utilizării şi evaluării diferitor metode şi tehnici de  calculare a  
indicatorilor eficienţei economice a investiţiilor din sectorul agroalimentar al 
Republicii Moldova se pot accentua următoarele:  

 Pentru evaluarea procesului investiţional, este necesar de a folosi drept 
criteriu de bază coeficientul eficienţei economice a investiţiilor utilizate. La 
direcţionarea fluxului investiţional la macro-nivel trebuie să fie selectate de 
preferinţă acele ramuri, sectoare sau domenii, în care sunt deja create condiţii 
favorabile pentru derularea procesului investiţional la etapa actuală de dezvoltare 
a economiei naţionale. Printre aceste domenii se situează, în primul rând, sectorul 
agroalimentar ca factor destul de important în relansarea economiei naţionale, fapt  
confirmat  de coeficientul eficienţei economice a investiţiilor utilizate din ultimul 
deceniu.  

 S-a confirmat necesitatea majorării investiţiilor destinate sectorului 
agroalimentar preponderent agriculturii până la cel puţin ½ din volumul total al 
investiţiilor. Pentru realizarea acestor modificări în politica investiţională  de 
perspectivă, conform concepţiei dezvoltării sectorului agroalimentar pe anii 2006-
2020, se cere ca la direcţionarea investiţiilor să se ţină cont nu numai de aportul 
fiecărui compartiment al acestui sector în PIB-ul obţinut şi de cota investiţiilor 
alocate, dar mai ales de coeficientul eficienţei economice a folosirii acestor 
investiţii.  

 Folosind metoda de calcul a investiţiei specifice, s-a confirmat că sectorul 
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agroalimentar, faţă de alte ramuri ale economiei naţionale, este mai atractiv pentru 
activităţile investiţionale, atât după eforturile depuse, cât şi după rezultatele 
obţinute. Agricultura a fost şi rămâne unul din cele mai favorabile domenii de 
aplicare a investiţiilor atât din sectorul agroalimentar, cât şi din economia 
naţională. Eficienţa economică a investiţiilor în agricultură este mai mare, prin 
urmare se cer mai puţine eforturi investiţionale pentru obţinerea unei unităţi de 
PIB. Având în vedere locul agriculturii în formarea PIB-ului din sectorul 
agroalimentar, apare necesitatea majorării fluxului de investiţii în acest domeniu, 
cel puţin până la nivelul obţinut în industria alimentară.  

 În sectorul agroalimentar, datorită folosirii mai eficiente a investiţiilor 
alocate,  termenul de recuperare a lor este destul de redus. Astfel, se creează 
premise pentru majorarea volumului investiţiilor în acest sector până la nivelul 
obţinut pe economia naţională.  
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