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Pe parcursul dezvoltării sale atât economice cât şi în calitatea sa de stat independent Republica 
Moldova a fost simţitor frânata de ”conflictul Transnistrean”, inclusiv şi de singur faptul de 
existentă a acestuia ca atare. Tergiversarea procesului de reintegrare a Moldovei oglindeşte 
incapacitatea principalelor jucători de a rezolva „conflictul îngheţat” pe cale politica, precum şi 
necesitatea de schimbare a accentelor în reglementare a conflictului de pe cele politice pe cele 
economice. Economia ambelor regiuni nu mai poate şi nu trebuie sa fie ostatic al 
reglementărilor politice. Axareare rezolvării problemei Transnistrene doar pe căile politice, 
după cum arata experienţa, duce la blocarea activităţilor economice, ce ar însemna pierderea 
dinamicii pozitive de creştere a ambelor economii, precum şi pierderea pieţelor de desfacere 
pentru mărfurile autohtone atât ale întreprinderilor de pe malul stâng al Nistrului cît şi celor de 
pe teritoriul Moldovei. Aceasta în final poate duce inclusiv şi la tensiuni sociale.  
Economiile Moldovei şi a Transnistriei, în virtutea cauzelor obiective sunt economii de tip 
„deschis” ce presupune importanţa activităţilor comercial-economice externe de rând cu 
atragerea investiţiilor străine pentru o dezvoltare economica eficientă.  

Rolul investiţiilor străine în economia unei ţări este incontestabil: lanţul de efecte pe care le 
generează se repercutează atît asupra producţiei de bunuri şi servicii, cît şi asupra consumului, 
motivînd simultan cererea şi oferta. Investiţiile reprezintă stimulentul ce generează noi 
activităţi economice şi are ca finalitate obţinerea de bunuri şi servicii indispensabile unei 
economii viabile. 
Mobilizarea resurselor investiţionale este unul din elementele din cheie în ecuaţia economică 
care favorizează şi anticipează atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a oricărei ţări. 
Acest proces contribuie atît la creşterea nivelului producţiei industriale, ameliorarea complexă 
a economiei naţionale, soluţionarea problemelor ce ţin de retehnologizarea întreprinderilor, dar 
şi la dezvoltarea durabilă a regiunilor (localităţilor), implicit soluţionarea problemelor sociale. 

Activînd într-un mediu concurenţial la nivel regional şi global, în condiţiile liberalizării 
continue a circulaţiei persoanelor, mărfurilor, dar şi capitalului, ţările sunt în competiţie 
permanentă inclusiv şi în domeniul atragerii investiţiilor – atît ale investitorilor locali, cît şi 
celor străini. Instrumentarul utilizat de autorităţile naţionale competente în acest sens este 
destul de variat, în dependenţă de priorităţi şi potenţialul de care dispun, însă o caracteristică 
comună a acestora este efortul de dezvoltare şi impunere a unei viziuni clare,  transparente şi 
predictibile în materie de investiţii (prin documente de politici pe termen mediu şi lung), 
asigurare a unui climat investiţional cît mai atractiv (inclusiv prin reglementări cît mai facile, 
stimulente fiscale, etc.). 
Pe parcursul celor 18 ani atât Moldova cât şi Transnistria au acumulat propria experienţa de 
transformări: în direcţia investigării căilor şi metodelor generale de liberalizare a societăţii şi a 
economiei, ca atare; în direcţia stabilizării macroeconomice şi reformelor de proprietate, 
reorganizarea structurală a economiei; nivelului de implicare a statului în economie. 
Cu toate diferenţele existente, adesea cardinale, în procesul de trecere de la economia 



centralizata planificata la cea de piaţă, şi în Moldova şi în Transnistria se observa clar doua 
perioade care coincid ca şi timp, dar diferă după conţinut. Aceste perioade sunt următoarele: 
prima – din anul 1992 pina în anul 1999 si cea de a doua perioadă – din 2000 şi până în 
prezent.  

În perioada anilor 1992-1999, în Moldova, eforturile au fost concentrate asupra formării unei 
infrastructuri de piaţă, reformării sistemului de proprietate şi stabilizării macroeconomice. În 
primul rând cu ajutorul FMI şi a BM au început activităţile preparatorii pentru aderarea la 
sistemul internaţional de economie de piaţă. A fost creat un sistem al structurilor instituţionale 
pentru buna funcţionare al principiilor de piaţă. În Republica Moldova, din punct de vedere a 
teoriei liberal-monetariste, s-a realizat tradiţionalul „pachet” al reformelor instituţionale menite 
să fie asigurată trecerea la sistemul „economiei de piaţă”. Institutele statale, urmând acelor 
canoane, s-a retras din economie, creând pentru ea doar baza structurii instituţionale. 

În schimb în Transnistria această perioadă (1992-1999) sa manifestat în primul rând ca una 
extrem de complicată şi dureroasă de „autoidentificare”, atunci când se hotăra întrebarea de 
„supraveţuire” a regiunii în calitate de unitate independentă. Transformarea economică a 
coincis cu începutul construirii statalităţii şi „necesităţii” creării propriului sistem instituţional 
şi de drept. Ţinând cont de condiţiile specifice s-a luat decizia de a utiliza pe malul stâng al 
Nistrului actele normative al URSS şi a RSSM ce nu contravin Constituţiei. 

Cea de a doua perioada pentru ambele maluri ale râului poartă genericul de „perioada 
creşterii reproductive”. În anul 2000 economia Moldovei şi a Transnistriei, atinghând 
„fundul” şi luându-şi avânt, au depăşit punctul de cotitură al dezvoltării sale post-criză. 
Moldova in anul 2001 a devenit membru cu drepturi depline la OMC şi s-a alăturat Pactului 
de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est ce a deschis în faţa s-a nu doar noile pieţe de desfacere 
dar şi posibilitatea de realizare a proiectelor investiţionale.  

Republica Moldova din punct de vedere al eficienţei reformelor cadrului investiţional în 
perioada 2001-2008 poate fi divizată în două. Anii 2001-2004 pot fi calificati ca stagnare în 
ceea ce priveşte reformarea climatului investiţional. În anii 2005-2008 situaţia s-a schimbat în 
mod vizibil, fiind implementate o serie de reforme importante. În pofida acestor reforme, 
guvernul păstrează o prezenţă importantă în viaţa economică, adeseori denaturând climatul 
investiţional prin intervenţii nechibzuite. 

La acel moment în Republica Moldova avuse loc reforma structurala în domeniul activităţilor 
investiţionale ale statului. Astfel, Agenţia Naţionla pentru Atragerea Investiţiilor era 
funcţională, şi incadrul acesteia au fost  elaborate propunerile pentru prima Strategie 
Investiţionala, care a fost aprobata in luna martie 20021. Concomitent a fost publicata prima 
ediţie a Ghidului Investiţional şi alte materiale promotionale ce oglindeau oportunităţile 
investiţionale a Republicii Moldova care cu succes au fost distribuite în cadrul primului Forum 
Investiţional intitulat „Moldova deschisa lumii”. Dat fiind faptul că perioada anilor 1999 – 
2003 este considerată ca început al construirii unui climat investiţional favorabil, la acel 
moment Legea cu privire la investiţii străine2 prevedea un şir de facilităţi fiscale pentru 
întreprinderile cu capital străin ce activivau pe teritoriul RM.  

                                                   
1  1. Hotărârea Guvernului RM Nr 234 „Cu privire la aprobarea Strategiei Investiţionale a 
Republicii Moldova” 
2  Legea Nr 998 din 01.04.1992 republicată în MO 005 din 13.01.2002 



Anii 2002-2003 au fost cel mai puţin productivi din punct de vedere al implementării 
reformelor climatului investiţional, deoarece au fost introduse o serie de bariere tehnice în 
calea exporturilor, iar Guvernul s-a angajat într-o bătălie retorică cu FMI, iar în anul 2004 s-a 
observat o uşoară schimbare a atitudinii guvernului faţă de problemele climatului de afaceri. A 
fost elaborată şi adoptată Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS)3 
care conţinea o serie de obiective relevante pentru climatul investiţional (consolidarea 
sistemului justiţiei, combaterea corupţiei, reforma cadrului regulator, susţinerea 
antreprenoriatului, stimularea liberei iniţiative, protecţia concurenţei).  

În 2005 a fost lansată prima etapă a reformei regulatorii, care a avut drept scop simplificarea 
procedurilor de înregistrare şi licenţiere a afacerilor, inclusiv prin implementarea principiului 
ghişeului unic, revizuirea şi simplificarea cadrului regulator al afacerilor şi optimizarea 
structurii instituţionale a organelor de control de stat. A fost adoptată noua lege „cu privire la 
investiţiile în activitatea de întreprinzător” 4 prin care investitorii străini au fost egalaţi în 
drepturi cu investitorii locali.  

Anul 2006 a fost marcat de introducerea de către Federaţia Rusă a embargoului asupra 
importurilor de produse alcoolice din Moldova. Iar îmbunătăţirea relaţiilor cu Fondul Monetar 
şi cu Banca Mondială au fost un semnal pozitiv pentru comunitatea investitorilor şi au încurajat 
aripa reformatoare din cadrul guvernării. Au fost întreprinse un şir de modificăre ale actelor 
legislative: a) modificată Legea cu privire la insolvabilitate; b) a fost aprobata Strategia de 
atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015; c) a fost elaborată 
Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008 şi 
adoptată Legea cu privire la susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; a fost votată 
Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.  
Această lege stipulează cîteva elemente foarte importante ale politicii de reglementare, printre 
care, previzibilitatea politicii, transparenţa decizională şi analiza apriori a impactului 
reglementărilor asupra activităţii de întreprinzător.  

 Anul 2007 la fel ca şi precedentul a fost plin de evenimente legislative cu imbold asupra 
climatului de afaceri din Moldova. La 1 februarie 2007 a fost adoptată Strategia de reformă a 
cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător, iar în martie Parlamentul a 
format o Comisie specială pentru optimizarea cadrului legislativ de reglementare a activităţii 
de întreprinzător. Surpriza anului 2007 a fost tripla iniţiativă prezidenţială de amnistie fi scală, 
legalizare a capitalului şi introducere a cotei zero la impozitul pe profitul reinvestit. Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) a fost finalmente creată în 2007, un alt 
eveniment la fel de remarcabil a fost adoptarea Legii cu privire la administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice, care a permis “dezgheţarea” procesului de privatizare. Crearea 
megaregulatorului financiar – Comisia Naţională pentru Pieţe Financiare – a fost o evoluţie 
pozitivă care va favoriza pe viitor dezvoltarea pieţei serviciilor financiare nonbancare şi 
dezvoltarea managementului corporativ.  

Ar mai trebui de menţionat că pe parcursul perioadei 2001-2008 au fost puse la punct şi alte 
cîteva reforme care au durat mai mulţi ani. Astfel, pe parcursul întregii perioade a fost 
modificată politica fiscală, materializată prin scăderea cotei impozitului la venitul persoanelor 
fizice şi juridice, redusă cota de asigurări sociale plătite de angajator, majorată cea plătită de 
                                                   
3  Legea Nr 398 privind aprobarea SCERS, MO 005 din 14.01.2005 
4  Legea Nr 81, MO 6466 din 23.04.2004 



angajat, introduse plăţile obligatorii de asigurare medicală.. Au continuat reformele de 
îmbunătăţire a administrării fiscale, au fost simplificate într-o anumită măsură procedurile 
vamale, au fost delimitate competenţele dintre diferite organe de control. 
Evoluţia formării brute de capital fix în perioada anilor 2000-2007 descrie un trend 
ascendent, acesta fiind susţinut de creşterea veniturilor şi respectiv consumurilor populaţiei 
precum şi de majorarea investiţiilor autohtone şi celor străine.  

PIB-ul a crescut pe parcursul întregii perioade analizate şi a înregistrat o triplare a mărimii sale 
în 2007 comparativ cu anul 2000. Creşterea PIB a fost susţinută şi de creşterea formării brute 
de capital fix, ultima înregistrând o majorare de peste 7 ori, de la 2.5 mld. MDL în 2000 până 
la 17.8 mld. MDL în 2007. În trimestrul I (T1) 2008 formarea brută de capital fix a crescut cu 
39,1% comparativ cu perioada similară a anului precedent. 
Analizând datele statistice vizând investiţiile în capital fix utilizate în economia naţională, 
poate fi sugerată tendinţa de intensificare a activităţii investiţionale, influenţată fiind de 
procesul descentralizării finanţării costrucţiilor şi majorării rolului mijloacelor proprii ale 
agenţilor economici în realizarea proiectelor investiţionale, dar şi investiţiilor străine atrase. 
Investiţiile în capital fix au crescut în perioada analizată de aproape 8,5 ori, atingând în anul 
2007 valoarea de 14.9 mld. MDL. În T1 2008 nivelul investiţiilor în capital fix a atins 1,9 mld. 
MDL în creştere cu 30% faţă de T1 2007.  

Această abordare deschide o nouă perspectivă asupra analizei evoluţiei PIB-ului naţional din 
punct de vedere a structurii sale: ponderea investiţiilor în capital fix în structura PIB s-a 
majorat de la 11.0% în anul 2000 la 28% în anul 2007. Altfel spus, creşterea PIB a fost însoţită 
şi susţinută într-o măsură mai mare inclusiv de creşterea investiţiilor în capitalul fix – fenomen 
important în cadrul procesului de producere, la soluţionarea problemelor de restructurizare şi 
creştere mai sustenabilă a economiei.  

În structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate, prezintă interes investiţiile în 
proprietatea întreprinderilor mixte, o categorie care în perioada 2005 - 2007 a deţinut poziţia a 
treia dar se pretează actualmente poziţiei de lider. Cu toate că cota acestora a înregistrat o 
scădere de 7.4 p.p. în 2006, în 2007 aceasta revine la nivelul de 19%, iar T1 2008 creşte 
simţitor până 30%, preluînd poziţia secundă. 
Ponderea investiţiilor în proprietatea întreprinderilor străine oscilează pe parcursul perioadei 
analizate de la 8.8% în 2005 la 14.2% în 2006 şi 12% în 2007, în T1 2008 cota parte a acestora 
în total atingând nivelul de 13.6%. 
Ultimele două categorii, prezintă o importanţă deosebită în cuantificarea bonităţii climatului 
investiţional autohton: ele implică participaţia capitalului străin şi deţin circa 28% din total 
investiţii realizate pentru perioada 2005 - 2007. Chiar mai mult, în T1 2008 ponderea lor 
reprezintă 43% din total. Astfel, se evidenţiază rolul crescând al capitalului străin în economia 
naţională – după exemplul tuturor ţărilor din Europa Centrală şi de Est, doar că acest rol până 
la moment este pronunţat în sectoare mai puţin productive şi cu orientare preponderentă spre 
piaţa locală, precum cel financiar, comerţ şi servicii. 
Sectorul real productiv al economiei se bucură mai puţin de efectele creşterii investiţiilor 
străine, de unde şi cauza competitivităţii joase a produselor autohtone, ritmurilor de creştere net 
superioare a importurilor comparativ cu exporturile şi, în final, a deteriorării echilibrului 
balanţei comerciale şi celei de plăţi.   



Gravitatea acestui fenomen este amplificată şi de faptul că sectorul real al economiei naţionale 
ar putea profita din plin de creşterea constantă a cererii interne şi externe, în special la mărfuri  
alimentare şi industriale de primă necesitate, ce nu necesită eforturi tehnologice şi financiare 
considerabile. 
Repartiţia investiţiilor străine în baza criteriului genurilor de activitate arată că în valoarea 
totală a soldului, după toate categoriile de investiţii, intrările de capital au fost orientate cu 
preponderenţă în domeniul comerţului (ce include, conform metodologiei de evidenţă, şi unele 
tipuri de servicii). Această categorie valorifică 22.6% din soldul investiţiilor, ceea ce 
echivalează cu 3.5 mld. MDL. În continuare, investiţiile străine s-au regăsit în industria 
prelucrătoare, urmată de activităţile financiare, soldul cărora a crescut masiv în 2007, aproape 
de două ori. Închid topul primelor cinci domenii cel imobiliar şi domeniul energetic, astfel 
încât, primele 5 genuri de activitatăţi absorb 90% din totalul investiţiilor (vezi tabelul 2).  
În acelaşi context, poate fi sesizată o interdependenţă direct proporţională dintre ritmurile de 
dezvoltare a domeniilor (sectoarelor) economice şi investiţiile directe, orientate spre acestea. 
Astfel, în mod evident, motoarele de creştere economică din ultimii ani (comerţul & serviciile, 
construcţiile, transportul & comunicaţiile, energetica) figurează printre lideri şi la capitolul 
investiţii străine. La fel de evidentă este, spre regret, şi interdependenţa dintre performanţele 
negative ale unor sectoare (de ex. agricultura) atît la capitolul evoluţie economică, cît şi în 
atragerea investiţiilor străine. 
Analiza corelată a soldului de investiţii în baza genurilor de activitate & categoriilor de 
investiţii demonstrează un interes sporit (după mărimea sumelor şi în raport cu creditele, 
împrumuturile şi alte investiţii efectuate) al investitorilor în participarea în capitalul social al 
societăţilor din industria prelucrătoare, financiare şi celor din industria energetică. În acelaşi 
timp, observăm că genurile de activitate preferate ale investitorilor pentru acordarea creditelor 
şi împrumuturilor sunt ramurile comerţului (incl. reparaţiilor auto şi a bunurilor) şi cele legate 
de tranzacţiile imobiliare şi închiriere. Ponderea tipurilor investiţiilor străine realizate pe genuri 
de activitate, acumulate către finele T1 2008 
Analiza topului fluxurilor de ISD pe genuri de activitate sugerează activităţile care aduc cele 
mai înalte rate de rentabilităţi şi cele pentru care costurile în Moldova sunt mai mici decât în 
ţara de origine a ţărilor investitoare. Printe acestea, cele mai importante sunt activităţile 
financiare (întărirea poziţiilor în segmentul bancar, leasing, asigurări şi microfinanţare), 
tranzacţiile cu imobile şi comerţul, urmate de transporturi şi comunicaţii, industria 
prelucrătoare şi construcţii . 
Dinamica fluxurilor nete de investiţii străine nete pe genuri de activitate pentru anii 2006 şi 
2007 arată că tendinţe de creştere se înregistrează în sectorul financiar, domeniul tranzacţiilor 
imobiliare, domeniul construcţiilor, precum şi cel hotelier şi al restaurantelor.  
Analiza fluxului net de investiţii străine după origine arată că pe parcursul perioadei 2006 – T1 
2008, topul ţărilor investitoare nu are o structură constantă, suportând modificări pentru fiecare 
dată de referinţă (vezi tabelele şi diagramele de mai jos). Caracteristic este că liderii acestui 
rating în 2006 şi 2007, Olanda şi respectiv Italia, devansează aproape de 2 ori următoarea ţară, 
înregistrând în structură ponderi de 34 şi 33%. În T1 2008, liderul (Cipru) nu mai are un avans 
atât de detaşat depăşind locul 2 (Turcia) cu circa 27%. 
Pentru perioada 2006 - 2007 şi T1 2008, se numără o serie de ţări cu flux net de investiţii 
pozitiv, care sunt regăsiţi în top pe parcursul intervalului analizat. Astfel, pot fi menţionate 



Olanda şi Cipru – membri top 3, Italia, Germania, Franţa şi, începînd cu 2007, România. De 
regulă, acestea sunt ţările care înregistrează cele mai mari fluxuri nete de investiţii, ponderea 
maximă fiind acumulată de primele 4-5 ţări la nivelul topului fiecărei perioade. 
În acelaşi context, în perioada 2006 – T1 2008 cei mai activi investitori în economia Moldovei 
sunt Olanda, Italia şi Cipru. Pentru perioada de refenţă ponderea acumulată a acestor state în 
fluxul net de investiţii atinge 64%. Liderului, Olanda, îi revine o cotă de 25.13%, devansând cu 
puţin Italia, care înregistrează 23.6%, acumulând împreună aproape jumătate din investiţiile 
nete. Cipru acumulează 15.16% din valoarea netă a investiţiilor străine (1 mld. MDL). Per 
total, din contul Top 10 ţări sunt realizate peste 88% din fluxul net de investiţii, iar 78% la sută 
revin ţărilor membre UE. 
Comparativ cu structura soldului istoric al investiţiilor străine (cumulate către finele T1 2008), 
analizată la capitolul anterior, în structura fluxurilor nete cumulate în perioada 2006 - T1 2008, 
conform originii, nu au loc schimbări în top 3 ţări, aceştia rămân a fi în ordine descrescătoare 
Olanda, Italia şi Cipru.  
Totodată, în topul primelor ţări generatoare de fluxuri nete de investiţii străine figurează 
Germania şi Franţa, ţări care “retrogadează” Rusia, care a coborît de pe locul patru pe locul 
opt. 
Pentru Transnistria cea de a doua perioada a fost la fel de dificilă deoarece au fost 
întreprinse eforturi pentru crearea unui climat de afaceri faborabil activitîţii investiţionale pe 
teritoriu regiunii. Actualmente în Transnistria este creat un sistem de instrumente legislative 
care permite reglementarea a orice tip de activitate antreprenoriala, inclusiv cu participarea 
capitalului străin. Au fost introduse propriile Coduri, create pachetele legislative ce 
reglementează activitatea antreprenorială, relaţii de munca, colaborarea între patronatele locale, 
sindicatele şi organizaţiile administrativ instituţionale, care asigură maximă transparenţă şi 
legalitate a businessului, precum şi protecţiea proprietăţii intelectuale. Cadrul legislativ modern 
al regiunii transnistrene permite crearea întreprinderilor de orce forma administrativ 
organizaţională caracteristice sistemelor statelor economic bine dezvoltate. 
Totodată, este important de menţionat că în cadrul procesului de elaborare a actelor normativ-
legislative, administraţia Transnistiei se orientează preponderent spre baza legislativă a 
Federaţiei Ruse şi spre documentele legislaţiei internaţionale (sistemul conturilor 
internaţionale, standardele  internaţionale de calitate seria ISO-9000, standardele internaţionale 
ecologice seria ISO-14000 etc), iar armonizarea cadrului legislativ al Transnistriei cu cel al 
Federaţiei Ruse şi cel internaţional este asigurată reeşind din considrentele specifice ale 
regiunii (formatul de guvernare, sistemul teritorial, lipsa statutului internaţional, structurii şi 
specializării gospodăriei, precum).  
În scopul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Transnistria a fost creată baza 
legislativă şi economică în cadrul căreia  sunt funcţionale următoarele acte legislative: cu 
privire la activitatea de antreprenoriat; cu privire la privatizarea la scara mică; cu privire la 
dezvoltarea micului antreprenoriat; cu privire la zonele economice libere, cu privire la leasing. 
Conform datelor statisticii oficiale în 2008, pe teritoriul de pe malul sting al Nistrului sunt 
înregistrate peste 4000 de organizaţii cu un numar de nagajati mai mic decit 100 de persoane.. 
Pe timp ce timpul trece dezvolatrea sectorului IMM-urilor  se caracterizeaza prin sporirea 
indicatorilor ce de volum. 



Transnistria, de fapt ca si întreaga Republica Moldova are nevoie urgent de intrări masive de 
capital investiţional din afara. Ele sunt necesare atit pentru reconstrucţia obiectivelor de 
infrastructura tehnica, precum şi pentru renovarea intreprindelor , în primul rind a celor 
exportorientate. 

Problema atragerii capitalului străin în regiunea Transnistreana, şi nu doar a capitalului de 
origine rusă – este una dintre cele mai actuale pentru reconstrucţia industriei si a infrastructurii 
regiunii. Administratia Transnistriei consideră că „astazi sunt create toate premizele pentru 
participarea capitalului strain la procesul de privatizare a intreprinderilor , este creata baza 
juridica necesară”5.  
Capitalul rus a inceput sa lucreze pe piata  Transnistreana în principal, oferind credite 
financiare şi tehnice adresate intreprinderilor. Astfel, începând cu anul 2000 Rusia era practic 
unicul donator pentru dezvoltarea economiei Transnistrene. Datorita celor relatate anterior şi în 
exclusiviate pentru investitorul străin (si anume pentru compania ITERA, înregistrata în 
Liehtenstaein) s-a produs o exceptie (deoarece procesele de privatizare la acel moment era 
suspendat) şi cea mai mare companie a Transnistriei, Uzina metalurgica a Moldovei, a fost 
privatizata înca in anul 1998. Iar drept urmare, compania Itera a devenit proprietar a 70% din  
акций,6, iar 15.6% au ramas in proprietate de stat şi la 14.4% - în proprietatea persoanelor  
fizice  

Atunci, Guvernul Moldova a avut o atitudine calma, fără proteste. Procesul de privatizare în 
Transnistria s-a activizat visibil în 2003, ceea ce probabil a apărut din doleanţa pe baza legala 
de a determina proprietarii întreprinderilor în timpul procesul lucrărilor asupra aşa numitului 
proiect ( care din start nu a avut sot de izbînda) pentru crearea aşa numitului Stat „Comun”–
Republica Moldova Transistria 
Capitalul rus , printre primii a inceput activitatea sa în Transnistria nu doar în calitate de 
creditor, dar şi in calitate proprietar si cofondator al întreprinderilor. Despre seriozitatea 
intenţiilor „partii primitoare” dă dovadă şi introducerea modificărilor în Legea „cu privire la 
investiţii straine” Dorinţa de a atrage investitori în sectorul vinicol si cel al tutunului, au dus la 
contramandarea interdicţiei de activitate in cadrul acestora a întreprinderilor străine. In 2003 
fabrica de vinuri din Dubasari „Buchet Moldavii” şi-a găsit noul proprietar  - compania 
ruseasca  „Aroma”, au aparut de asemenea si primele „rindunele” din Europa  - un grup pe 
intreprinferi mixte germano – transnistrene, 50% din capitalul statutar al acestora aparţine 
investitorilor germani.7 

La reinoirea procesului de privatizare în Transnistria Moldova a reacţionat destul de 
contradictoriu, susţinînd doar „privatizarea legala”, fără a exclude insa faptul posibililor apariţii 
a unor probleme in cazul in care cumpărătorul în prealabil nu a coordonat sau nu a consultat 
„specialistii”guvernarii moldovenesti.8 Este important de menţionat ca o astfel de pozitie 
contradictorie a parţii Moldave a înrăutăţit considerabil imaginea investiţionala a Moldovei 
care si asa nu era printre cele mai bine. Cu toate acestea, prin Decizia protocolară cu privire la  
gara iile oferite pentru atragerea i protejarea investi iilor străine i colaborarea ăn 

                                                   
5  Agen ia de presa «Olivia - Press», 26.03.2003 
6  2003 
7  Agen ia de presa «Olivia - Press»», 03.02.2003 
8  «Nu exista motive plauzibile pentru opunerea unei rezistan e», Nezavisimaya Moldova, 
02.07.2003 



domeniul activita ilor investi ionale (2001) este fixat că: ”Activitatea invstitorilor străini i 
a întreprinzătorilor pe teritoriul Transnistriei este garantată de către legisla ia Republicii 
Moldova, a Transnistriei i prin normele de drept interna ional”.9 Este important că această 
Decizie protocolară prevedea i elaborarea în comun a proiectului Strategiei Investi ionale , 
însă o oarecare activitate concretă pentru realizarea acestei decizii importante pentru ambele 
par i a a i nu a fost incepună. 

Mai tîrziu (2003) in scopul recunoasterii „legalitătii” procesului sau de privatizare Transnistria 
propunea de a semna Actul de Proprietate, care confirma juridic lipsa de pretenzii al 
Chisinaului faţă de proprietăţile Transnistriei.  
Drept rezultat in perioada anilor 2002 – 1Q2005 din cele 37 intreprinderi privatizate, 11 – au 
fost privatizate de către invetitori străini din care 6 au fost rusi, 3 еuropeni şi 2 аmericani10. 
Pozitia oficiala a Moldovei faţă de noii investori/proprietari în Transnistria este vadit 
diferentiata si intretimp nu a fost formulata definitiv. Aceasta, intr-o masura mai mica 
influienţeaza comportamentul investitorilor rusi, insa foarte serios retine investitorii din 
internaţionali. Pentru ei, multe se vor definitiva prin prizma progresului „de reglementare 
definitiva ” a  conflictului existent.  

Astfel, actualmente companiilor straine, in mare masure celor din Rusia, le aparţine majoritatea 
compnaiilor strategice (marii contribuabili bugetari) din Transnistria din sectorul de metalurgie, 
constructoare de masini, vinificatie, energetică si industria usoara. Concomitent, tot aceeasi 
prorietari detin si companiile moldovenesti (Casa de comer  din Moscova, «Aroma», ÎS 
«Saliut», WJ – SUA i altele). Existenta unei astfel de „dubla cointeresare” a acestor 
proprietari ar pute deveni baza pentru atingerea consensului intr-o situatie atit de complicata şi 
mult prea politizată. 
Actualmente investitiile straine directe si de portofoliu in economia Transnistriei au atins (la 
01.07.2008) suma de 220,5 mln dolari SUA iar investitiile Tansnistriei în străinătate la 
(01.07.2008) sunt la nivel de circa 50 mln dolari SUA.   

Deci, in final putem constata ca fluxul atit asteptatelor investitii in economiile Moldovei si 
Transnistriei este frinat in primul rind, de climatul de afaceri deficitar. Nu este un secret că 
pentru majoritate investitorilor dorinta numarul unu ramâne a fi stabilitatea si predictibilitatea 
terenului legislativ-reglementar , transparenta implementarii legislatiei precun si un sistem 
arbitral independent. 
În al doilea rind , la luarea deciziei investitionale se ţine cont de calitatea şi acesibilitatea 
infrastructurii tehnice. Conflictualitatea economiilor care creste pe parcursul ultimilor ani nu 
doar ca retine in dezvoltare, dar si inseamna ca „ingheata” calitatea proasta ,sub nivelul 
cuvenit, a infrastructurii, dar adesea şi limiteaza  utilizarea eficienta a acesteia. In al treilea 
rind: piata interna mica, precum si divizarea acesteia , reduce considerabil atractivitatea 
investişionala nu doar pentru investitorii externi , dar si pentru investitorii interni ce reduce 
considerabil dezvoltarea sectoarelor orientate spre piata interna a Moldovei si sporeste 
dependenta economiei de importuri.  
 
                                                   
9  Decizie protocolară cu privire la gara iile oferite pentru atragerea i protejarea investi iilor 
străine i colaborarea ăn domeniul activita ilor investi ionlae. 16.05.2001, г. Tiraspol 
10  Ziarul «Pridnestrovie» , 03.06.2005 



 


