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Rezumat. Această lucrare creează un model de cerere de ofertă 

specifică investiţiilor străine directe. Considerăm că este necesară o astfel 
de cerere de oferă deoarece efectele produse de investiţiile străine la 
nivelul economiei naţionale sunt multiple în plan economic şi social, astfel 
încât este necesar să evidenţiem printr-o balanţă efectele pozitive şi 
negative produse. De asemenea sunt propuşi doi indicatori noi, 
multiplicatorul investiţiilor străine directe şi acceleratorul investiţiilor 
străine directe, care să evidenţieze modul în care acest tip de investiţii se 
propagă în economia naţională. 
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1. Introducere 
 
Investiţiile străine directe au generat în permanenţă întrebări atât din 

punct de vedere teoretic, cât şi practic. Economiştii, politicienii, specialiştii în 
protecţia mediului, sindicatele trebuie să răspundă la o serie de probleme 
ridicate de implicaţiile economice, sociale, de mediu şi politice ce le impun 
această formă de investire, dar şi de finanţare. Particularităţile acestui gen de 
investiţii, problema relocării, implicaţiile sociale, impactul asupra economie 
naţionale, repatrierea profitului reprezintă tot atâtea întrebări la care trebuie 
găsite  răspunsuri. În perioada actuală, marcată de puternice turbulenţe pe 
pieţele financiare, de problema datoriilor publice din ţări precum SUA, Grecia, 
Italia, Spania, Portugalia, Irlanda, de problemele generate de globalizare, se 
adaugă o nouă întrebare cu implicaţii multiple, și anume problema generată de 
investiţiile străine directe, realizate sub diverse forme atât în ţările dezvoltate, 
dar mai ales  în ţări cu economii în dezvoltare (ţările emergente). Provocarea 
referitoare la aceste investiţii este strâns legată de efectele generate asupra 
economiilor naţionale de relocarea capitalului sau pur şi simplu de susţinerea 
companiei mamă (din ţara de provenienţă) prin diferite mijloace: repatrierea 
profitului, decapitalizarea sucursalei etc. România nu este departe de acest 
context complicat şi deloc prietenos. În acest context se ridică următoarele 
întrebări referitoare la ISD: 

 investiţiile străine directe trebuie să se realizeze în mod liber în 
România (explicit: investiţii realizate în orice domeniu indiferent de 
implicaţii) fără reglementări speciale sau fără a calcula efectele 
pozitive şi negative generate de aceste investiţii. 

 sau, în realizarea de ISD,  să  se procedeze  la selectarea  şi canalizarea 
lor către anumite domenii de interes pentru ţara noastră.  

Părerile ar putea să fie pro şi contra: opinii care  argumentează valoarea 
scăzută a ISD din România şi deci imposibilitatea  restricţionării acestui tip de  
investiţii şi păreri la care ader şi eu, și anume că aceste investiţii trebuie atrase şi 
canalizate spre domenii de interes. Dacă privim doar disputele generate de 
proiectul Roşia Montană ne dăm seama că trebuie să abordăm cu atenţie 
problemele  ridicate de ISD. În consecinţă, aderând la această idee, intervenţia 
noastră încearcă să trezească interesul pentru ceea ce ar însemna cererea de ofertă 
în cazul ISD şi implicaţiile pe care le generează asupra economiei naţionale. 

 
2. Teorii şi concepte fundamentale privind ISD 
 
De-a lungul timpului s-au conturat mai multe teorii cu privire la ISD. 

Acestea diferă în funcţie de curentul dominant (american, anglo-saxon, 
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canadian), dar şi de modul de abordare a diferiţilor autori. O analiză critică a 
acestor curente evidenţiază în opinia noastră şase teorii fundamentale – 
reprezentative ale ISD. Acestea explică nuanţat conceptele fundamentale, 
stadiale ale ISD. Sunt puse în evidenţă opiniile unor  specialişti de marcă în 
acest domeniu, opinii dintre cele mai diverse referitoare la aceste tipuri de 
investiţii. Analizând diversele teorii de la cele mai vechi până la cele mai noi, 
respectiv  de la teoria ciclului producţiei (Vernon 1966), la cea a avantajului 
competitiv (Porter, 1979, 1980, 1985), teoria valorificării imperfecţiunilor pieţei 
(Hymer, 1976), teoria oligopolistică (Buckley, Casson, 1976) până la teoria 
eclectică (Dunning, 2008), toate explică în modul în care sunt privite ISD 
directe în special prin  prisma companiilor multinaţionale ce le realizează. Sunt 
astfel analizaţi determinanţii ISD fără să fie pus un accent deosebit şi pe 
efectele generate în plan economic, social şi de mediu pe care le resimte ţara 
gazdă. 

Determinanţii ISD reprezintă tot atâtea motive pro şi contra pe care STN 
le au în vedere atunci când realizează astfel de investiţii. 

Analiza critică a acestor determinanţi (Lall, 1997) evidenţiază preo-
cupările profunde ale STN  atunci când realizează o investiţie într-o altă ţară 
decât ţara de origine (anexa 1). Se constată o preocupare pe trei paliere: 
economic, politic şi strategic. Fiecare dintre ele răspunde unor probleme 
multiple, menite să acopere într-un grad ridicat riscurile generate de investiţie. 
Sunt analizate aspectele fundamentale ce se referă la caracteristicile pieţei, 
resurse şi competitivitate dacă ne referim la condiţiile economice, la politicile 
guvernamentale ce pot afecta la nivel macro situaţie economică a unei ţări, 
precum şi politicile referitoare la capital. În ceea ce priveşte strategiile 
transnaţionalelor, acestea analizează aspectele referitoare la risc indiferent de 
nivel şi provenienţă, strategii de localizare, strategii privind resursele, integrare 
şi transfer. 

Problemele generate de ISD la nivelul ţării gazdă nu sunt urmărite cu 
acelaşi interes de specialiştii în domeniu. Cuantificarea efectelor pozitive sau 
negative asupra economiilor naţionale, mediului, climatului social sunt 
analizate succint sau în anumite situaţii deloc. În aceste condiţii se ridică 
întrebarea dacă nu cumva şi guvernele ţărilor gazdă ar trebui să elaboreze o 
serie de matrice care să cuantifice şi să evidenţieze balanţa efectelor pozitive şi 
negative generate de ISD în diverse situaţii (scenarii optimiste şi pesimiste). 
Acest lucru trebuie realizat mai ales în contextul crizelor, deoarece efectele 
produse de acestea, la care se adaugă efectele generate problemele 
multinaţionalelor din ţările gazdă, ar putea multiplica efectul negativ global 
produs asupra economiei naţionale. 
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3. Rolul ISD în dezvoltarea economică 
 
Relaţia dintre investiţii şi dezvoltare economică (creştere economică) este 

foarte bine cunoscută. Aceasta a fost dezvoltată de numeroşi economişti printre 
care Keynes (1936) sau Robert Solow (1956). Dacă în modelul keynesian 
privim venitul global (V) ca pe un indicator al dezvoltării economice   ΔV = ΔC 
– ΔI,  ar rezulta  că o creştere a investiţiilor antrenează implicit creşterea 
consumului şi a venitului. Multiplicatorul investiţiilor permite cunoaşterea mai 
profundă a efectelor generate de investiţii asupra veniturilor: K = ΔV/ΔI, 
datorită faptului că arată cu cât cresc veniturile dacă se modifică cu o unitate  
investiţiile. Însă în cazul investiţiilor (I) întâlnim atât investiţiile autohtone, cât 
şi investiţiile străine. În această situaţie se impune defalcarea investiţiilor pe 
categorii de investiţii, investiţii autohtone şi investiţii străine (I = Ia + Is), unde 
Ia reprezintă investiţiile autohtone, iar Is investiţiile străine. Multiplicatorul 
investiţiilor s-ar putea scrie în aceste condiţii după cum urmează:  K = ΔV/(ΔIa 
+ ΔIs). Extrapolând,  ΔV l-am putea scrie în funcţie de veniturile generate de 
autohtoni (Va)  şi veniturile generate de investiţiile străine (Vi), deci V = Va + 
Vi. În aceste condiţii K = (ΔVa + ΔVs)/(ΔIa + ΔIs), iar K s-ar putea scrie în 
funcţie de multiplicatorul investiţiilor autohtone (Ka) şi multiplicatorul 
investiţiilor străine (Ks); K = Ka + Ks, unde Ka = ΔVa/ΔIa + ΔIs; iar  Ks = 
ΔVs/(ΔIa + ΔIs). 

Totodată, în condiţiile creşterii economice, deci a sporirii veniturilor, are 
loc o creştere a investiţiilor. În aceste condiţii acceleratorul investiţiilor este cel 
care evidenţiază ritmul de creştere a investiţiilor în condiţiile creşterii 
veniturilor. Potrivit lui Keynes, A= ΔI/ ΔV; procedând asemănător ca în 
relaţiile precedente, putem exprima acceleratorul investiţiilor în mod fracţionat 
în funcţie de acceleratorul investiţiilor autohtone (Aa) şi acceleratorului 
investiţiilor străine (As). Astfel A = Aa + As, unde:  Aa = ΔIa /(ΔVa + ΔVs), iar 
As =  ΔIs /( ΔVa + ΔVs). 

Concluzionând, putem afirma că specific investiţiilor străine directe 
putem calcula doi noi indicatori care să contribuie la identificarea participării 
ISD la dezvoltarea (creşterea) economică a unei ţări: multiplicatorul investiţiilor 
străine directe (Ks) şi acceleratorul investiţiilor străine directe (As). 

Un alt model consacrat ce reflectă creşterea economică este modelul lui 
Robert Solow (1956). Ulterior şi alţi economişti au dezvoltat modelul, o 
contribuţie importantă în acest sens având-o Charles Jones (2002). Practic 
modelul Solow este construit pe baza a două ecuaţii ce evidenţiază producţia şi 
acumularea de capital. Funcţia producţiei este o funcţie de tip Cabb- Douglas: Y 
= F(K,L), deci Y = AKαL1-α unde Y reprezintă producţia globală, A aportul 
tehnologic, K – capital bănesc (poate fi privit ca investiţie bănească în 
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realizarea producţiei), L – forţa de muncă (resursa umană folosită în vederea 
realizării producţiei). A doua ecuaţie specifică dezvoltată de Solow este cea a 
acumulării de capital: K =  sY- dK, unde sY  reprezintă investiţia brută, iar dK 
deprecierea suferită de capital. 

Ca şi în cazul  modelului  keynesian putem încerca o splitare a producţiei 
şi a acumulării de capital în funcţie de producţia şi  capitalul  exogen (ISD) şi 
producţia şi capitalul endogen. În acest sens putem evidenţia participarea 
capitalului străin la modelul de creştere economică. 

Astfel Y = Ya + Ys = F (Kas, L), unde Ya reprezintă producţia realizată 
de autohtoni, iar Ys producţia realizată de societăţile cu capital majoritar străin 
de pe teritoriul ţării. Acumularea de capital ar deveni K = Ka + Ks = s (Ya + 
Ys) – d (Ka +Ks), unde Ka reprezintă capitalul autohton, Ks capitalul străin, 
sYa – investiţia brută autohtonă, sYs – investiţia brută străină, dKa – 
deprecierea capitalului autohton, dKs – deprecierea capitalului străin. 

 Cele două modele ce evidenţiază participarea investiţiilor, şi, implicit, 
prin indicatorii pe care îi propunem la ISD la creşterea economică, permit 
aprecierea cantitativă a efectelor produse. 

 
4. Investiţiile străine directe în România 
 
În România, investiţiile străine directe au urmat un parcurs descendent ca 

urmare a crizei economico – financiare. Datele furnizate de Banca Naţională a 
României (Raport BNR 2010 privind ISD) sunt elocvente în acest sens. 
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Sursa: Raport BNR 2011. 
 

Figura 1. Evoluția fluxurilor ISD în perioada 2003-2010 (mil. euro) 
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Se constată o reducere drastică  a ISD în anul 2010 comparativ cu anul 
2009 de la 3.488 milioane euro în 2009 la 2.220 milioane euro în 2010 (minus 
36,35%). Această scădere se datorează, pe de-o parte, crizei financiare 
mondiale, iar, pe de altă parte, unei bruşte scăderi a atractivităţii pe care o 
manifestă România pentru investitorii străini. Din totalul intrărilor nete de 
investiţii străine directe de 2.220 milioane euro, 1824 milioane euro au 
reprezentat participaţii nete ale investitorilor străini (82,16% din totalul 
fluxurilor nete ale ISD), în timp ce suma de 396 milioane euro a reprezentat-o  
creditul net primit (17,84% din totalul fluxurilor nete ale ISD). 

În ceea ce priveşte soldul final al ISD, acesta a fost la sfârşitul anului 2010 de 
52.585 milioane euro, cu 5,2% mai mare decât la finele anului 2009. Ramurile 
economice spre care şi-au îndreptat atenţia investitorii străini sunt: industria 
(43,9%), urmată de intermedieri financiare şi asigurări (19,1%), comerţ cu 
amănuntul şi ridicata (12,4%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (9%), tehnologia 
informaţiei (5,9%), altele (9,7% – printre care şi agricultura cu 2%). 
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Sursa: Raport BNR 2011. 
 

Figura 2. Evoluția soldului ISD în perioada 2003-2010 (mil. euro) 
 

Zonele care au atras ISD evidenţiază dominaţia clară a Regiunii Bucureşti 
– Ilfov ce a atras 62,2% din totalul ISD. Urmează  la mare distanţă Regiunea 
Centru, cu 7,4%,  Regiunea Sud – Muntenia, cu 7,3%, Regiunea Vest, cu 6,5%, 
Regiunea Sud-Est, cu 6,3%, Regiunea Nord-Vest, cu 4,2%, şi regiunile Sud-
Vest  şi Nord-Est cu 3,2%, respectiv 2,4%. 
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Soldul ISD la 31.12.2010 pe regiuni de 
dezvoltare(%)

62,2

7,4

7,3

6,5

6,3

4,2
3,7 2,4

Bucuresti - Ilfov

Centru 

Sud - Muntenia

Vest

Sud - Est

Nord - Vest

Sud - Vest Oltenia

Nord - Est

 
Sursa: Raport BNR 2011. 

 
Figura 3. Soldul ISD la 31 decembrie 2010 pe regiuni de dezvoltare (%) 

 
În topul investitorilor străini se remarcă Olanda, care a investit în 

România la finele anului 2010 peste 10 miliarde euro, adică 20,7% din totalul 
ISD, urmează Austria, cu 17,8%, Germania, cu 12,2%. Trebuie evidenţiat faptul 
că SUA deţin o pondere de numai 2,6%, iar Marea Britanie de doar 1,2%. 

 
Tabelul 1 

Top 10 investitori în economia românească 
- în anul 2010 -  

Ţări Total – mil. euro 
Valoare (%) 

Olanda 10.903 20,7 
Austria 9.346 17,8 
Germania 6.398 12,2 
Franţa 4.384 8,3 
Grecia 3.016 5,7 
Italia 2.808 5,3 
Cipru 2.550 4,9 
Elveţia 2.021 3,8 
Sua 1.349 2,6 
Spania 1.064 2,0 
Alţii 8.746 16,6 
Total 52.585 100 

Sursa: Raport BNR 2010. 
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În ceea ce priveşte veniturile nete obţinute de investitorii străini în 2010, 
acestea au fost în sumă de 491 milioane euro, înregistrându-se o scădere de 203 
milioane euro faţă de anul precedent.  

 
5. Cererea de ofertă privind ISD 
 
În acest context se poate spune că avem o privire de ansamblu asupra ISD 

din România, asupra teoriilor definitorii, a determinanţilor şi motivaţiilor 
specifice STN, însă nu se cunoaşte în mod clar efectul asupra economiei 
naţionale, a mediului, precum şi impactul social creat de acestea. Dacă în cazul 
motivaţilor, al determinanţilor se poate exprima cu precizie ce anume cântăreşte 
în decizia unei  STN în a realiza o investiţie într-o anumită ţară sau zonă, dacă 
teoriile definitorii cu privire la ISD exprimă clar opţiunile şi strategiile acestora: 
noi pieţe, avantaj competitiv, acces la resurse, expansiune etc.,  efectele 
cuantificabile produse ţării gazdă sunt mai puţin cunoscute. În actualul  context 
naţional şi internaţional, trebuie  ca la nivelul economiei să fie evidenţiat acest 
impact. De asemenea, se impune elaborarea unei strategii ce vizează crearea 
unei balanţe a efectelor produse asupra economiei naţionale (efecte pozitive şi 
negative)  care să ghideze politica investiţională a ţării. Cererea de ofertă 
privind ISD poate avea un efect cât se poate de pozitiv asupra nivelului de 
dezvoltare economico-socială a unei ţări. 

În cazul României şi nu numai, o astfel de cerere de ofertă ar trebui să 
constituie un argument al politicilor guvernamentale de dezvoltare 
macroeconomică. Motivaţiile care stau  la baza acestei afirmaţii sunt multiple şi 
considerăm pe deplin justificate. Printre acestea se poate enumera: 

 ISD şi STN aflate în căutare de resurse, în special resurse neregenerabile 
care în ţările de origine sunt fie epuizate sau sunt bine protejate de 
autorităţi. România cunoaşte fenomenul înstrăinării resurselor energetice 
(în special extracţie petrol şi producţie  produse petroliere) nu tocmai în 
termeni avantajoşi. Dacă pentru companiile străine au reprezentat o bună 
afacere, în cazul ţării noastre lucrurile nu au stat întocmai aşa; 

 ISD şi STN caută doar domeniile de strict interes pentru ele şi nu 
urmăresc să dezvolte şi domenii de interes pentru ţara gazdă, din care 
câştigul ar putea să fie reciproc. O privire succintă  asupra datelor 
statistice evidenţiază aspecte deloc îmbucurătoare cu privire la zona de 
interes a ISD realizate în România. Se constată că sectoare foarte 
importante cum ar fi agricultura, turismul, producţia ce încorporează 
înaltă tehnologie şi forţă de muncă calificată sunt ocolite, aceste investiţii 
realizându-se în ramuri pe care şi statul român printr-un management 
adecvat le-ar fi putut dezvolta într-un mod cât se poate de eficient; 



Rolul cererii de ofertă în selecţia investiţiilor străine directe. Cazul României 

 
87

 Un alt argument constă în faptul că o serie de întreprinderi nu au fost 
privatizate cu succes, partenerii străini nerespectându-şi clauzele 
contractuale. Un caz edificator în acest sens este ARO Câmpulung; 

 Legislaţia românească este evazivă, perfectibilă în materie de ISD 
(OUG nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, modificată şi 
aprobată prin Legea nr. 241/1998); 

 Inexistenţa unor domenii prioritare de dezvoltare pentru care statul să 
iniţieze o serie de pachete legislative ce ar stimula investiţiile în acele 
sectoare (exemplu, neimpozitarea profitului reinvestit în acele domenii, 
cote diferenţiate în cazul impozitului pe profit, taxarea diferenţiată  a 
forţei de muncă  pentru firmele care investesc în sectoarele de interes 
sau în zonele defavorizate); 

 Exporturi de materii prime sau produse semifabricate. Este 
arhicunoscut faptul că România, din mare producătoare şi exportatoare 
de mobilă, a devenit mare exportatoare de cherestea; 

 Gradul ridicat de vulnerabilitate a sectorului bancar românesc dominat 
de bănci cu capital majoritar străin (de exemplu, 26% pondere deţinută 
de băncile cu capital grecesc). 

Acestea sunt doar câteva din argumentele ce ar sta la baza propunerii 
realizării unui sistem de cereri de ofertă în cazul ISD. Procedura sau 
metodologia realizării unei astfel de cereri de ofertă ar presupune mai întâi 
parcurgerea câtorva etape importante. 

1. Identificarea domeniilor de interes pentru România în a atrage astfel de 
investiţii. Printre aceste domenii ar trebui să se numere: infrastructura rutieră, 
turismul de toate tipurile, agricultura, tehnologia de vârf, reciclarea deşeurilor, 
energie regenerabilă; 

2. Elaborarea unei strategii naţionale care să pună accentul  pe dezvoltarea  
acestor sectoare ce ar putea contribui în mod decisiv la  creşterea indicelui 
dezvoltării umane şi implicit la dezvoltarea economică; 

3. Elaborarea unui set de măsuri de stimulare fiscală a investiţiilor, 
inclusiv a investiţiilor străine în domeniile prioritare; 

4. Promovarea intereselor economice ale României în străinătate prin 
organizarea de întâlniri, târguri şi expoziţii în ţări cu potenţial (de exemplu, 
China); 

5. Elaborarea unor modele econometrice care să simuleze scenarii posibile 
cu privire la efectele produse de crize asupra capitalului străin din ţară, studiul 
comportamentului  STN în situaţii de criză, elaborarea balanţei efectelor ISD; 

6. Reglementarea parteneriatului public-privat în astfel de situaţii(ISD). 
Exemplu: realizarea infrastructurii rutiere de acces de către autorităţile publice 
pentru o fabrică realizată prin ISD. 
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Plecând de la aceste premise, se conturează ideea  realizării unei cereri de 
oferă a cărei structură să includă aspectele de interes pentru ţara gazdă, în acest 
caz România. Cererea de ofertă trebuie să cuprindă elemente standard, iar în 
anumite situaţii elemente care să o particularizeze. 

În ceea ce priveşte elementele standard, acestea se referă la:  
1. Domeniul/sectorul/ramura pentru care se realizează cererea de ofertă. 

România trebuie să solicite realizarea de investiţii în sectoarele de interes sau în 
sectoarele cu potenţial pe care capitalul autohton nu le poate dezvolta (exemplu: 
infrastructura rutieră, turism, agricultură, tehnologii de vârf, reciclarea 
deşeurilor); 

2. Detaliile  tehnice ale cererii de ofertă. Trebuie să cuprindă în mod 
obligatoriu informaţii cu privire la tehnologiile folosite, nivelul de poluare, 
parametrii tehnici  de realizare a construcţiilor, instalaţiilor etc., parametrii de 
exploatare, consumuri de resurse naturale autohtone, resurse energetice; 

3. Detaliile financiare ale cererii de ofertă.  Valoarea investiţiei realizate, 
tip de amortizare folosit,  rentabilitate, politica de dividend, repatrierea 
profitului, creditare şi angajare de capital autohton şi străin; 

4.  Analiza de impact 
 Impactul economic – calcule cu privire la nivelul de dezvoltare a zonei 

în urma realizării investiţiei, contribuţia la creşterea PIB, la creşterea 
exporturilor  

 Impactul asupra mediului – analiza de impact asupra mediului,  măsuri 
de protecţie a mediului, reducerea poluării, politica deşeurilor 

 Impactul social – impactul asupra populaţiei apte de muncă, nivel de 
calificare, reducerea şomajului; 

5. Viziunea proprie  a  STN cu privire la dezvoltarea domeniului/ 
sectorului/ramurii; 

6. Analiza cost/beneficiu presupune realizarea calculelor de eficienţă, a 
balanţei efectelor produse la nivel de ramură, economie, mediu şi la nivel social; 

7. Comportamentul STN în situaţii de criză, respectiv explicitarea politicii 
STN în situaţia în care    variabilele economice, financiare, politice se modifică 
faţă de situaţia iniţială, reacţia STN în situaţia în care societatea mamă  suferă 
pierderi, problema relocării capitalului; 

8. Termene de realizare vizează timpul necesar producerii efectelor 
preconizate. Exemplu:  punerea în funcţiune a instalaţiilor, angajările realizate, 
producţia destinată exportului; 

9. Garanţii se referă la garanţiile financiare pe care le oferă STN pentru a 
realiza obiectivele propuse, bonitatea financiară, îndeplinirea condiţiilor contractuale; 

10. Clauze speciale. 
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Analiza cererilor de ofertă presupune pe lângă elementele specifice care 
se fac în astfel de situaţii şi  crearea balanţei efectelor produse asupra economiei 
naţionale. Sunt cuantificabile prin diverse modele efectele economice, sociale şi  
de mediu legate de realizarea ISD. Un astfel de model este modelul ESP 
(environmental/systems/policy) dezvoltat de K. Koopman şi J.M. Montias în 
anul 1971, prin care sunt puse în balanţă diversele componente şi variabile ce 
contribuie la realizarea mixului necesar atragerii ISD, precum şi efectele 
produse de acestea, modelul avere – acumulare – restructurare (Pavitt, 1987, 
Cantwell, 1989) prin care sunt evidenţiate consecinţele produse de ISD, 
modelul stadiilor creşterii (Rostow, 1959, Chenery, 1979, Balassa, 1980)  ce 
realizează legătura dintre activitatea STN şi nivelul de dezvoltare al unei ţări, 
precum şi efectele produse în cazul restructurării.  

 
6. Concluzii 
 
ISD reprezintă pentru orice ţară un factor de creştere economică şi de 

dezvoltare în condiţiile în care acestea vizează avantajul reciproc (atât pentru 
compania multinaţională, cât şi pentru ţara gazdă). Dacă în cazul societăţilor 
transnaţionale determinanţii şi motivaţiile sunt bine-cunoscute, efectele produse 
asupra ţării gazdă, mai ales în condiţii de criză, sunt mai puţin analizate. 
Actuala criză şi efectele generate de aceasta impun la nivelul fiecărei  
economiei naţionale calculul unor indicatori specifici cum ar fi multiplicatorul 
investiţiilor străine directe şi acceleratorul investiţiilor străine directe pentru a 
analiza modul în care aceste investiţii evoluează în anumite condiţii (efectul 
asupra venitului global sau efectul creşterii venitului global asupra investiţiilor). 
Totodată, datorită turbulenţelor produse de multinaţionale, în special de cele 
financiare la nivel global, se  impune crearea unei balanţe a efectelor produse de 
ISD având la bază diverse scenarii. În cazul României, cererea de ofertă poate 
contribui în mod decisiv la dezvoltarea echilibrată a sectoarelor economiei 
naţionale, ISD fiind canalizate prin această formă către sectoare de interes.  
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Anexa 1 
Determinanţii specifici  ţării gazdă pe care  

STN îi iau în considerare atunci când realizează ISD 

CONDIŢII ECONOMICE 

Caracteristicile pieţei Mărime, nivel de profitabilitate, volatilitatea pieţei, 
posibilităţi de creştere, acces la pieţele din regiune, 
distribuţie şi cererea de produse 

Resurse Accesul la resurse, localizarea resurselor 
Competitivitate Disponibilitatea forţei de muncă, calificare, abilităţi, 

capacitate de învăţare, abilităţi manageriale, acces 
la resurse, infrastructură, aprovizionare, tehnologii 

POLITICILE ŢĂRII 
GAZDĂ 

Politici macroeconomice Politicile macroeconomice promovate de guvern, 
acces la resurse financiare externe, uşurinţa 
aplicării politicilor 

Sectorul privat Promovarea şi garantarea proprietăţii, legislaţie 
clară şi stabilă, accesul pe piaţă, eficienţa pieţelor 
financiare 

Comerţ şi industrie Politici comerciale, integrarea regională şi accesul 
pe piaţă, deţineri de portofoliu şi protecţia 
investitorilor, politici comerciale, sprijinul pentru 
IMM 

Politicile în materie de ISD Libertatea de acces, dreptul de proprietate, 
repatrierea profiturilor, relocarea, accesul la 
resurse, transparenţa şi stabilitatea 
macroeconomică 

STRATEGIILE 
COMPANIILOR 
MULTINAŢIONALE 

Riscul şi percepţia acestuia Percepţia riscului de ţară, riscul politic, riscul 
macroeconomic, riscul legat de piaţa muncii, 
stabilitatea politică 

Localizare, resurse, 
integrare, transfer 

Strategii de localizare, resurse,integrarea filialelor, 
alianţe strategice, transfer de know-how şi 
tehnologie 

Sursa: S. Lall,  Attracting Foreign Investment: New Trends, Sources and Policies,  
Economic Paper 31 Commonwealth Secretariat, 1997. 
 
 


