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Rezumat. În acest articol, ne propunem să trecem în revistă teoria 
referitoare la ISD, de la originile sale până în prezent, oprindu-ne asupra 
elementelor sale de bază. Vom prezenta teoria ISD prin prisma 
managementului strategic şi vom încerca să aducem în prim-plan 
principalele contribuţii la alcătuirea acestei teorii. În acelaşi timp, vom 
evidenţia revenirea cercetătorilor în repetate rânduri la „izvoarele” 
teoriei ISD, fie că este vorba de perspectiva lui Hymer sau de teoria 
internalizării sau de paradigma OLI, în vederea consolidării acestei 
construcţii epistemologice. 
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În urmă cu mai bine de jumătate de secol, câţiva economişti au început să 
caute răspunsuri la întrebările: Care sunt caracteristicile intrinseci ale companiilor 
multinaţionale (sau transnaţionale) (CTN)? Care sunt motivaţiile extinderii 
activităţii firmelor dincolo de graniţele ţării de origine? Unde şi cum se realizează 
această extindere? Există o masă critică a activelor, tangibile şi intangibile, ale 
unei firme sau un moment t0 de la care aceasta devine o potenţială CTN? Pe 
măsură ce se găseau răspunsuri empirice sau fundamentate teoretic la aceste 
întrebări, începea să prindă contur teoria afacerilor internaţionale şi a investiţiilor 
străine directe (ISD) – teorie pe care o vom numi, în continuare, a ISD sau a 
CTN. Teoria ISD este, în prezent, de sine stătătoare şi răspunde la mult mai multe 
întrebări decât cele iniţiale. Ea are, ca şi obiectul său de studiu, CTN, graniţe 
variabile, dinamice şi se interferează cu alte domenii precum: comerţ 
internaţional, management strategic, management financiar, teoria antrepre-
noriatului şi a firmei, teoria reţelelor şi chiar noua economie instituţională.   

Economistul canadian Stephen Herbert Hymer (1934-1974) se numără 
printre primii teoreticieni ai ISD, alături de Edith Penrose şi John H. Dunning. 
El este numit de unii autori, precum Christos Pitelis, chiar „părintele teoriei 
CTN” (Pitelis, 2006, p. 3), care a explicat motivaţiile de internalizare ale CTN. 
În teza sa de doctorat din 1960, Hymer arată că principala funcţie a ISD este, 
alături de exploatarea avantajelor monopoliste şi diversificarea riscurilor, aceea 
de eludare a eşecurilor structurale ale pieţei, iar CTN sunt „creaţia 
imperfecţiunilor pieţei”. Hymer nu face, însă, distincţia între imperfecţiunile 
structurale ale pieţei şi acele eşecuri determinate de costurile de tranzacţionare, 
trecând, aşadar, cu vederea discursul coasian (Dunning, Rugman, 1985, p. 229). În 
opinia sa, reacţia firească a CTN la imperfecţiunile pieţei este internalizarea 
pieţei şi dezvoltarea şi exploatarea avantajelor specifice (firm specific 
advantages, FSAs), prin folosirea de strategii care reprezintă actualmente 
instrumentul de bază al managementului strategic. Aşadar, ISD reprezintă mai 
degrabă o decizie strategică la nivel de firmă decât una financiară, legată de 
diferenţele dintre ratele dobânzilor în plan global (Dunning, Rugman, 1985,  
p. 230, Kindleberger, 1987, p. 24).  

Pornind de la teza lui Hymer, s-a creat o adevărată şcoală de gândire pe 
marginea ISD, având ca punct central universitatea britanică Reading şi 
abordarea ISD prin prisma managementului strategic. Această abordare este cel 
mai bine reflectată de Dunning: „CTN modernă este, mai degrabă, un vehicul 
pentru transferul de talent antreprenorial decât de resurse financiare” (Dunning, 
Rowan, 1970, p. 321). Dintre exponenţii acestei şcoli, cu sau fără afiliere 
directă, îi menţionăm pe: John H. Dunning, Alan Rugman, Mark Casson, Peter 
J. Buckley, Rajneesh Narula, Alain Verbeke, Richard E. Caves, Jean François 
Hennart, David John Teece. Mai recent, s-a cristalizat o altă şcoală de gândire a 
ISD, complementară cu cea amintită anterior, axată preponderent pe 
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managementul financiar şi reprezentată de economişti precum: Alan C. Shapiro, 
John R. Graham, Campbell R. Harvey, Geert Bekaert. Dintre economiştii 
români care abordează ISD din perspectiva managementului financiar îi 
menţionăm pe profesorii Costea Munteanu şi Alexandra Horobeţ.  

Revenind la teoria ISD care încorporează managementul strategic, trebuie 
subliniat că, prin prisma acesteia, firmele care operează peste hotare acţionează 
într-un mod care înlocuieşte diferite funcţii ale pieţei cu tranzacţii interne, 
intrafirmă, ori de câte ori costul tranzacţiilor interne este inferior celui al 
tranzacţiilor de pe piaţă. Aceasta este esenţa teoriei internalizării, care a fost 
conceptualizată de Buckley şi Casson în 1976, în lucrarea „Viitorul întreprinderii 
multinaţionale”, pornind de la Hymer. Cei doi economişti demonstrează că CTN 
organizează un set de activităţi la nivel intern, astfel încât să poată dezvolta şi 
exploata avantaje specifice firmei. Potrivit acestei teorii, orice tip de imperfecţiune 
a pieţei poate genera presiuni asupra firmei, în sensul recurgerii la internalizare. 
Aceeaşi idee, că CTN poate înlocui piaţa, fusese dezvoltată de Oliver Williamson 
în 1975, însă complet independent de activitatea de cercetare a lui Buckley şi 
Casson (Rugman, Verbeke, 2008). În lucrări ulterioare, Buckley şi Casson 
precizează că internalizarea, ca principiu general ce explică graniţele organizaţiei, 
porneşte de la premisa alegerii raţionale. Însă autorii subliniază că, deşi obiectivul 
CTN este acela de maximizare a profitului, comportamentul raţional nu este 
neapărat unul egoist (Buckley, Casson, 2009, pp. 1566, 1568).  

La începutul anilor ’80, s-au cristalizat două noi concepte-cadru în sfera 
teoriei ISD. Unul este cel elaborat de Alan Rugman: matricea avantaje specifice 
firmei – avantaje specifice ţării-gazdă (FSA-CSA(1)) la nivelul CTN (Rugman, 
1981). El subliniază că, pe de o parte, una dintre motivaţiile firmei de a depăşi 
graniţele naţionale o constituie deţinerea de FSA. Avantajele specifice firmei 
reprezintă proprietatea firmei şi ele pot îmbrăca forme diverse: tehnologii, 
cunoştinţe, abilităţi manageriale sau de marketing etc. Iar, pe de altă parte, o a doua 
motivaţie este dată de avantajele specifice ţării-gazdă, spre exemplu: dotarea cu 
resurse naturale, calitatea şi mărimea forţei de muncă, factorii culturali, barierele 
tarifare şi netarifare, politicile publice etc. Această matrice a rămas, însă, în umbra 
celuilalt concept-cadru care a marcat teoria ISD vreme de mai bine de 30 de ani şi a 
fost lansat de John Dunning: paradigma „eclectică” a producţiei internaţionale OLI 
– ownership, location and internalization (drepturi de proprietate, localizare şi 
internalizare) (Dunning, 1981). Potrivit acestei paradigme, ISD sunt motivate de 
trei avantaje: de proprietate, de localizare şi de internalizare. Între matricea  
FSA-CSA şi paradigma OLI există următoarea corespondenţă: FSA=O, iar 
CSA=L, I reprezentând, de fapt, mecanismul de trasare a graniţelor CTN, în baza 
avantajelor specifice firmei şi a celor specifice ţării-gazdă. 

Pe această bază, s-a conturat treptat tipologia ISD, având drept corespondent 
patru motivaţii majore ale CTN de a se internaţionaliza prin ISD: investiţii în căutare 
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de resurse (naturale sau forţă de muncă ieftină şi/sau înalt calificată), investiţii în 
căutare de pieţe (şi de evitare a barierelor de intrare pe acele pieţe prin comerţ), 
investiţii în căutare de eficienţă şi investiţii în căutare de active strategice (sau create, 
care reprezintă sursa principală a competitivităţii firmelor şi ţin de economia 
cunoaşterii şi economia creativă) (Dunning, 1993, UNCTAD, 1998, pp. 184-189, 
OECD, 2002, pp. 39-41). De altfel, începând din anii ’90, atenţia economiştilor s-a 
concentrat tot mai mult asupra competitivităţii firmelor (Porter, 1990).  

Am dori să atragem atenţia şi asupra preocupării cercetătorilor pentru 
identificarea efectelor ISD, deopotrivă asupra economiilor-gazdă şi a celor de 
origine, reflectată din anii ’80 printr-o miriadă de studii pe această temă (spre 
exemplu, Lipsey, 2002). Dacă, iniţial, aceste studii erau axate cu precădere asupra 
rolului ISD pentru economiile-gazdă, ulterior se remarcă abundenţa studiilor de 
impact privind ISD în economiile de origine. În opinia noastră, scopul primordial al 
unor astfel de studii era convingerea autorităţilor din ţările-gazdă emergente de 
rolul ISD pentru dezvoltarea lor economică şi, pe cale de consecinţă, necesitatea 
liberalizării economice şi adoptării unui cadru legislativ favorabil ISD, însă, mai 
târziu, centrul de greutate al analizelor s-a mutat în sfera ţărilor de origine, în marea 
lor majoritate dezvoltate, confruntate cu un dezechilibru macroeconomic major pe 
piaţa muncii – şomajul –, având drept obiectiv „demontarea” tezei potrivit căreia 
activitatea CTN şi crearea de locuri de muncă în străinătate s-ar repercuta asupra 
economiilor de origine prin majorarea ratei şomajului. Problematica efectelor 
investiţiilor, atât asupra economiilor-gazdă, cât şi a celor de origine continuă să se 
regăsească pe agenda de cercetare a ISD. 

Discursul academic din anii 2000 cu privire la ISD se caracterizează prin 
două trăsături distincte.  

1) În contrast cu perioada anterioară, în care, începând chiar cu Dunning 
(1958), studiile s-au axat pe analiza ISD la nivelul economiilor 
dezvoltate, ultimul deceniu este marcat de un aflux de analize centrate 
pe ISD atrase de şi provenind din economiile emergente (Mathews, 
2002, 2006, Buckley, 2010). Chiar şi discursul teoretic aduce în prim-
plan cadre conceptuale specifice pentru acest grup de economii 
(Mathews, 2002, 2006). John A. Mathews propune un model 
complementar paradigmei OLI, adaptat la nivelul CTN din economiile 
emergente: LLL (linkage, leverage, learning sau, în limba română: 
conectare la lanţurile valorice globale – prin consorţii sau alte forme de 
colaborare, punere în valoare a propriilor avantaje şi învăţare). Mathews 
(2006d) atrage atenţia asupra următorului aspect: faptul că CTN din 
economiile emergente (mai ales din Brazilia, Rusia, India şi China) sunt 
noii veniţi pe pieţele internaţionale poate reprezenta, totodată, un avantaj 
pentru ele, prin accesul la tehnologie avansată (prin imitare) şi, pe 
această bază, reducerea decalajelor de proprietate faţă de CTN din ţările 
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dezvoltate. De altfel, această abordare este similară cu „procesul 
evoluţionist” descris de Lall (2000) şi bazat pe „învăţarea tehnologică” 
(Nelson, 2004). Dunning et al. (2008) au recunoscut că CTN emergente 
sunt deficitare în ceea ce priveşte componenta „O” (avantajele de 
proprietate), însă aceasta nu înseamnă absenţa unor astfel de avantaje. În 
timp ce CTN din economiile dezvoltate apelează la FSA bazate pe 
active, precum tehnologii, mărci şi alte drepturi de proprietate 
intelectuală, CTN din economiile emergente recurg la reţele, asocieri 
şi avantaje ce ţin de structura organizatorică (UNCTAD, 2006). 

 2) Şi, tot în plan epistemologic, în ultimul deceniu, se remarcă 
întoarcerile tot mai frecvente ale economiştilor în timp, fie la 
„izvoarele” generate de Hymer, fie la teoria internalizării sau 
paradigma OLI, pentru a consolida construcţia teoretică a ISD (a se 
vedea, spre exemplu, Dunning, 2001a, 2001b, 2003, 2008, Rugman, 
2008, Dunning şi Pitelis, 2008, Buckley şi Casson, 2009, Dunning şi 
Lundan, 2010). De pildă, Dunning şi Lundan (2010) atrag atenţia 
asupra unui nou element al paradigmei OLI: avantajele instituţionale, 
atât endogene, cât şi exogene, care reprezintă cheia regenerării cu 
succes a avantajelor de proprietate, notate de autori cu Oi.  

În concluzie, interesul economiştilor pentru teoria ISD nu a scăzut în 
intensitate de la lansarea sa, acum mai bine de o jumătate de secol, cu atât mai 
mult cu cât CTN din economiile emergente, în special din Brazilia, Rusia, India 
şi China au început să se contureze tot mai clar ca jucători activi în sfera 
fluxurilor investiţionale globale. 
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 Notă 

 
(1) FSA – firm specific advantages, CSA – country specific advantages. 
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