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INTRODUCERE 
 

Actualitatea temei de cercetare. Investiţiile joacă rolul de impuls în orice afacere economică, de 

element generator, care face ca aceasta să se iniţieze, să se dezvolte în condiţiile impuse de mediul 

concurenţial al economiei de piaţă. 

Realizarea unui proiect de investiţii are ca efect sporirea şi diversificarea ofertei şi implicit, dacă 

aceasta este validată de piaţă, creşterea veniturilor sistemului de porducţie. Concomitent, însă, va fi 

influenţată direct, sau prin efectul de antrenare, creşterea gradului de oczupare a forţei de muncă. Dar 

creşterea numărului de angajaţi şi/sau a câştigurilor salariale conduc în ultimă instanţă, la sporirea 

cererii de bunuri şi servicii. Pe de altă parte, va avea loc o creştere a economiilor populaţiei şi 

sistemelor de producţie, deci o creştere a disponibilităţilor financiare ale acestora care vor opta pentru 

structuri mai mari şi mai performante, în acord cu opţiunile investiţiei. 

În condiţiile economiei de piaţă, există două motivaţii principale pentru efectuarea investiţiei: 

creşterea cererii de produse pa piaţă şi tendinţa de sporire a profitului. Investiţia este utilizată ca mijloc 

de creştere a cantităţii de produse, dar şi de îmbunătăţire a calităţii produselor, de lansare a altora noi, 

de reducere a costurilor etc. Mai mult decât orice activitate, afacere etc., în cazul investiţiei 

compararea rezultatelor cu eforturile/costurile aferente este o cerinţă esenţială a conducerii raţionale şi 

rentabile. Niciodată scopurile urmărite, ca şi efectele care le exprimă şi le concretizează, nu vor putea 

fi evaluate şi apreciate dacă sunt luate în mod separat, independent de cheltuielile şi resursele necesare 

pentru realizarea lor. 

Calculele de eficienta necesită stabilirea atât a cheltuielilor, cât şi a efectelor sau rezultatelor 

aferente proiectului. 

Cheltuielile de investiţii se stabilesc cu rigurozitate, pentru că, din momentul concretizării lor în 

construcţii, utilaje etc., ele devin ireversibile, nu mai este posibil, în general, de a reveni asupra lor în 

condiţii avantajoase. Erorile săvârşite în privinţa investiţiilor sunt deosebit de costisitoare, generând 

irosirea unor resurse sau cheltuieli mari pentru remedieri, refaceri etc. 

 Efectele economice ale proiectului nu pot fi calculate decât pornindu-se de la cele obţinute 

la întreprinderile similare din ţara sau străinătate. Pentru estimarea nivelului lor, se operează cu 

informaţii previzionate prospectiv, pe un orizont de timp destul de îndelungat, specific duratei de viaţă 

a obiectivului, referitoare la: performanţele şi parametrii de funcţionare ai viitoarelor capacităţi de 

producţie şi servicii; aspectele comerciale ale activităţii, legate atât de condiţiile aprovizionării cu 

resurse, cât şi cele privind vânzarea produselor (piaţa, cererea, preţurile şi încasările); aspectele şi 

rezultatele financiare finale. Însăşi durata de viaţa economică a produselor ce se vor realiza, precum şi 

durata de funcţionare eficientă a activelor fixe sunt parametrii previzionaţi.  
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