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Rezumat. De-a lungul timpului a existat o evoluţie diversă şi 

continuă a modalităţilor de dezvoltare a afacerilor dincolo de graniţele 
ţării de origine, de la cele tradiţionale având ca centru exportul la cele 
mai complexe, ajungându-se azi la noţiunea de investiţie internaţională. 
Nivelul cunoscut azi de dezvoltare al omenirii rezultă dintr-un proces 
continuu de investire, sub diferite forme. Diversele moduri de a investi, 
cât şi măsurarea eficienţei investiţiilor au constituit subiectul discuţiilor 
încă de la începutul ştiinţei economice, ajungându-se azi ca acestea să 
deţină o importanţă foarte mare datorită amplificării dinamismului 
dezvoltării şi creşterii economice, ca şi a marilor inegalităţi, date de 
asimetria informaţiei, în ceea ce priveşte stările actuale. În lucrarea de 
faţă ne-am propus să analizăm în prima partea factorii determinanţi ce 
duc la fundamentarea deciziei investiţionale, în cea de-a doua partea 
vom analiza competitivitatea mediului economic în ceea ce priveşte 
România, cât şi implicaţiile acestuia asupra deciziei investiţionale şi a 
creşterii economice. 
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Introducere 
 
Investitorii de azi trebuie să facă faţă unui mediu investiţional în continuă 

schimbare, aceştia fiind obligaţi de contextele actuale create să se adapteze tot 
mai repede la cerere, să reacţioneze foarte repede şi mai ales să acţioneze, să 
deţină calitatea proceselor productive mobilizând toate competenţele lor umane. 
Toate aceste acţiuni şi decizii luate la nivelul unei firme ce acţionează 
internaţional au efecte asupra creşterii economice. Lucrare noastră doreşte să 
surprindă aspecte ce ţin de decizia investiţională, competitivitate la nivel naţional 
şi creştere economică. În prima parte a lucrării este prezentat cadrul conceptual şi 
stadiul actual al cunoaşterii, în cea de-a doua parte este analizată decizia 
investiţională la nivelul firmelor ce acţionează internaţional, iar în ultima parte 
este realizată o analiză a competitivităţii mediului economic românesc şi 
implicaţiile acesteia asupra creşterii economice şi a investiţiilor străine. 

 
Cadrul conceptual şi stadiul actual al cunoaşterii  
 
De-a lungul timpului a existat o evoluţie diversă şi continuă a 

modalităţilor de dezvoltare a afacerilor dincolo de graniţele ţării de origine, de 
la cele tradiţionale având ca centru exportul la cele mai complexe, ajungându-se 
azi la noţiunea de investiţie internaţională. Conform Fondului Monetar 
Internaţional şi a OECD, investiţia străină directă este acea investiţie care 
presupune existenţa a unui agent economic emitent şi a unui agent economic 
receptor, situaţi în spaţii naţionale diferite. Referitor la investiţiile străine, vom 
utiliza accepţiunea OECD, conform căreia investiţia străină face parte din 
investiţia internaţională şi se referă la interesul deţinut de o entitate rezidentă 
emitentă ce doreşte să obţină beneficii de lungă durată de pe urma unei entităţi 
rezidente dintr-o altă economie denumită unitate receptoare. Acest tip de 
investiţie implică un grad de influenţă semnificativ al investitorului asupra 
firmei receptoare. O astfel de relaţie are loc dacă investitorul străin deţine mai 
mult de 10% din numărul de voturi al entităţii receptoare.  

Decizia de a investi se reflectă în nivelul investiţiilor străine directe ce au 
loc la nivelul unei ţări şi în riscurile asumate de către aceştia. Aceste investiţii 
influenţează nivelul de dezvoltare şi creştere economică a ţării respective. Multe 
studii abordează relevanţa investiţiilor străine directe asupra creşterii 
economice. O parte din autori susţin aspectele pozitive ale impactului FDI, în 
timp ce alţii aspectele negative ale acestuia.  

De exemplu, Solow, în modelul neoclasic de creştere de tip standard, 
sugerează că investiţiile străine directe cresc stocul de capital şi, astfel, o 
creştere economică la nivelul ţării gazdă prin formarea de capital de finanţare 
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(Brems, 1970). Modelele de creştere endogenă implică faptul că ISD poate 
promova creşterea pe termen lung prin creşterea stocului existent de cunoştinţe 
în economia gazdă prin formarea forţei de muncă şi dobândirea de competenţe, 
pe de o parte, şi prin introducerea unor practici de management alternative şi 
modalităţile de organizare, pe de altă parte. 

Din punct de vedere teoretic există câteva modalităţi prin care investiţiile 
străine pot avea efecte asupra creşterii economice. Investiţiile străine pot juca 
un rol important în ceea ce priveşte creşterea economică. Agosin şi Mayer 
(2000) consideră că ISD, sub forma fuziunilor şi achiziţiilor, nu duc neapărat la 
creşterea stocului de capital în ţările unde există un deficit din acest punct de 
vedere. Görg şi Greenaway (2004) fac o revizuire critică a studiilor în ceea ce 
priveşte productivitatea la nivelul firmelor în ţările în curs de dezvoltare, 
dezvoltate şi în tranziţie. Aceştia concluzionează că doar 25 din studii folosesc 
date şi tehnici de estimare adecvate conducând la concluzia că există o legătură 
pozitivă a diferenţelor dintre o firmă cu capital străin şi una cu capital naţional, 
niciuna dintre acestea nu se afla în ţările în curs de dezvoltare. Din aceste 25 de 
studii, Aitken şi Harrison (1999), în cazul Venezuelei, găsesc efecte negative 
ale prezenţei investitorilor străini într-o ţară. În ciuda acestor efecte negative 
potenţiale, analiza empirică arată că ISD au un impact pozitiv asupra creşterii 
economice dând aici exemplu cercetători ca Lim (2001) şi Hansen şi Rand 
(2006). Existenţa şi mărimea impactului ISD asupra creşterii economice 
depinde în cele din urmă de condiţiile economice şi politice ale ţării gazdă, 
precum PIB pe cap de locuitor, capital uman, gradul de deschidere, gradul de 
dezvoltare al pieţei financiare, stabilitate politică. 

 
Decizia investiţională 
 
Într-un mediu macroeconomic turbulent decizia de a investi devine tot 

mai anevoioasă, discuţiile despre investiţii şi orientarea strategică a acestora la 
nivel mondial devin din ce în ce mai aprinse. Astfel că investitorii actuali, cât şi 
managerii companiilor din toată lumea sunt puşi în faţa unor schimbări zilnice 
la nivel financiar, comercial, tehnologic şi politic, ceea ce face tot mai dificilă 
decizia de a investi. Astfel, indiferent de natura investiţiei, decizia de a investi 
înseamnă întotdeauna asumarea unor riscuri în speranţa obţinerii de câştig. 

Teoria arată că pentru a putea concura la nivel internaţional, un investitor 
(firmă) trebuie să deţină câteva active specifice de genul cunoştinţe, tehnologie, 
strategii de organizare, management sau abilităţi de marketing. O firmă 
„binecuvântată” cu astfel de active are câteva căi alternative (exceptând aici 
exportul) pentru a obţine venituri suplimentare prin crearea de noi filiale, 
societăţi mixte, licenţiere, francizare, contracte de management, contracte de 
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marketing. Toate acestea, producţia la nivel de filială şi societăţile mixte 
implică diverse grade ale prezenţei străine şi forţează firma să decidă unde să îşi 
localizeze activitatea în străinătate. 

Toate firmele ce investesc internaţional se decid să investească numai 
după o riguroasă analiză cost-beneficiu. Nu există un mod unic care să descrie 
felul în care companiile îşi folosesc propriile metode de decizie sau informaţiile 
publice disponibile, mai ales cele care se referă la evoluţia anumitor factori din 
ţara gazdă pentru a ajunge la luarea unei decizii privind locaţia, controlul, 
managementul riscului noii investiţii. În timp ce unii investitori iau în 
considerare criterii de referinţă ca obstacolele tarifare, primele de risc şi 
„filosofia” companiei, alţii utilizează strategii pentru a ajunge la decizia de a 
investi. În acelaşi timp alţii consideră că locaţia investiţiei este de obicei bazată 
pe o combinaţie dintre încercare şi eroare, experimentare şi din însuşirea 
experienţelor trecute. 

 Cel mai întâlnit mod de pătrundere pe piaţă este cel al fuziunilor şi 
achiziţiilor. Am putea spune că investitorii decid să investească în anumite 
locaţii datorită efectului de clusterizare ce arată existenţa unor legături pozitive 
între firmele deja existente; astfel apare incitaţia de a se situa în apropierea 
acestora. Un alt motiv pentru care firmele se orientează către zone unde există 
clustere ar fi, conform lui Howard J. Shatz şi Anthonz J. Venable (2000), că 
acestea se bazează pe experienţele firmelor deja existente, ceea ce le dă un grad 
sporit de încredere. 

Într-un studiu al Fondului Monetar Internaţional (2003) se face o analiză 
a tipurilor de decizii investiţionale. Majoritatea investitorilor iau deciziile având 
la bază un comportament strategic. Unele firme, mai ales băncile şi cele din 
domeniul extractiv, folosesc un mod de luare a deciziei de la vârf spre bază, 
unde departamentele de management şi executiv analizează cadrul general al 
investiţiei nebazându-se pe o decizie luată prin consultarea filialelor, 
realizându-se centre de decizie. Se realizează un studiu geografic şi demografic 
al locaţiei de amplasare a noii investiţii incluzând aici mărimea pieţei, 
disponibilitatea factorilor de producţie, distribuţia veniturilor etc. În cele din 
urmă se iau în calcul indicatorii cadrului de reglementări şi politici ale 
diferitelor locaţii posibile pentru investiţii. În acest context, investitorii 
punctează pe lângă propria lor capabilitate de strângere a informaţiilor şi 
informaţiile existente şi oferite de diverse instituţii publice. Investitorii străini 
susţin că dacă se adoptă o astfel de strategie, investiţia se va realiza la cel mai 
înalt nivel posibil, incluzând controlul şi managementul riscului.  

Alţi investitori punctează că în luarea deciziei de a investi importantă este 
autonomia, afirmând că decizia de a investi trebuie să aparţină departamentului 
executiv al fiecărei filiale a companiei. Astfel fiecare flux de afaceri va opera ca 
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o parte autonomă. Firma mamă poate acorda consultanţă şi repere de ghidare a 
acestei decizii dacă i se solicită. Alţi investitori, mai ales cei din sectorul de 
producţie, identifică o formă hibridă de luare a deciziilor, astfel că, ţinând cont 
de aprobarea firmei mamă, fiecare filială poate dezvolta propriile planuri de 
investiţii. Fiecare filială poate avea un scop strategic diferit. În acest mod, 
decizia de a investi rămâne centralizată în timp ce ideile, finanţarea, 
managementul investiţiei sunt descentralizate. 

Numeroşi economişti au studiat diverse aspecte ale deciziei de a investi. 
David Wheeler şi Ashoka Mody (1992) în studiul lor analizează decizia 
investitorilor internaţionali din punctul de vedere al unei serii largi de 
indicatori. Astfel cei doi împart indicatorii pe cinci clase (variabile clasice, 
beneficiile aglomerării economice, riscul geopolitic, indicatori ai riscului local 
şi ai variabilelor politice, indicatori ai deschiderii ţării gazdă faţă de investitorii 
străini). În urma analizei acestor indicatori, autorii au găsit relevant că 
investitorii străini dau cea mai mare importanţă în decizia lor beneficiilor 
asigurate de aglomerările economice, pe de-o parte, şi, de asemenea, acordă 
importanţă unei combinaţii dintre factorii ce indică riscul şi cei clasici. Decizia 
de a investi depinde de o balansare între aceşti indicatori. Investitorii par să 
prefere o infrastructură de calitate decât stimulente date de taxare. Relaţiile cu 
vecinii au un impact modest asupra deciziei de a investi, un impact ceva mai 
mare având relaţia cu Vestul, însă eliminarea acestor doi indicatori nu afectează 
modelul în sine. 

În studiul lor Yuko Kinoshita şi Nauro F. Campos (2003) realizează un 
model care explică decizia de a investi din punct de vedere al locaţiei. Aceştia 
analizează 13 indicatori pe care firmele îi iau în considerare atunci când decid 
să investească într-o altă locaţie demonstrând că instituţiile, resursele naturale şi 
aglomerările economice sunt cei mai importanţi determinanţi. Concluziile 
studiului arată că o deschidere mai mare a economiei respective contribuie la un 
număr mai mare de influxuri ale ISD. Mărimea pieţei şi costul forţei de muncă 
sunt factori determinanţi în decizia de a investi. O creştere de 1% a PIB duce la 
o creştere de 0,1% a nivelului ISD pe locuitor, aceasta deoarece investitorii sunt 
atraşi de o mărime mai mare a pieţei locale. Abundenţa resurselor este de 
asemenea un factor determinant în decizia de a investi. 

 Putem spune că cu cât o ţară deţine un nivel al resurselor mai ridicat cu 
atât este mai atrăgătoare pentru investitorii ce caută resurse. Analiza variabilelor 
instituţionale din model arată că o ţară cu un mediu instituţional puternic 
reuşeşte să atragă mai multe investiţii străine. Un sistem legal bine definit este 
un semnal pozitiv cum că drepturile investitorilor străini vor fi respectate. 
Variabile precum nivelul educaţiei şi infrastructura au fost găsite 
nesemnificative. Însă nu pentru toţi autorii de modele aceste variabile sunt 
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nesemnificative depinzând de cât de avansate tehnologic vor fi investiţiile şi 
dacă acestea au nevoie de forţa de muncă superior calificată. 

Considerăm că investitorii se decid să investească doar dacă în ţara gazdă 
există fundamente economice puternice. Cele mai importante dintre acestea 
sunt mărimea pieţei şi nivelul venitului real, unde există forţă de muncă 
calificată, infrastructură, dotarea cu factori de producţie, şi alte componente ce 
pot facilita activitatea de producţie. 

 
Decizia investiţională, competitivitatea ţării gazdă şi creşterea economică. 
Cazul României 
 
În ceea ce priveşte fundamentele economice puternice din ţara gazdă, un 

rol important şi cu un grad înalt de impact asupra deciziei de a investi îl are 
gradul de competitivitate al economiei ţării gazdă. În cele ce urmează ne-am 
propus să realizăm o analiză a nivelului de competitivitate al economiei 
româneşti cât şi a relaţiei dintre competitivitate, nivelul investiţiilor străine 
directe şi creştere economică pentru România. 

Există la nivel mondial o serie de metode şi proceduri de determinare a 
acestui nivel printre ce se regăsesc lucrări precum The World Competitiveness 
Yearbook, realizat de către International Institute for Management 
Development din Lausanne (IMD), şi The Global Competitiveness Report, 
realizat de către World Economic Forum din Geneva (WEF).  

World Economic Forum analizează competitivitatea pe baza a 12 piloni, 
iar aceşti 12 piloni sunt împărţiţi în trei etape de dezvoltare: factor-driven, 
efficiency-driven, innovation-driven. În cel mai recent raport (The Global 
Competitiveness Report 2009-2010), WEF situează România ca fiind în 
tranziţie de la etapa a doua (investment – driven stage) la etapa a treia 
(innovation driven stage), alături de alte ţări din Europa Centrală şi de Est cum 
ar fi: Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Rusia etc. 

România se află pe locul 64 în clasamentul competitivităţii globale, având 
un scor mediu de 4,11 (scorul competitivităţii globale poate lua valori între 1 şi 7), 
şi este format ca medie dintre: Basic requiements, România având un scor 
mediu de 4,10 locul 86 (ultima poziţie în clasament 133); Efficiency enhencers, 
cu un scor mediu de 4,25, locul 49 (ultima poziţie în clasament 133); 
Innovation factors, cu un scor mediu de 3,44, locul 75 (ultima poziţie în 
clasament 119). În urma analizei acestui clasament, România a înregistrat o 
evoluţie pozitivă după aderarea la Uniunea Europeană reuşindu-se depăşirea 
ultimei poziţii, valoarea înregistrată înainte de aderare, ultimele locuri fiind 
ocupate în prezent de Letonia, Grecia şi Bulgaria. 
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În cele ce urmează vom analiza nivelul competitivităţii economiei 
româneşti în raport cu UE-25. Obiectivul central al calculului indicelui de 
competitivitate este acela compara situaţia mediului investiţional românesc cu 
cel al UE - 25 . Pentru a realiza această analiză am folosit Matricea „Hard”, 
realizată de către Grupul de Economie Aplicată. Matricea „Hard” porneşte de la 
indicatorii structurali ce se regăsesc în Agenda Lisabona, grupaţi de către 
Eurostat în următoarele categorii: mediu economic general, ocuparea forţei de 
muncă, inovare şi cercetare, reformă economică, coeziune socială, mediu. 
Ţinând cont de aceste elemente Grupul de Economie Aplicată a grupat 
indicatorii structurali ai Agendei Lisabona astfel: 

 Indicatori economici (mediu economic general şi reformă economică); 
 Indicatori sociali (ocuparea forţei de muncă şi coeziunea socială); 
 Indicatori tehnologici (inovare şi cercetare). 

În urma ponderării acestora trei indicatori se ajunge la formula de calcul 
al indicelui de competitivitate (IC) (suma ponderilor utilizate are ca suma 
valoarea 100). Fiecare dintre aceşti indicatori sunt calculaţi ca medie ponderată 
a variabilelor selectate din cadrul fiecărei grupe. 

În cele ce urmează vom prezenta ponderile folosite pentru realizarea 
acestor trei indicatori: 

 Indicatorul economic (IE): 
E1 – PIB/locuitor 10 
E2 – Rata de creştere a PIB 10 
E3 – Productivitatea muncii 30 
E4 – Exporturi nete 10 
E5 – Formarea brută de capital fix 20 
E6 – Venit net pe cap de locuitor 20 

 

 Indicatorul social (IS): 
 

S1 – Dispersia ratelor regionale de ocupare 30 
S2 – Ocuparea forţei de muncă (total) 40 
S3 – Ocuparea forţei de muncă – femei 10 
S4 – Indicele speranţei medii de viaţă 20 

 

 Indicatorul tehnologic (IT): 
 

T1 – Cheltuieli cu cercetarea-dezvoltarea ca % în PIB 40 
T2 – Populaţia ocupată în sectoare de înaltă tehnologie 30 
T3 – Educaţia terţiară cu specializare avansată în 

tehnologie 
30 
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Astfel se ajunge la următorul model de calcul pentru cei trei indicatori:
   

  
 

  
 

  
Indicele de competitivitate, IC, este dat de media ponderată a celor trei 

dupa cum urmează:  
   

Valoarea indicatorilor calculaţi prin metoda mai sus prezentată este 
următoarea:   

Tabelul 1 
Indicele competitivităţii (2005-2009) 

  România UE - 25 
  2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Indicele 
Economic  -86.51 -239.63 -161.1 -275.62 6.85 103.75 104.78 105.73 111.44 103.28 
Indicele 
Social  79.18 77.58 80.33 80.29 80.3 95.51 97.04 97.47 97.28 97.36 
Indicele 
tehnologic  25.85 25.39 27.67 29.02 28.4 103.74 102.38 103.02 105.17 106.27 
Indicele 
Competi-
tivităţii  -3.09 -64.96 -32.04 -77.45 35.35 101.28 101.74 102.44 105.31 102.4 

Sursa: Eurostat. 
 

 
 

Figura 1. Evoluţia IE,, IS,, IT şi IC pentru România şi UE (2005-2009) 
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După cum se observă în figura 1, indicele de competitivitate al României 
este negativ în raport cu cel al UE-25. Având în vedere structura modelului 
după care a fost calculat indicele de competitivitate, principalul motiv pentru 
care valorile au înregistrat o evoluţie negativă se datorează indicelui economic, 
exceptând anul 2009, când acesta a înregistrat o valoare pozitivă şi se observă 
că, implicit, şi indicele competitivităţii a înregistrat pentru acest an o valoare 
pozitivă însă semnificativ mai mică decât valoarea înregistrată la nivelul UE. 

În continuare vom analiza evoluţia indicatorilor ce fac parte din model, 
pentru a ne putea face o imagine mai amplă asupra nivelului de competitivitate 
a economiei româneşti. 

  
Tabelul 2 

Evoluţia indicatorilor din componenţa indicelui competitivităţii 
 România UE-25 
Indicatorul 
Economic 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

PIB/locuitor 35 38,4 41,6 43,5 41,2 104,1 103,9 103,07 103,4 102,5 
Rata de 
creştere a PIB 210 246,87 217 1042,8 169,04 95 96 100 85,71 100 
Productivitatea 
muncii 36 39,6 43,3 50,2 48,2 104 103,9 103,7 103,3 103 
Exporturi nete -1457,1 -3050 -2316,6 -4333, 3 -590 114,28 125 133,33 200 110 
Formarea brută 
de CF 118,5 123,67 141,78 151,18 134,03 100 99,51 99,53 99,05 100 
Venit Net pe 
cap de locuitor 1,02 1,15 16,81 18,91 17,82 106,06 106,11 105,39 108,64 105,65 
Indicatorul 
social 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Dispersia ratelor 
regionale de 
ocupare 37,81 31,57 41,44 42,85 44,95 86,54 89,47 90,99 91,07 92,66 
Ocuparea  
forţei de muncă 98,05 98,67 98,07 97,7 97,07 98,64 100,27 100,19 100,03 99,67 
Ocuparea forţei 
de muncă – 
Femei 102,42 102,69 101,68 100,36 98,97 99,81 99,79 99,85 99,92 100 
Indicele 
speranţei medii 
de viaţă 91,89 91,85 92,49 91,61 90,46 100,57 100,56 100,54 99,78 98,47 
Indicatorul 
tehnologic 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

CD % în PIB 22,52 24,32 28,1 30,52 30,52 100,54 100,54 100,54 100,52 102,62 
Pop ocupată în 
sect, de înaltă 
tehnologie 36,6 25 25 25 21,21 120 115,62 118,75 121,87 118,18 
Educaţia cu 
specializare 
avansată în 
cercetare 19,54 27,19 29,78 31,04 32,75 91,75 91,58 90,6 94,68 99,24 
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Produsul intern brut pe cap de locuitor este unul dintre cei mai 
semnificativ indicatori al competitivităţii unei economii naţionale în care se 
reflectă şi creşterea economică. Se poate observa diferenţa semnificativă dintre 
PIB pe cap de locuitor din România şi UE-25. În anul 2008 PIB-ul pe cap de 
locuitor a cunoscut o îmbunătăţire ajungând la 43,5% din media Uniunii 
Europene (PIB-ul este exprimat la paritatea puterii de cumpărare), dar în 2009 
acesta a scăzut, ajungând la 41,2% din media Uniunii Europene pe fondul crizei 
economice. Rata de creştere a PIB oferă o imagine dinamică asupra evoluţiei 
unei economii naţionale. Valorile ridicate ale ratei de creştere a PIB-ului sunt 
asociate cu performanţe bune ale economiei naţionale. Încă din 2004 economia 
României a cunoscut un ritm de creştere a economiei peste media ţărilor din 
Uniunea Europeană. Acest lucru s-a datorat în principal creşterii nivelului 
consumului, conducând România spre o creştere economică „pe datorie”, acest 
lucru făcându-şi simţită prezenţa în anul 2009, când România a avut una dintre 
cele mai puternice scăderi economice din Uniune Europeană. În perioada  
2005-2008 investiţiile străine directe au reprezentat un alt motor de creştere a 
economiei româneşti, determinând o creştere a transferului de tehnologie 
conducând la o creştere a competitivităţii a firmelor româneşti pe plan 
internaţional.  

Productivitatea muncii măsoară eficienţa utilizări capitalului uman în 
obţinerea PIB-ului. Cu ajutorul productivităţii muncii putem, într-o oarecare 
măsură, vedea nivelul de competitivitate al unei economii în raport cu altă 
economie. Maximul atins de România a fost de 50,2% în anul 2008, apoi în 
2009 înregistrându-se un declin de 2% fată de perioada precedentă. Există mai 
multe motive prin care se justifică nivelul scăzut de productivitate al economiei 
Româneşti, dar principala cauză o reprezintă lipsa investiţiilor în tehnologii noi, 
o mare parte dintre acestea au durată de viaţă expirată. 

Valoare absolută a exporturilor nete are puţină relevanţă când se foloseşte 
în analize comparative, de aceea, de regulă, este exprimat ca procent din PIB. 
Pe lângă indicatorul PIB/locuitor, exporturile nete reprezintă un indicator 
relevant atunci când dorim să vedem cât de competitivă este o economie 
naţională. Competitivitatea unei economii este dată de gradul în care bunurile şi 
serviciile produse în acea ţară satisfac testul pieţelor internaţionale. România 
are un deficit ridicat al balanţei comerciale, lucru ce reprezintă şi principalul 
motiv pentru care indicele de competitivitate ia valori negative, cu excepţia 
anului 2009, când s-a înregistrat o scădere a acestuia datorată scăderii cererii 
interne de bunuri provenite din extern şi nu datorită unei creşteri de 
competitivitate. 

Formarea brută de capital fix la nivelul unei economii naţionale 
reprezintă valoarea bunurilor achiziţionate de unităţile producătoare rezidente 



Raluca Andreea Popa, Matei Crăciun 
 

104 

cu scopul de a fi utilizate timp de cel puţin un an în procesul de producţie, 
precum şi valoarea serviciilor încorporate în corpurile de capital fix. Pentru 
analiza comparativă între economii, cu cât mai mare este raportul dintre 
formarea brută de capital fix şi PIB cu atât mai atractivă este acea economie 
pentru investiţii. Valoare ridicată este perfect justificată, deoarece România este 
o economie emergentă, având un potenţial de dezvoltare ridicat, drept urmare 
este atractivă pentru investitorii străini. Trebuie menţionat faptul că va mai dura 
ceva timp până când aceste investiţii se vor regăsi în creşterea PIB. 

Ocuparea forţei de muncă se calculează ca pondere din totalul populaţiei. 
Acest indicator are o importanţă deosebită în ceea ce priveşte competitivitatea 
unei economii, deoarece analizat împreună cu PIB putem trage o concluzie 
referitoare la nivelul productivităţii muncii, adică al eficienţei utilizării 
capitalului uman. De asemenea acest indicator mai este util atunci când dorim 
să vedem cât de susţinută este activitatea economică dintr-o anumită ţară. 
România se află la un nivel apropiat fată de media Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte ocuparea forţei de muncă, diferenţa fiind de mai puţin de un procent 
(România – 43,00%, iar UE-25 43,73%, în anul 2009). De asemenea, se poate 
observa că recesiunea economică din 2009 a avut un efect negativ asupra 
ocupării, scăzând cu o medie de un procent fată de anul precedent. Indicele 
speranţei medii de viaţă este un indicator al calităţii vieţii. Influenţele asupra 
acestui indicator sunt multiple, acestea pot pleca de la nivelul PIB pe cap de 
locuitor, de la calitatea sistemului medical şi ajunge pană la nivelul 
criminalităţii. De asemenea, nu se poate realiza un nivel ridicat de 
competitivitate cu o populaţie care trăieşte la limita subzistenţei. În România, 
indicele speranţei medii de viaţă este de 73,5 ani, iar media zonei euro este de 
80,89 ani, în anul 2009. 

Conform noii strategii a Uniunii Europene, cheltuielile cu cercetarea 
dezvoltarea, alături de ceilalţi factori ce intră în componenţa productivităţii 
totale a factorilor, sunt considerate ca fiind principalele motoare de creştere 
economică sustenabilă. Investiţia în cercetare dezvoltare şi în educaţie 
reprezintă un pilon necesar în ceea ce priveşte convergenţa reală cu ţările din 
Uniunea Europeană, deoarece aceste investiţii accelerează procesul de catching-up. 
Cheltuielile cu cercetarea dezvoltarea în România sunt la un sfert faţă de media 
cheltuielilor efectuate de către ţările din Uniunea Europeană. Chiar dacă 
angajamentul asumat de România prin tratatul de aderare era să cheltuiască din 
bugetul public 1% cu cercetarea-dezvoltarea şi să faciliteze cheltuielile private 
cu cercetarea-dezvoltare de 2% din PIB, acest lucru este departe de a fi realizat. 
Nivelul mediu al cheltuielilor cu cercetarea dezvoltarea raportat la PIB a fost în 
ultimi trei ani de 0,5% din PIB. Acest indicator arată cât de „preocupată” este o 
economie cu activitatea de cercetare dezvoltare. De asemenea, cu cât procentul 
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dintre populaţia ocupată în sectoarele de înaltă tehnologie şi totalul populaţiei 
ocupate este mai ridicat cu atât economia înregistrează un nivel mai ridicat de 
competitivitate. Dezamăgitor este faptul că în România numărul persoanelor 
care lucrează în sectoare intensive în înaltă tehnologie este foarte redus în 
comparaţiei cu media ţărilor din Uniunea Europeană. În România numai 0,07% 
din totalul populaţiei ocupate lucrează în sectoare intensive în tehnologie. Dacă 
la nivelul zonei euro numărul persoanelor ocupate în sectoare de înaltă 
tehnologie a rămas constat în anul 2009 (primul an de recesiune economică), în 
România numărul persoanelor ocupate în sectoare de înaltă a scăzut de la 0,08% 
în 2008 la 0,07% în 2009. 

Indicatorul educaţia terţiară cu specializare avansată în cercetare se 
referă la numărul de studenţi cu studii avansate în cercetare din numărul total al 
studenţilor. De asemenea, are o importanţa deosebită pentru orizonturi de timp 
mai lungi, deoarece investiţia în educaţie va conduce la sporirea calităţii 
generaţiilor viitoare ale unei naţiuni. La nivelul României, numai 1,7% din 
numărul total de studenţi au studii avansate în cercetare, pe când în zona euro 
peste 5% din studenţi au studii avansate în cercetare.  

Mergând mai departe cu analiza se observă din figura 2 că există un 
sincron al evoluţiei nivelului investiţiilor străine directe, gradului de 
competitivitate şi creşterii economice în cazul României. Dunning a arătat că 
ISD interacţioneaza cu avantajul competitiv existent al ţării gazdă şi în acelaşi 
timp influenţează avantajul competitiv viitor. John Dunning a realizat o 
adaptare a diamantului lui Michel Porter (diamantul avantajului competitiv), 
demonstrând influenţa ISD asupra celor patru faţete ale diamantului, precum şi 
asupra acţiunilor guvernului şi mentalităţii întreprinzătorilor din ţara gazdă. 
Concluzia lui Porter este că succesul sau eşecul internaţional al unei companii 
într-un anumit domeniu este rezultatul acţiunii combinate a tuturor factorilor la 
care ne-am referit pe parcurs. Cele patru elemente creează mediul în care 
firmele naţionale apar şi concurează. Prin politica economică adoptată de 
guverne acestea pot influenţa în mod pozitiv sau negativ fiecare din compo-
nentele mediului de afaceri. Aceste influenţe se manifestă prin intermediul 
subvenţiilor, politicii fiscale, politicii antitrust, politici educaţionale etc.  
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Figura 2. Evoluţia ISD, creşterii economice şi a competitivităţii (2005-2009) 

Concluzii 
 
Contribuţia investiţiilor străine directe la dezvoltarea unei ţări este directă: 

firma transnaţională stabileşte sucursale şi filiale care cresc direct nivelul investirii 
în ţara gazdă şi sporesc capacitatea productivă şi scad nivelul şomajului. ISD pot de 
asemenea să aducă beneficii suplimentare sub forma transferului tehnologic, 
strategiilor manageriale şi de marketing. ISD pot mări accesul la pieţele străine 
deoarece firmele ce investesc internaţional sunt canale de distribuţie a bunurilor 
dintr-o ţară către alte pieţe. În cazul ţărilor în curs de dezvoltare, contribuţia 
investiţiilor străine la dezvoltare este consolidată de transferul de cunoştinţe 
tehnice, de organizare şi de management. Joseph E. Stiglitz (2008) afirmă că 
principala cauză a tuturor efectelor negative ale investiţiilor străine şi implicit a 
firmelor ce acţionează internaţional este că acestea funcţionează pentru a obţine 
profit, nu fac acte de caritate; de aici rezultă atât forţa, cât şi slăbiciunea lor.  

Banii reprezintă o motivaţie puternică, iar dorinţa de a-i câştiga poate aduce 
societăţii avantaje. Atunci când lucrurile merg bine, acestea pot mobiliza extrem de 
multe resurse, pot răspândi tehnologiile cele mai avansate şi pot contribui la 
dezvoltarea în mod exponenţial a pieţelor disponibile. Recunoaşterea acestor 
avantaje de către ţările gazdă, cu menţiunea că nu întotdeauna investitorii străini 
aduc beneficii, ci şi aspecte negative despre care am discutat anterior, le-a 
determinat pe acestea să-şi consolideze cadrul juridic, instituţional, cât şi diversele 
avantaje ce pot atrage investiţii străine. Însă fluxurile de investiţii străine spre ţara 
gazdă depind de deciziile investiţionale luate de firmele ce investesc internaţional 
care sunt determinate de o serie de factori. Managementul cunoştinţelor joacă un 
rol cheie ca factor de decizie în contextul economiei globale. Fluxul informaţiei, 
tehnologia informaţie, procesul de învăţare, prelucrarea cunoştinţelor şi împărţirea 
acestora sunt componente integrate atât la nivel economic al unei ţări (vezi 
„Strategia de la Lisabona”), cât şi la nivel de întreprindere. 
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