ADTM Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Promovarea investiţiilor în turismul Republicii Moldova
Progrese de etapă (2003-2010)
Turismul moldovenesc devine un sector interesant pentru investiţii datorită simplificării cadrului regulator în
Republica Moldova, politicilor publice de favorizare a industriilor exportatoare de servicii, focusării pe
sporirea avantajelor competitive a ţării, susţinerea proiectelor de vizibilitate pozitivă a ţării pe pieţele ţintă.
Donatorii importanţi pentru Moldova susţin proiecte de amploare pentru reabilitarea infrastructurii generale
rutiere şi de acces la servicii calitative.

Cifra de afaceri în sectorul turistic este în creştere şi a depăşit 2367,6 mln lei în 2010. Investiţiile sunt
în creştere şi au constituit în 2010 în hotelărie 6%, iar la intermediari – 2,2% din cifra de afaceri, sau
peste jumîtate din valoarea profiturilor. Astfel în ciuda crizei economice şi stagnării în sector,
antreprenorii investesc susţinut în dezvoltarea afacerilor.
Oportunităţi investiţionale în Moldova
Republica Moldova are un climat relativ atractiv pentru invistiţii:
 Este o democraţie parlamentară stabilă
 Dispune de un cadru juridic solid, care este favorabil dezvoltării întreprinderilor private
 Guvernul se angajează să sporească investiţiile străine şi privatizări
 Are 0% la impozitul corporativ
 Are forţă de muncă bine educată şi multilingvă
 Firme din 86 de ţări au investit în Republica Moldova
 Este o ţară de frontieră a Uniunii Europene cu Preferinţele Comerciale Autonome care acoperă
12000 de produse
 Se află la intersecţia de rute comerciale care conectează Europa de Vest şi Comunitatea Statelor
Independente (CSI ), cu care are acorduri de liber schimb
Moldova a devenit membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului în 2001. Este, de asemenea, un
membru în:
 Comunitatea Statelor Independente (CSI),
 Consiliul Europei;
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
 Fondul Monetar Internaţional;
 Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare,
 Corporatia Internatională Financiară;
 Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est;
 Acordul Central European de liber schimb;
 Iniţiativa Central-Europeană.
Moldova are cîteva oportunităţi de a investi:
 Zone economice libere şi parcuri industriale
 Parteneriate public private
 Taxa pe valoare adaugată (4 rate de TVA: 20%, 8%, 6% şi 0%; Numai entităţile de TVA
înregistrate au dreptul să deducă şi să ramburseze TVA-ul)
 Forţa de muncă (valoarea salariului minim se aplică pentru întreaga ţară, indiferent de industrie,
zona economică, forma juridică de organizare, etc. Incepand cu anul 2009, salariul minim pentru
angajatii non-guvernamentali este MDL 1100 (€ 68) pe lună.)
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Investiţii străine directe din peste 80 ţări.

Din septembrie 2009, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a avut un total de 56
de proiecte cu valoarea totală de 551 milioane de euro ce se implementează în Republica Moldova.
În 2008, BERD a sprijinit şi finanţat construcţia unui mall pentru prima dată în Moldova. Ca urmare a
recesiunii economice mondiale şi scăderea activităţii de creditare, BERD a alocat 20 milioane de euro
pentru Agroindbank, pentru activitatea de creditare în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii. În
plus, proiectele de investiţii au fost întreprinse în reconstrucţia Aeroportului Internaţional Chişinău.
BERD a acordat un împrumut de 26 milioane de euro faţă de acest proiect şi Banca Europeană de
Investiţii a oferit o suplimentare de 20 milioane de euro. Această investiţie reprezintă o continuare a
finanţării în răspuns la rambursarea cu succes a împrumutului BERD acordată pentru prima dată în
Moldova în 1998 şi este destinat să amelioreze în continuare terminalul aeroportului, precum şi
creşterea competitivităţii transport aerian în Republica Moldova.
Problemele în domeniul investiţiilor pentru turismul moldovenesc
 În ultimul timp autorităţile publice au fost animate de mai multe idei investiţionale relevante
turismului: „Oraşul vinului”, privatizarea Companiei de stat „Moldova-Tur”, crearea zonei turistice
naţionale la Holercani, Edificarea „Satului Moldovenesc” la Centrul „Buciumul”, edificarea
Stadionului olimpic cu infrastructură de găzduire a campionatelor internaţionale şi a unui număr
mare de suporteri şi sportivi... Aceste proiecte fie sunt conservate, fie se găsesc la diferite stadii de
realizare, pentru unele sectorul privat având un interes sporit.
 Totodată, autorităţile au abandonat mai multe proiecte susţinute cu mult elan în trecut, ca de
exemplu: „Muzeul satului”, Parcul de distracţii „Trei iezi”, etc.
 Numărul limitat de proiecte investiţionale în turism denotă lipsa de capacităţi în administrarea
coerentă şi transparentă a unui portofoliu de investiţii strategice pentru domeniul, care are
menirea să dinamizeze economia locală din destinaţiile turistice de interes naţional.
 Chiar dacă unele companii turistice moldovene au investit în locaţii turistice amplasate în
Chişinău, Vadul lui Vodă, Vatra, Glodeni, Rezina, Orhei ş.a., acestea nu au format o cerere
consistentă de terenuri şi imobile pentru localizarea investiţiilor. Mai degrabă aceste iniţiative
sunt sporadice. Or, peste 500 de locaţii turistice, care în perioada ex-sovietică erau amenajate cu
tabere estivale pentru copii, rămăn în mare parte abandonate, iar baza lor materială degradează şi
se devalorizează în ritmuri rapide.
Starea investiţiilor în sectorul turistic
Cifra de afaceri în sectorul turistic
depăşeşte 2367,6 mln lei (în creştere
Investiții în active materiale pe termen
cu cca. 20% faţă de anul precedent).
lung, 2010
Vînzările înregistrate de hoteluri
Agentii
înregistrează 61% din această cifră,
turism
iar agenţiilor de tursm le revine 39%.
19%
Activitatea agenților economici cu
Hoteluri
genul principal de activitate conform
81%
CAEM, ediția 2005 H55 "Hoteluri și
restaurante" și I633 "Activități ale
agențiilor de voiaj și ghizilor"
prezintă o pondere a profiturilor de
8-9% în hotelărie şi 3-5% la intermediari. Investiţiile în active materiale pe termen lung au constituit
în hotelărie 6%, iar la intermediari – 2,2% din cifra de afaceri, sau peste jumîtate din valoarea
www.adtm.md, e-mail: adtm@adtm.md, viorelmiron7@yahoo.com
Tel/fax: + (373) 22 596478, GSM: + (373) 79 583345,
33, str Briz, or.Vatra, mun.Chișinau, MD - 2055

2

ADTM Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
profiturilor. Marea majoritate a cheltuielilor investiţionale sunt pentru construcţii-montaj. Astfel în
ciuda crizei economice şi stagnării în sector, antreprenorii investesc susţinut în dezvoltarea
afacerilor.
Principalii indicatori de investiţii în turism, 2010, mii lei

Cifra de afaceri
Consumuri și cheltuieli operaționale-total
din care:impozite și taxe incluse în cheltuieli
Investiții în active materiale pe termen
lung(investiții noi)-total
din care: lucrări de construcții-montaj, clădiri noi
mijloace de transport
terenuri

Hotele
1450150
1337780
17958

Ag. turism
917447
897097
2782

Total
2367597
2234877
20740

2010/09, %
119,78
121,44
142,68

86906
45285
4753
3053

20277
14371
2926
628

107183
59656
7679
3681

124,83
128,57
77,66
488,20

Constrîngeri pentru investiţii în turismul moldovenesc
 Fenomenul sezonier (estival) al exploatării capacităţilor de cazare existente şi infrastructura
conexă nesatisfăcătoare reduce atractivitatea investiţională a locaţiilor turistice.
 Agenţiile de turism naţionale (principalii formatori şi animatori ai fluxurilor de turişti) au un
stereotip negativ în societatea moldovenească, inclusiv în calitate de parteneri pentru investitorii
strategici.
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