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Rezumat. Anul 2011 a fost un an dificil pentru toate ţările, atât 

dezvoltate, cât şi  emergente. Pentru a depăşi efectele negative ale crizei 
financiare, numeroase economii şi-au propus adoptarea unor noi politici 
economice cu privire la fluxurile investiţionale străine directe (ISD), 
orientate fie spre stimularea fluxurilor, fie chiar spre reducerea acestora 
(măsuri protecţioniste). Astfel, pot fi identificate două categorii de 
politici naţionale: politici adoptate pentru încurajarea fluxurilor ISD şi 
politici al căror scop a fost temperarea acestora, prin restricţionare sau 
regularizare. În prima categorie de politici sunt incluse măsurile de 
liberalizare, promovare şi facilitare a ISD-urilor. În studiul de faţă s-a 
evidenţiat că baza celei de-a doua categorii de politici este credinţa că 
ieşirile de fluxuri investiţionale conduc la exportul locurilor de muncă, la 
o creştere a şomajului şi la o slăbire a bazei industriale. 

Majoritatea rapoartelor cu privire la fluxurile ISD, şi aici se face 
referire în special la cele realizate de către UNCTAD, arată că politicile 
de restricţionare şi regularizare sunt văzute ca politici ale unui posibil 
protecţionism, mai ales în sectorul agricol şi cel al industriei extractive, 
sectoare unde s-au implementat procese de naţionalizare şi desinvestiţii 
masive. Mai mult, statele care au adoptat acest tip de măsuri s-au arătat 
mai puţin interesate să investească în afara graniţelor, ieşirile lor de ISD 
fiind afectate într-o manieră critică, ceea ce a determinat o scădere a 
fluxurilor investiţionale. 
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Introducere 
 
Acest studiu îşi propune să evidenţieze progresul politicilor economice 

naţionale adoptate în anii 2011 şi 2012 privind fluxurile de investiţii străine.(1) 
Numeroase state au adoptat categorii diferite de măsuri de politică economică, 
care, într-un fel sau altul, au afectat pozitiv sau negativ fluxurile ISD. Cele trei 
tipuri de măsuri manifeste în legislaţiile naţionale sunt parte a următoarelor 
politici:  

 politici de liberalizare a investiţiilor străine considerate o modalitate 
de redresare a economiilor naţionale după criza economică şi un mijloc 
de dezvoltare a  economiei;  

 politici de promovare şi facilitare, al căror obiectiv principal îl 
reprezintă motivarea investitorilor deja existenţi, prin oferirea de 
stimulente diferite, ceea ce antrenează într-o măsură sporită 
dezvoltarea intrărilor şi ieşirilor de ISD;  

 politici de restricţionare şi de reglementare, adoptate cu scopul de a 
oferi o protecţie economică în raport cu investitorii străini, de natură să 
asigure controlul statului în sectoare strategice. 

Pornind de la cercetările realizate în domeniul investiţiilor şi analizele 
publicate în World Investment Report din anul 2012, se poate afirma că, la 
nivel global, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, ţările au continuat procesul 
de liberalizare şi promovare a fluxurilor ISD şi de ajustare a politicilor deja 
existente în noul context determinat de manifestările specifice crizei 
economico-financiare. Concomitent, s-au adoptat noi politici, în special pentru 
industria extractivă, cu un pronunţat caracter restrictiv, ceea ce a influenţat 
semnificativ fluxurile nete de investiţii străine.  

În 2011, pe baza datelor furnizate de un număr de 44 de ţări, au fost 
adoptate 67 de măsuri economice referitoare la ISD-uri. Dintre acestea, 52 au 
avut ca obiectiv principal liberalizarea investiţiilor, promovarea şi facilitarea 
acestora, iar restul de 15 sunt măsuri care au vizat în mod direct restricţionarea 
şi regularizarea fluxurilor investiţionale(2). 

Prima categorie de politici identificată în studiul prezent, şi anume 
politicile naţionale de liberalizare, promovare şi facilitare a investiţiilor directe, 
se bazează pe dezvoltarea fluxurilor, prin oferirea de stimulente speciale 
investitorilor străini, diferite de la ţară la ţară, şi prin reducerea discriminării, 
acolo unde este cazul. Aceste măsuri stimulative sunt adoptate cu precădere de 
ţările care doresc să se dezvolte ca ţări gazdă de investiţii străine directe, 
determinând astfel creşterea intrărilor de fluxuri ISD.  

Din aceeaşi perspectivă este abordată şi a doua categorie de politici 
naţionale referitoare la restricţionarea şi reglementarea fluxurilor ISD. Acestea 
sunt fundamentate pe restrângerea intrării unor noi investiţii şi pe conturarea 
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unor regulamente privind accesul noilor investitori străini pe teritoriul ţărilor 
gazdă. În acest caz, intrările de ISD în anumite ramuri au scăzut considerabil, 
aceste politici fiind concepute ca metode de securitate naţională, de siguranţă 
alimentară, de conservare a politicilor industriale deja existente, de instituire a 
controlului asupra industriilor strategice. În rândul acestor economii, cu titlu de 
exemplu, pot fi menţionate ţări precum Argentina, India, Indonezia şi Congo. 

În anul 2011, la nivel mondial, ţările au continuat să liberalizeze şi să 
promoveze fluxurile de investiţii străine directe în diverse industrii pentru a 
susţine creşterea şi dezvoltarea economică. În tabelul 1 sunt prezentate numeric 
politicile adoptate cu referire la ISD pe ramuri de activitate. 

 
Tabelul 1 

Numărul politicilor ISD pe tipuri de industrii în anul 2011 
Industria Numărul de politici Favorabile

(liberalizare/promovare/ 
facilitare) 

Restrictive 
(măsuri restrictive şi de 

regularizare) 
Agribusiness 2 1 1 
Industria extractivă 7 3 4 
Industria prelucrătoare 7 5 2 
Electricitate, apă şi gaz 2 2 0 
Transport, logistică şi 
comunicaţii 

7 6 1 

Servicii financiare 6 3 3 
Alte servicii 4 4 0 

Sursa: UNCTAD, Investment Policy Monitor database. 
	
Pe baza datelor din tabelul anterior se poate mai întâi observa faptul că 

industria extractivă, transporturile, serviciile de logistică şi comunicaţiile, 
sectorul serviciilor financiare şi cel de producţie au fost în centrul atenţiei 
decidenţilor de politici economice. Mărturie stă numărul mare al măsurilor 
adoptate în aceste domenii, număr mai ridicat comparativ cu anul precedent. 
Totodată, cele mai multe măsuri au urmărit impulsionarea investiţiilor străine. 
O mare parte a ţărilor bogate în resurse naturale au adoptat măsuri de politică 
economică cu privire la ISD, în special ca urmare a dorinţei guvernelor ţărilor 
respective de a controla propriile resurse şi chiar de a le naţionaliza (de 
exemplu, Columbia, Ghana, Guatemala, Peru, Venezuela). Un alt motiv al 
adoptării unor astfel de măsuri cu privire la aceste tipuri de industrii este şi 
impactul negativ asupra mediului înconjurător. În acelaşi timp, ţările în cauză 
încearcă să stimuleze sectorul serviciilor, în special producţia de energie 
electrică, gaze şi apă, dar şi transporturile şi comunicaţiile. Oferim mai jos, cu 
titlu de exemplu, unele măsuri adoptate la nivel naţional în direcţia atât a 
liberalizării investiţiilor străine directe, a promovării şi facilitării investiţiilor, 
cât şi a restricţionării fluxurilor investiţionale.(3) 
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Politicile adoptate în vederea liberalizării investiţiilor străine directe în 
perioada 2011-2012 sunt cel mai frecvent întâlnite pe continentul asiatic şi 
privesc sectorul agricol, al industriei extractive, al comunicaţiilor şi cel 
financiar.  

 India; restricţiile asupra proprietăţii de către străini au fost relaxate 
permiţând capitalului străin să devină majoritar sau integral. De 
exemplu, Ministerul Industriei şi Comerţului, prin Consolidated FDI 
Policy Circular din 31 martie 2011, permite investitorilor străini să 
deţină integral capitalul social în anumite componente ale sectorului 
agricol, în special în creşterea animalelor, în piscicultură şi 
acvacultură, în condiţii însă bine precizate pe care investitorii trebuie 
să le îndeplinească.  Chiar mai înainte, India adoptase şi alte măsuri 
favorabile investiţiilor străine. Printre acestea se numără reducerea sau 
chiar anularea unor taxe pentru bunurile de investiţii precum cele 
pentru echipamentele centralelor electrice de mare capacitate. India 
este nevoită să susţină prin subsidii produsele petroliere şi consumul de 
energie electrică. Prin aceste măsuri, India încearcă să atragă 
investitori mai ales în sectoarele deficitare ale economiei sale. În plus, 
această ţară îşi dezvoltă dimensiunea de ţară gazdă, reprezentativă 
pentru ţările emergente. 

 Rusia; conform Legii Federale Numărul 322 – FZ, din 17 noiembrie 
2011, Rusia a relaxat condiţia referitoare la procentul din capitalul 
social pe care investitorii străini îl pot deţine în companiile care extrag 
resurse petroliere. Acest procent a urcat de la 10% la 25%, iar măsura 
în cauză încearcă sa stimuleze achiziţiile şi fuziunile transfrontaliere. 

 Brazilia; pentru prima dată, această ţară a adoptat o lege pentru 
liberalizarea şi dezvoltarea sectorului de comunicaţii. Conform Legii 
nr. 12485 din 13 septembrie 2011, statul a decis să renunţe la limita de 
49% din dreptul de proprietate pentru investitorii străini din domeniul 
comunicaţiilor. Ca urmare, investitorii străini care operează în acest 
sector pot deţine o afacere în totalitate, ceea ce constituie un important 
stimulent pentru relocare pe teritoriul acestei ţări şi atragerea de noi 
investiţii străine într-un domeniu determinant pentru evoluţia 
economică. Mai mult decât atât, legea oferă posibilitatea investitorilor 
să creeze noi tipuri de pachete promoţionale pentru a creşte şi 
diversifica producţia. Aceste măsuri sunt  expresia unei intervenţii 
favorabile concurenţei, la rândul său premisă a unor efecte benefice la 
nivelul consumatorilor. 

Acestea sunt doar câteva exemple care arată că, în această perioadă, ţările 
au continuat să adopte politici de natură să stimuleze investiţiile străine directe. 
Au existat şi alte politici prin care au fost acordate noi stimulente pentru 
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investitorii din alte ramuri, precum industria producătoare de energie 
regenerabilă, tehnologia informaţiilor, educaţia şi asistenţa medicală. Unele ţări 
au făcut paşi importanţi spre stabilirea, configurarea sau extinderea unor zone 
economice speciale, prin diverse tratate comerciale negociate la nivelul unor 
organizaţii internaţionale. 

Politicile anterioare sunt completate de alte măsuri vizând promovarea şi 
facilitarea investiţiilor străine directe. Multe alte ţări au făcut paşi importanţi în 
acest sens şi în aceeaşi perioadă. 

 Angola; în conformitate cu New Private Investment Law din 20 mai 
2011, a introdus un nou regim de stimulente pentru investitorii 
naţionali şi străini, aplicabile în cazul în care se realizează investiţii în 
zone în dezvoltare şi domenii cum ar fi agricultura, industria 
prelucrătoare, infrastructura portuară şi aeroportuară, telecomunicaţii, 
energie etc. 

 China; a publicat o listă extinsă cu industrii privilegiate unde sunt 
acordate facilităţi investiţiilor străine şi o altă listă restrânsă a 
industriilor în care sunt aplicate măsuri restrictive  pentru acelaşi tip de 
fluxuri. Prin intermediul Programului Naţional „National Development 
and Reform Commission, Catalogue for the Guidance of Foreign 
Investment Industries”, intrat în vigoare la 30 ianuarie 2012, China 
oferă stimulente pentru investitorii care se implică în sectoare vitale 
pentru economia chineză, cum ar fi eficienţa energetică, protecţia 
mediului înconjurător şi high-technology. 

 SUA; în conformitate cu o decizie a Departamentului de Comerţ din 15 
decembrie 2011, SUA au creat o iniţiativă numită „SelectUSA”, prin 
care încearcă să atragă investitori străini direcţi şi, în acelaşi timp, să îi 
determine pe investitorii naţionali care şi-au relocat activitatea în 
străinătate să-şi repatrieze investiţiile. Prin această iniţiativă SUA 
încearcă practic un proces de insourcing al investiţiilor. Programul 
naţional „SelectUSA” a fost creat la nivel federal pentru a prezenta 
SUA ca locaţia ideală pentru investiție şi pentru a oferi un acces uşor la 
programe şi servicii federale legate de investiţiile în afaceri. Acest 
program federal vizează de fapt mai multe industrii: industria 
aerospaţială, constructoare de maşini, biotehnologie, industria chimică, 
industria de bunuri de larg consum, media, industria energetică, 
protecţia mediului, industria farmaceutică etc. Ca rezultat, mai multe 
companii transnaţionale (CTN) au ales să investească în Statele Unite 
ale Americii. În această categorie regăsim, de exemplu, pe Canon (care 
şi-a deschis o nouă fabrică în Newport News, Virginia, creând peste 
1.000 de locuri noi de muncă), Caterpillar (care a investit într-o nouă 
fabrică aproximativ 150 milioane de dolari) sau Ikea (care şi-a deschis 
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prima fabrica din Statele Unite ale Americii în Danville, Virginia, 
creând peste 700 de locuri de muncă). 

În multe alte ţări, politicile de liberalizare şi promovare a ISD sunt 
însoţite şi de măsuri privind restricţionarea și reglementarea fluxurilor 
investiţionale, al căror conţinut constă în introducerea unor noi bariere 
investiţionale şi în consolidarea procedurilor deja existente. Câteva exemple 
sunt relevante în acest sens. 

 India; conform Ministerului de Comerţ şi Industrie, Press Note No. 3, 
din 8 noiembrie 2011, India a introdus o nouă regulă în ceea ce 
priveşte fuziunile şi achiziţiile de investiţii străine directe. Astfel, toate 
propunerile de fuzionare din sectorul farmaceutic trebuie aprobate de 
către guvern. Înainte de această reglementare, toate fuziunile şi 
achiziţiile externe erau efectuate între societăţi, în conformitate cu 
normele lor interne, fără implicarea statului. În acest domeniu, extrem 
de dinamic, statul îşi propune să deţină controlul. India dispune de 
forţă de muncă înalt calificată şi de investiții majore în R&D. Este de 
aşteptat ca politica de reglementare să permită statului să-şi 
îndeplinească mai bine obiectivele de sănătate publică fără a afecta 
atragerea investiţiilor străine.  

 Indonezia; printr-un Decret Prezidenţial nr. 24/2012 din 12 februarie 
2012, s-a decis ca ponderea investitorilor străini să scadă în anumite 
sectoare economice. Astfel, companiile străine care au activităţi în 
industria extractivă a cărbunelui, mineralelor şi metalelor sunt obligate 
ca în cinci ani după demararea exploatărilor, începând cu 2012 să 
renunţe treptat la o parte din acţiuni în favoarea întreprinderilor de stat 
sau private, cu acţionari autohtoni. În urma acestui proces de 
dezinvestire treptată, cea mai mare parte a companiilor cu capital străin 
vor reveni într-un interval relativ scurt entităţilor cu capital intern. Prin 
adoptarea acestei legi restrictive, Indonezia blochează şi chiar elimină 
investitorii străini în industria extractivă. 

 Congo; această ţară a adoptat în decembrie 2011 o lege prin care 
terenul congolez poate fi deţinut numai de către cetăţeni născuţi în 
Congo sau de companii care au o majoritate acţionară congoleză. Se 
observa că această lege (nr. 11/022 din 24 decembrie 2011, Portant 
Principes Fundamenteaux Relatifs a l'Agriculture) este cu siguranţă 
restrictivă pentru intrările de fluxuri ISD, statul blocând astfel accesul 
străinilor într-un sector strategic al economiei. Totodată, sunt vizate şi 
alte investiţii străine în comunicaţii şi infrastructură. 

 Argentina; prin Legea nr. 26.741 (7 mai 2012) şi 26.737 (28 decembrie 
2011), Argentina a expropriat 51% din capitalul social a două 
companii spaniole care operau în domeniul exploatării gazelor. 
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Totodată a fost limitat dreptul asupra deţinerilor de pământ de către 
străini până la un maxim de 15%. Şi aici agricultura, al cărei aport este 
semnificativ la creşterea economică, este văzută ca un domeniu 
strategic. Modelul de restricţionare a accesului străinilor la proprietatea 
funciară este însă diferit faţă de cel adoptat de Congo.   

Ca o concluzie a acestor tipuri de măsuri de restricţionare şi reglementare 
a fluxurilor ISD, se poate observa că, îndeosebi în America Latină şi Africa, 
preocupările sunt concentrate asupra achiziţiilor excesive de terenuri de către 
firme străine de mari dimensiuni. Se observă că statul doreşte ca aceste entităţi 
străine să fie controlate de către guvern pentru a evita posibile consecinţe 
ecologice ale unei exploatări excesive, însă are în vedere şi implicaţiile acestora 
asupra dezvoltării economice rurale. Legislaţia adoptată demonstrează că statele 
nu mai sunt astăzi victime sigure ale acţiunilor companiilor străine în domeniul 
exploatării resurselor agricole. Ele se folosesc adesea de autoritatea transferului 
de proprietate al resurselor agricole în favoarea entităţilor proprii, mergând 
chiar până la utilizarea dreptului constituţional de expropriere pentru „binele 
public”.(4) Adoptarea măsurilor restrictive privind agricultura au în vedere 
caracterul strategic al acestui sector pentru securitatea alimentară şi aportul la 
creşterea economică. Aceste masuri, apreciate ca esenţiale pentru o creştere 
economică durabilă, pot fi calificate ca având un caracter puternic protecţionist. 

Prin toate demersurile iniţiate se poate observa că preocuparea privind 
dinamizarea investiţiilor în general, şi a celor străine în special, are o 
dimensiune globală. În ansamblul lor, aceste măsuri exercită influenţe din cele 
mai diverse, având consecinţe care se manifestă nu doar pe termen scurt, ci şi 
pe termen lung.  

În perioada 2011-2012, toate ţările au cunoscut efectele negative ale crizei 
economice, unele dintre ele confruntându-se cu o rată extremă a şomajului şi cu 
prăbuşirea unor sectoare industriale. Aceste ţări au acţionat uneori în direcţia 
sacrificării ieşirilor de investiţii străine directe, încredinţate de faptul că un 
asemenea flux contribuie din plin la exportul de locuri de muncă, la reducerea 
investiţiilor interne şi la slăbirea bazei industriale. Ca urmare, evitarea 
pierderilor locurilor de muncă, temperarea ratei şomajului şi, mai general, 
stabilitatea economică, au constituit justificarea măsurilor de politică 
economică îndreptate împotriva ieşirilor de fluxuri de ISD. Argentina, de 
exemplu, a solicitat tuturor companiilor care activează în domeniul asigurărilor 
ca până la sfârşitul anului 2011 să îşi repatrieze toate activele. Această 
modalitate de insourcing a investiţiilor este considerată ca fiind şi un factor 
important de îmbunătăţire a balanţei de plăţi. 

O asemenea situaţie constituie o preocupare majoră în ţările din America 
Latină, dar şi în alte ţări în curs de dezvoltare. În schimb, în ţările din Uniunea 
Europeană (UE), potrivit studiului „Impacts of EU Outward FDI on the EU 
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Economy”, publicat de Copenhagen Economics, în 2010, ieşirile de investiţii 
străine directe din Uniunea Europeană se pare că nu au avut un impact negativ 
asupra ocupării forţei de muncă. De fapt, investiţiile firmelor din Uniunea 
Europeană în afara Uniunii par să fie chiar favorabile ocupării forţei de muncă. 
Conform aceluiaşi studiu, această constatare sugerează faptul că impactul 
negativ asupra pieţei muncii în urma exportului redus de bunuri şi servicii 
produse intern este compensat de creşterea în termeni de competitivitate şi de 
accesul extins al investitorilor proprii la oportunităţile pieţei internaţionale.  

Pentru a pune în aplicare politicile de restricţionare a fluxurilor de ieşire a 
ISD şi pentru a stimula investitorii naţionali să îşi repatrieze investiţiile, unele 
ţări ca Brazilia, Ecuador, Africa de Sud, India sau Argentina, au introdus 
stimulente şi alte măsuri de facilitare. De exemplu, India a permis societăţilor 
controlate de stat să repatrieze investiţii fără nici o altă aprobare din partea 
Reserve Bank of India, chiar şi atunci când valoarea activelor repatriate este 
mai mică decât investiţia iniţială. Cu alte cuvinte, repatrierea, chiar realizată în 
pierdere, este considerată o măsură oportună, care răspunde obiectivelor actuale 
de politică economică. Multe alte măsuri au fost implementate ca soluţie la 
efectele negative ale crizei financiare. Unele ţări au adoptat măsuri pentru 
îmbunătăţirea climatului de afaceri. În alte cazuri s-a recurs la creşterea 
impozitelor corporative (mai ales în cazul companiilor străine din industria 
extractivă în Africa, America Latină şi în Caraibe), la schimbări în legea 
concurenţei, la reglementări pe piaţa muncii, la introducerea de noi norme în 
materie de imigraţie şi la modificarea altor legi care priveau companiile. Toate 
aceste tipuri de politici au influenţat semnificativ climatul de afaceri, deşi nu 
întotdeauna efectul a fost cel scontat.  

Conform aceluiaşi raport global asupra investiţiilor, Uniunea Europeană 
se află într-un proces de negociere a termenilor de liberalizare a comerţului şi a 
investiţiilor, dar şi a condiţiilor referitoare la protecţia investiţiilor. Este foarte 
important să fie cunoscută poziţia statelor membre UE, deoarece toate ţările 
care fac parte din Uniunea Europeană însumează un sfert din PIB-ul global. În 
raport cu restul lumii, UE reprezintă un exportator net de capital. Din acest 
punct de vedere, UE este investitor major, ale cărui decizii au impact la nivel 
global. Consiliul UE a emis directive aflate la baza negocierilor cu privire la 
protecţia investiţiilor privind comerţul liber cu Canada, Singapore şi India. 
Totodată, Consiliul UE a mai adoptat directive de comerţ liber cu Egipt, 
Iordania, Maroc şi Tunisia, care includ, de asemenea, dispoziţii privind 
protecţia investiţiilor. Toate aceste tipuri de politică economică pledează pentru 
liberalizarea şi stimularea ISD, însă au în acelaşi timp o puternică componentă 
protectivă. 
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Concluzii 
 
În ciuda atenuării unor efecte negative, precum cele legate de scaderea 

PIB sau ocuparea forţei de muncă, economia mondială se afla încă în starea de 
criză prelungită. Politicile promovate la scară naţională sau regională comportă 
afinităţi şi, totodată, deosebiri semnificative. Într-un asemenea context, măsurile 
de politică economică aflate în relaţie cu ISD constituie subiecte de preocupare 
şi dezbatere frecventă, aflate pe agenda tuturor instituţiilor cu vocaţie mondială. 
Economiile au adoptat, aşa cum s-a precizat, fie politici pentru stimularea 
fluxurilor de ISD, acestea fiind considerate o oportunitate de a dezvolta şi de a 
recupera decalajele economice, fie măsuri împotriva investitorilor străini, 
limitând sau reglementând fluxurile de ISD. Punerea în aplicare a acestor 
măsuri politice presupune mai multe provocări, precum gradul de liberalizare şi 
promovare a fluxurilor investiţionale sau maniera de realizare a investiţiilor în 
străinătate, astfel încât să nu fie afectată negativ economia gazdă şi periclitată 
prezenţa lor. 

Ţările care adoptă politici de reglementare şi restricţionare a ISD trebuie 
să ia în considerare faptul că toate aceste măsuri pot avea efecte imprevizibile, 
dincolo de cele așteptate. De exemplu, exproprierile în cazul Argentinei, 
programele sale de naţionalizare şi toate cesiunile pot dăuna economiei pe 
termen mediu şi lung şi, ca urmare, în loc de  redresare economică ţara să 
înregistreze în fapt o contracţie economică majoră. În plus, relaţia dintre guvern 
şi companiile transnaţionale poate deveni una tensionată, investitorii fiind mai 
reticenţi pentru o lungă perioadă în a investi într-o economie riscantă, cu un 
climat nesigur. 

De asemenea, se impune evaluarea deschiderii economiei privind 
investiţiile străine directe, deoarece atragerea de ISD poate contribui la 
instaurarea unui climat care reduce incertitudinile din economie. În cazul în 
care ţara oferă o forţă de muncă calificată şi o infrastructură bună, acestea 
constituie avantaje pentru atragerea de fluxuri. Şi invers, forţa de muncă mai 
productivă, infrastructura mai performantă şi nivelul tehnologic ridicat sunt şi 
consecinţe ale unor investiţii străine bine direcţionate. Este imperios necesar ca 
o ţară să fie capabilă să-şi păstreze investitorii existenţi, să atragă noi 
investitori, fără a-i determina, mai devreme sau mai târziu, să-şi repatrieze 
voluntar investiţiile. Şi, în mod evident, motivarea companiilor locale în a-şi 
păstra producţia şi operaţiunile în ţara de origine este strâns legată de 
capacitatea crearii unor condiţii mai favorabile comparativ cu cele din alte ţări. 

Acum, când criza repune în discuţie maniera în care sunt abordate unele 
probleme globale, multe ţări adoptă politici protecţioniste, pornind de la relaţia 
dintre acestea şi promovarea dezvoltării durabile. În cazul în care o ţară 
promovează ideea de „investiţie verde”, o mulţime de oportunităţi şi beneficii 
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pot fi create, atrăgând noi investiţii străine directe, îndeosebi în procesul de 
eficientizare energetică. În schimb, creşterea nivelului de protecţie a mediului 
înconjurător ar putea descuraja atât direct, cât şi indirect investiţiile străine 
directe. Dacă există politici severe de protecţie a mediului înconjurător, există 
riscul ca ţările gazdă să nu fie capabile să atragă fluxurile de ISD în industrii 
precum cele extractivă, agricultură, prelucrătoare sau în alte sectoare care, într-
un fel sau altul, ar avea efecte asupra mediului. Aceeaşi problemă privește şi 
ţările de origine, însă în procesul de ieşire al ISD-urilor. În această ultimă 
situaţie, companiile nu sunt stimulate să investească în ţările în care există acest 
tip de politici. Trebuie să existe totuşi un echilibru între politicile adoptate, 
pentru că o politică cu caracter protecţionist nu trebuie interpretată întotdeauna 
ca o politică împotriva fluxurilor de ISD. În astfel de timpuri, ţările precum cele 
menţionate pe parcursul acestui studiu doresc să deţină controlul asupra celor 
mai importante resurse ale economiei. Din această perspectivă, măsurile 
adoptate sporesc gradul de intervenţie a statului în economie, indiferent că se 
vorbeşte de ţări dezvoltate sau de ţări emergente. Iar ideea de reconsiderare a 
fundamentelor economiei tinde să devină tot mai mult un punct de dezbatere în 
cadrul guvernelor şi mediului academic, încercându-se conturarea unui model 
mai performant de dezvoltare durabilă de natură nu doar să depăşească efectele 
crizei, ci chiar să evite o nouă criză. 

Ca o concluzie generală, se poate afirma suveranitatea fiecărei ţări, în 
sensul adoptării acelor politici pe care le consideră oportune pentru viitorul lor 
în cadrul economiei mondiale. În general, obiectivele fiecărui tip de politică 
economică nu sunt negative a priori, chiar şi atunci când sunt promovate politici 
de restricţionare şi de reglementare a fluxurilor investiţionale. Deşi există 
tendinţa ca aceste politici să fie calificate ca fiind politici „împotriva fluxurilor 
ISD”, analiza atentă a pachetelor de măsuri asociate relevă drept fundament 
pentru aceste politici intenţia de control eficient al pieţei şi investiţiilor, precum 
şi promovarea unui management performant de atragere de noi investiții străine 
spre sectoare suport al progresului economico-social. Ţările care au aderat prea 
entuziast la ideea de liberalizare în materie de investiţii străine, ignorând 
aspectele esenţiale care ţineau de premisele şi consecinţele acestora, au suportat 
mari pierderi în urma crizei. Deloc întâmplător, aceleaşi ţări în curs de 
dezvoltare au fost dintre cele mai active în direcţia unor transformări calitative 
ale legislaţiei privind investiţiile străine. Şi atât măsurile de liberalizare, cât şi 
cele care promovează un „nou tip de protecţionism”, toate având drept obiectiv 
final bunăstarea economică, presupun schimbări majore în chiar fundamentele 
economiei.  
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Note 
	
(1) În sprijinul studiului prezent privind măsurile de politică naţională relativ la fluxurile de 

investiţii străine directe sunt folosite o serie de informaţii din statisticile UNCTAD, 
Investment Policy Monitor, legislaţiile naţionale, precum şi din alte studii realizate la nivel 
european.  

(2) World Investment Report, Capitolul III, Recent Policy Developments, p. 77. 
(3) Aceste exemple, ca și altele din acest studiu, se bazează pe World Investment Report 2012, 

Towards a New Generation of Investment Policies, Capitolul 3, fiind uneori completate de 
alte informaţii preluate din legislaţia adoptată în ţările menţionate. 

(1) Conform  FAO, 2011, Land Grabbing: Case studies in 17 countries of Latin American and 
the Caribbean, p. 30. 
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