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SUMMARY
În lucrare sunt propuse patru etape de analiză, modelare şi rezolvare a problemelor in-

vestiţionale, care pot asigura dezvoltarea durabilă a economiei naţionale; este propusă me-
todologia: identificări inovaţiilor în domeniul respectiv; alegerii orientării investiţiilor; repar-
tiţiei investiţiilor în spaţiu, în timp; alegerii variantelor investiţiilor. Metodologiile propuse 
sunt interpretate economic, exemplificate. Dezvoltarea economiei poate fi durabilă dacă se 
bazează pe inovaţii, pe un şir de principii, restricţii.

Keywords: investments, innovations, sustainable development, models, variants, dis-
count rate, update, benefit, profitable, GDP, efficiency.

REZUMAT
În lucrare sunt propuse patru etape de analiză, modelare şi rezolvare a problemelor in-

vestiţionale, care pot asigura dezvoltarea durabilă a economiei naţionale; este propusă me-
todologia: identificări inovaţiilor în domeniul respectiv; alegerii orientării investiţiilor; repar-
tiţiei investiţiilor în spaţiu, în timp; alegerii variantelor investiţiilor. Metodologiile propuse 
sunt interpretate economic, exemplificate. Dezvoltarea economiei poate fi durabilă dacă se 
bazează pe inovaţii, pe un şir de principii, restricţii.

Cuvinte-cheie: investiţii, inovaţii, dezvoltare durabilă, modele, variante, coeficient de 
discontare, actualizare, beneficiu, rentabilitate, PIB, eficienţă.

Introducere. Actualmente, majorita-
tea companiilor, corporațiilor şi agenților 
economici conştientizează importanța şi 
responsabilitatea socială pentru viitoare-
le generații. Tot mai mulți investitori pre-
feră să investească în afaceri, care cores-
pund unor criterii ale societății sănătoase. 
Importanța responsabilității sociale pentru 
mijloacele investite sporeşte zi de zi, atât la 
nivel micro-,  macroeconomic cât şi la ni-
vel mondial. Tradițional, UNCTAD prezintă 
comunității mondiale rezultatele activității 

investiționale. Cercetările demonstrează că 
investițiile cresc, însă rămân nerezolvate 
multe întrebări privind utilizarea eficientă a 
resurselor epuizabile.

Gradul de investigare a temei. Noțiunea 
de competitivitate este dezbătută şi utili-
zată mai mult de două secole. Pe parcursul 
evoluției economice, semnificația proce-
selor de dezvoltare economică creşte, însă 
adesea în detrimentul generațiilor viitoare, 
fără a ține cont de resursele epuizabile şi 
consecințele utilizării defectuoase a resur-
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selor materiale, umane şi financiare. Impor-
tanţa proceselor  a sporit, polemizându-se 
dilema concurență – resurse – economie 
durabilă. Nu în ultimul rând, redundanța 
noțiunii naşte controverse privind dezvolta-
rea ascendentă în favoarea generațiilor vii-
toare. Conceptul a stârnit un viu ecou prin-
tre savanți, politicieni, publicul larg, dar mai 
puțin printre oamenii de afaceri. Problema 
a fost discutată la World Economic Forum, 
Kyoto, Rio-de-Janeiro, stipulată în Strategia 
2030 [1] etc. Problema a fost polemizată 
în diverse surse bibliografice, rapoarte ale 
organizațiilor economice internaționale şi 
regionale, de astfel de savanți ca Michael 
Porter [10], Krugman şi Venables [6], Mar-
tin, Robu Tudor [11], Felea Adrian Ioan [4]. 
Pe parcursul dezvoltării societăţii au fost 
elaborate şi  publicate mai multe teorii şi 
puncte de vedere cu privire la competitivi-
tate. Dintre acestea am ales să prezentăm 
teoria celebrului economist Michael Porter 
care, în cartea sa, intitulată ,,The Compe-
titive Advantage of Nations’’ (,,Avantajul 
Competitiv al Naţiunilor’’), publicată în 
anul 1990, prezintă aşa-numitul diamant 
al competitivităţii, o altă teorie prezentată 
este modelul celor nouă factori lansată de 
către profesorul Dong-Sung Cho de la Uni-
versitatea Naţională din Seoul, ultima fiind 
a lui Stephane Garelli (2004), teorie care a 
apărut în celebra publicaţie a Institutului 
pentru Managementul Dezvoltării (IMD) şi 
anume, World Economic Yearbook, în anul 
2004, denumită ,,cubul competitivităţii’’. De 
rând cu conceptul competitivităţii, putem 
remarca lucrările savanților din Republica 
Moldova Tudor Robu [11], Corneliu Muntea-
nu [9], M. E. Porter [10], Marcel Chistruga [3], 
Eduard Frumusachi [5] şi al., care au inves-
tigat specificul creşterii economice, ralierea 
la exigențele UE, securitatea economică în 
condiții de globalizare şi regionalizare prin 
prisma dezvoltării durabile. Dezvoltarea 
economică invocă previziunea mediului du-
rabil  prin  raportul „Viitorul nostru comun”, 

în care apare şi prima definiţie a durabilităţii: 
,,Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care 
urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, 
fără a compromite posibilitatea generaţiilor 
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi’’. 
Problemele au fost discutate, au fost sem-
nate acorduri, dar problema, în esență, ră-
mâne nerezolvată.

Scopul investigației constă în cercetarea 
metodologiei investiţiilor în contextul dez-
voltării durabile a economiilor naționale.

Mesajul cercetării derivă din strategia 
dezvoltării economiilor, inclusiv Republica 
Moldova, poate şi trebuie să devină mai 
competitivă pe plan global, dezvoltându-
se în aspect inovațional, dar ținând cont de 
starea social-economică a generațiilor care 
vin.

Cercetare și analiză. Dezvoltarea dura-
bilă a economiei depinde, în primul rând, 
de corectitudinea selectării, pentru inves-
tiţii, a inovaţiilor în domeniul respectiv. 
Reproducerea, prin investiţii, a fondurilor 
productive aflate în circuit, fără a ţine sea-
ma de inovaţiile apărute în ţară, în exterior, 
creează premise pentru deprecierea mo-
rală a acestora (a fondurilor). Identificarea 
investiţiilor este o componentă importan-
tă a procesului de asigurare durabilă a eco-
nomiei. Această întreprindere  necesită  a 
fi consultată de propriii experţi, de experţi 
din exterior, de autsorsing. La baza inves-
tiţiilor este necesar de pus un plan. Altfel 
spus, investiţiile trebuie programate. Pla-
nul (programul) presupune:

a) identificarea inovaţiilor în domeniul 
respectiv;

b) alegerea orientării investiţiilor;
c) reparaţia investiţiilor în spaţiu şi timp;
d) alegerea variantelor investiţiilor.
Doar respectarea acestor 4 etape poate 

asigura dezvoltarea durabilă  a economiei 
(fig. 1). Alegerea orientării investiţiilor este 
specifică pentru toate nivelurile economiei 
naţionale: micro-, miezo-, macro-. La nivelul 
macro- alegerea orientării constă în a stabili 
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în ce ramuri ale economiei Republicii Mol-
dova, în baza căror inovaţii şi în ce proporţii 
necesită a fi făcute investiţiile pentru a reali-
za o eficienţă maximă. Este  lesne de stabilit, 
că această problemă face parte din cate-
goria problemelor de repartiţie [1]. Fondul 
total de investiţii poate fi determinat după 
,,regula de aur”, care constă în a împărţi fon-
dul total de investiţii, prevăzut pentru peri-
oada respectivă, între ramurile economiei 
naţionale, astfel încât efectul total al investi-
ţiilor, bazate pe inovaţii, să fie maxim. 

Notăm: 

 i - ramura economiei naţionale; 
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Fig. 1. Schema-bloc „Problemele investițiilor”.
Sursa. Cercetările autorului.
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în decursul unei anumite perioade; 
i
Y∆   
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, fiind îndeplinit un 

sistem de condiţii de echilibru (Tabelul 1).

Investiţiile orientate spre realizarea unor 
inovaţii, care sunt direcţionate spre eficien-

Tabelul 1. Indicatorii investiţiilor [cercetările autorului].
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Tabelul 2. Suma tuturor veniturilor [cercetările autorului].

tizarea proceselor economiei, spre asigu-
rarea unei dezvoltări durabile a economiei 
Republicii Moldova, presupun anumite 
cheltuieli, costuri suportate în perioade de 
timp diferite. În aceste cazuri este necesar 
de a asigura ,,comensurabilitatea” resurse-
lor financiare după puterea de cumpăra-
re a banilor din diferite perioade de timp 
[13]. Comensurabilitatea este asigurată 
prin ,,metodele actualizării” care au în ve-
dere principiul: valoarea prezentă a unui 
bun nu este identică cu valoarea aceluiaşi 
bun peste un anumit număr de ani. Deci 
apare problema discontării sau actuali-
zării puterii de cumpărare a banilor. Este 
lesne de stabilit principiul: cu cât valoarea 
unui bun este mai îndepărtată în timp, cu 
atât are o pondere mai mică în puterea de 
cumpărare. Evoluţia ,,deprecierii” banilor 
în timp poate fi interpretată prin meto-
da dobânzii. Admitem o sumă iniţială de 
1 leu, plasată cu o dobândă compusă de 

%d  . La sfârşitul primului an banii din ban-

că vor constitui deja ( )d+1 ; în anul doi: 

( ) ( ) ( )2
111 dddd +=+++  ;   la   sfârşitul  anu-

lui 3: ( ) ( ) ( ) ( )322
1111 dddd +=++++    

etc. După t   ani banii din bancă vor consti-

tui: ( ) ( ) ( ) ( )ttt dddd +=++++ −−
1111

11
  . 

[8] Deci banii „de azi” sunt trecuţi în banii 

,,de mâine” după relaţia ( )tdS += 1 , unde

 S este suma de bani la sfârşitul anului t ; 

d   - nivelul dobânzii bancare; t - numărul de 
ani. Evoluţia banilor poate fi interpretată pe 
axa timpului (Fig. 1).

Fig. 1. Interpretarea grafică a evoluţiei creş-
terii numerice a sumei de bani în timp.
Sursa: cercetările autorului.

Pentru a trece puterea de cumpărare a 
banilor de la sfârşitul anului 1 la începutul 

anului 1, suma de bani de ( )d+1   trebuie 
înmulţită cu un factor pentru a obţine 1 leu,  

adică cu d+1

1

; trecerea banilor de la sfârşi-
tul anului 2, după puterea de cumpărare, la 

începutul anului 1, elaborăm factorul ( )21

1

d+  
etc.; banii de la sfârşitul anului t în anul 1 

vor avea o putere de cumpărare de ( )td+1

1

 
numit factorul de discontare sau de actua-
lizare [8]. În limbajul formalizat factorul de 
discontare poate fi scris:

 
( )tt d

V
+

=
1

1
, unde

 t
V

 – valoarea prezentă a unui leu din anul t 
în anul iniţial, cu o rată a dobânzii de d%. Fac-
torul de discontare sau de actualizare oferă 
posibilitatea de a se determina valoarea ac-
tuală a unei sume ce urmează a fi încasată 
(plătită) după o perioadă de t,...,3,2,1  ani. 
În procesul investiţional metoda discontării 
se foloseşte în mod frecvent pentru a stabili 
valoarea costurilor viitoare sau a beneficiilor 
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(profiturilor) viitoare [7; 12]. Metoda discon-
tării sau a actualizării ,,pleacă” de la viitor 
spre prezent, pe când metoda dobânzii 
compuse ,,priveşte” din prezent în viitor [2]. 
Trebuie comensurate şi veniturile realizate 
în urma implementării în procesele producti-
ve a unor inovaţii. De pe urma realizării unui 
obiectiv de investiţii se obţine anual suma de 
încasări (venituri) de   timp de  ani în care do-
bânda de d%, suma tuturor valorilor pentru 

toţi anii  T  se prezintă astfel (Tabelul 2).
Metoda „factorului de discontare” se uti-

lizează în procesul pentru compararea po-
tenţialului unui proiect de realizare a unor 
inovaţii cu al altor proiecte. În acest caz, de 
regulă, sunt folosiţi indicatorii:

1. raportul beneficiu către  

2. valoarea netă actualizată = valoarea 
actualizată  a beneficiilor – valoarea actua-
lizată a costurilor; 

3. rata internă a rentabilităţii = rata de 
discontare a beneficiilor să fie egală cu va-

loarea actualizată a costurilor. 
Altfel spus, profitul marginal să fie egal 

cu zero (condiţia de existenţă a valorii 
externe). Dobânda, costul oportun al ca-
pitalului, cu care ar urma să se compare 
variantele, se situează în intervalul 6-16% 
în dependenţă de dobânda  bancară rea-
lă, de nivelul inflaţiei. Fiecare obiectiv ,,A” 
este ,,urmărit” de riscul de a deveni moral 
depăşit [3]. Progresul tehnico-ştiinţific, 
apariţia tehnologiilor informaţionale pot 
,,scoate” în orice moment din circuitul 
economic orice inovaţie. Longevitatea  de 
funcţionare a obiectivului, în ultimii ani, 
este în descreştere [9]. Deci numărul ani-
lor în care se fac eforturi de investiţii tre-
buie să fie minim [9; 11]. În acest context, 
variantele investiţionale trebuie compa-
rate nu numai după nivelul rentabilităţii 
obiectivului, ci şi după perioada minimă 

de recuperare a eforturilor investiţionale. 
În cazul unui obiectiv ,,A”, cu un cost de 
investiţii de 1 mln. lei, ce urmează a fi exe-
cutat în t ani şi la care valoarea reziduală a 
fondurilor fixe, considerată drept benefi-
ciu, după   ani de exploatare este  mln. de 
lei, dobânda de d% şi beneficiile actuali-
zate, după primul an şi apoi pentru fiecare 
an în parte constituie: (Tabelul 3).

Conform datelor din tabelul 3, în pri-
mii  ani sunt numai costuri, costurile de 
exploatare, beneficiile sunt zero; renta-
bilitatea se stabileşte pe perioada de la 
începerea lucrărilor până la scoaterea din 
uz a fondului fix; la determinarea valorii 
nete a proiectului se iau în considerare şi 
costurile de investiţii. Raportul dintre be-
neficiile totale actualizate şi costurile totale 

constituie: 

Dacă raportul de mai sus este subunitar, 
proiectul de investiţii trebuie respins.

Beneficiul net, valoarea netă actualizată

este:  ( ) ( ) ( ) ( ) 
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În procesul de selectare a variantelor 
ce presupun investiţii în inovaţii cu 
influenţă pozitivă asupra dezvoltării 
durabile a economiei Republicii Moldova 
timpul constituie un factor important. 
Procesul investiţional durează în diferite 
cazuri diferit. Inovaţiile sunt  factorul care 
poate scoate din uz unele tehnologii, 
fonduri productive, generează necesităţi 
de efectuare de noi investiţii. Specificul 
investiţiilor, în aceste cazuri, prin natura 
sa nu reproduce fondurile tehnologiilor 
productive tradiţionale, acestea sau 
sunt totalmente eliminate din circuitul 
economic, sau sunt înlocuite cu altele 
principial noi fără de precedent în timp şi 
în spaţiu. Investiţiile pot fi analizate în baza 
unui şir de indicatori tehnico-economici. 
Criteriul de selectare a variantei optime este 
eficienţa economică. Analiza indicatorilor 
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tehnico-economici este condiţionată de 
nivelul cunoaşterii de către factorii decidenţi 
a situaţiei specifice a ramurii, a ponderii 
inovaţiei respective în procesele productive. 
Cu cât cunoştinţele decidenţilor sunt mai 
extinse, mai profunde în domeniul inovaţiei 
respective, cu atât factorul de decizie are 

posibilitatea de a accepta varianta cea mai 
potrivită situaţiei create.

Formule de calcul:
• Coeficient de decontare:

, unde t  - anul
 

Tabelul 3. Costuri de investiţii şi exploatare, realizări (mln. lei) [cercetările autorului]
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....

• Investiţie /Cost/Beneficiu actualizat:

....

....

....

.

.

=×=
=×=

=×=

discontareCoefBB

discontareCoefCC

discontareCoefII

neactact

neactact

neactact

     Var. II Similar cu var. I formula

     Var. III Similar cu var. I formula

Concluzie. Cea mai rentabilă variantă de 
investiţie din cele 3 este varianta 2, deoare-
ce rentabilitatea sa actualizată este cea mai 
mare =1,18. Managerul trebuie să aleagă 
anume această variantă pentru a avea ren-
tabilitate maxim posibilă.

Exemplul 1.
Managerul întreprinderii examinează 3 

variante de substituire a fondurilor moral 
depăşite cu fonduri inovate:  3 variante de 
investiţii, având date iniţiale pentru fiecare 
variantă, să calculăm rentabilitatea acesto-
ra. Trebuie de luat în calcul şi actualizarea 
banilor pe parcursul mai multor ani, astfel 
se va putea calcula rentabilitatea nominală.

Se dă: 

La etapa alegerii variantelor investiţiilor pro-
blema constă în alegerea combinaţiei optime 
din variantele de la etapele precedente. În prin-
cipiu, şi la această etapă poate fi elaborat un 
model economico-matematic după criteriul: 
minimum cheltuieli totale de construcţie şi de 
exploatare a combinaţiei respective [2; p. 45].

Concluzii. Dezvoltarea durabilă a econo-
miei depinde de nivelul ştiinţific argumentat 
la etapele: identificarea listei tuturor inovaţi-
ilor apărute în domeniul respectiv; alegerea 
orientării investiţiilor; repartizarea optimă a 
investiţiilor în spaţiu şi în timp; alegerea va-
riantelor plauzibile. Dezvoltarea durabilă a 
economiei poate fi realizată dacă investiţiile 
vor fi tratate sistemic în baza inovaţiilor, în 
baza modelării matematice a tuturor calcu-
lelor. Nu este secundă nici ,,regula de aur” a 
acumulărilor productive. Volumul investiţii-
lor necesită a fi calculate după această regu-
lă. Admiterea unui volum de investiţii: mai 
mare; mai mic, decât volumul optim va avea 
impact negativ asupra consumului nepro-
ductiv şi deci asupra cererii, asupra dezvoltă-
rii durabile a economiei în ansamblu. Dezvol-
tarea durabilă necesită inclusiv crearea unei 
baze de date necesare pentru formularea şi 
soluţionarea problemelor respective. Por-
nind de la situaţia, că rata bancară este con-
stituită din rata reală plus rata inflaţiei, toate 
variantele supuse analizelor trebuie să con-
ţină: variante optimiste; variante pesimiste.  
Un indicator important este şi perioada de 
recuperare a investiţiilor. Ţinând cont de ma-
rea intensitate de apariţie a inovaţiilor, unele 
obiective pot deveni moral depăşite inclusiv 
în perioadele de construcţie a obiectivului. 
Prioritate, în acest caz, trebuie acordată va-
riantelor cu perioada de recuperare minimă.

     Var. I
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