Agenții economici au investit mai puțin în anul 2017 în active imobilizate pe termen lung

Urmând logica unei economii bazate pe
principiul economiei de piață, este important
crearea unui mediu care să stimuleze investițiile
în activele materiale pe termen lung efectuate
din sursele proprii ale agenților economici, acest
indicator fiind unul dintre factorii decisivi care
pot asigura creșterea și bunăstarea economică
din țară. Este de asemenea important
asigurarea atragerii investițiilor străine, care
oferă nu doar un aport în dezvoltarea fondului
activelor imobilizate ci, în special un aport în
cultura afacerilor, îmbunătățind potențialul de
creștere pe piețele externe ale agenților
economici autohtoni.

 investiții în active imobilizate - 21 mld. Lei, sau
cu 1,3% mai mult față de 2016
 investițiile în instalații inginerești (+24,8%)
 investiții în mașini, utilaje, instalații de
transmisie (+8,8%)
 investiții în clădiri rezidențiale (-11,8%)
 investiții în clădiri nerezidențiale (-11,3%)
 investiții din contul mijloacelor bugetului de stat
(+27,4%)
 investiții din contul mijloacelor bugetelor
autorităților administrativ-teritoriale (+33,2%)
 investiții din contul altor surse (+10,2%)
 investiții din mijloace proprii (-3,2%)
 investiții din surse străine (-16,5%)

Istoric, în Moldova cea mai mare pondere din
totalul investițiilor în active imobilizate este asigurată din contul surselor proprii ale agenților economici.
Totuși, în anul trecut față de anul 2016, au fost finanțate investiții în active imobilizate din sursele proprii
ale întreprinderilor cu 3,2% mai puțin. Investițiile finanțate din surse din străinătate au înregistrat o
scădere și mai mare (-16,5%).
Pe durata anului 2017 Moldova a regresat la capitolul crearea unui mediu stimulator pentru dezvoltarea
de durată a mediului de afaceri.
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