NR13 - Investiţiile străine directe - soluţia pentru o creştere economică durabilă în
România
Investitiţile străine directe (ISD) aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică.
Acestea creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de
tehnologie şi stimulează comerţul.
Mediul de afaceri din România are nevoie de libertate economică şi fiscalitate prietenoasă
pentru întreprinzători, inclusiv pentru investitorii străini.
Crearea unui cadru favorabil mediului economic prin promovarea unor condiţii prielnice
pentru atragerea investitorilor străini, cum ar fi: un tratament corect, echitabil şi
nediscriminatoriu; protecţie faţă de exproprierile ilegale; recursul direct la arbitrajul
internaţional, precum şi transformarea României într-un mediu atractiv din punct de
vedere fiscal.
Întrucât, în ultimele decenii, între ţările lumii s-a încins o concurenţă acerbă în privinţa
creării celor mai favorabile condiţii pentru atragerea ISD, experienţa mondială arată că
ameliorarea climatului investiţional reprezintă condiţia principală de atragere a
investitorilor străini.
ISD reprezintă un element important al dezvoltării economiei oricărei ţări şi a funcţionării
acesteia pe principiile economiei de piaţă. Ele au o importanţă mare pentru consolidarea
economiei ţărilor în tranziţie şi integrarea acestei categorii de ţări în economia mondială.
Cu ajutorul ISD, are loc procesul de modernizare a economiilor naţionale, în special a
celor în tranziţie, prin implementarea tehnologiilor avansate, know-how-urilor, utilajului
cel mai performant, noilor standarde de calitate, prin trecerea la un tip superior de
creştere economică.
Eficienţa ISD depinde de calitatea acestora, precum şi de ramurile în care sunt atrase. ISD
se află la temelia creşterii economice a unor ţări, precum China, Hong-Kong, Coreea de
Sud, Singapore, Malaezia.
Tranziţia ţărilor foste socialiste din centrul si estul Europei către economii de piaţă mai
mult sau mai puţin funcţionale s-a produs pe fondul expansiunii în regiune a investiţiilor
străine directe.
Experienţa unor ţări aflate în tranziţie (Polonia, Republica Cehă, Ungaria) demonstrează
că ISD au contribuit la modernizarea radicală a economiilor acestora prin folosirea noilor
tehnologii, prin folosirea celor mai moderne metode de gestionare a afacerilor, pentru
reducerea handicapului enorm de competitivitate care separa economiile noilor state
membre ale Uniunii Europene, de cele ale ţărilor dezvoltate.
Măsurile de stimulare a investiţiilor către sectoarele inovative împreună cu măsurile de
relaxare fiscală vor constitui argumente forte în perioada următoare, atât în ceea ce
priveşte capacitatea României de a atrage investiţii străine directe, dar şi în puterea de

convingere a investitorilor străini de a dezvolta o afacere profitabilă în România, decât în
ţara sa de rezidenţă.
UE este cel mai important actor la nivel mondial în domeniul ISD. Până în 2008,
fluxurile externe de ISD au fost în valoare de 3.300 miliarde EUR, în timp de fluxurile
UE interne au reprezentat 2.400 miliarde EUR.
Conform datelor prezentate de BNR, în perioada 2005-2008, România a beneficiat de pe
urma introducerii cotei unice de creşterea volumului investiţiilor străine directe, care au
depăşit. 31 mld. Euro, de peste 2 ori mai mult decat in intreaga perioada 1991 - 2004,
cand sistemul de impunere era progresiv. (vezi tabel). Cota unica a transformat România
în cea mai atractivă destinaţie pentru investiţii din Europa, intrarea pe piaţa autohtonă a
marilor companii precum Nokia, Ford, Erste Group datorându-se încrederii în economia
românească.
Soldul final al ISD în anul 2008, a înregistrat nivelul de 48798 milioane euro, mai mare
cu 14% decât soldul final ISD al anului 2007.
Având în vedere rolul foarte important în creşterea economică pe care îl joacă
imobilizările corporale şi cele necorporale, precum şi caracterul stabil, de durată, pe care
acestea îl imprimă ISD, se constată că soldul la finele anului 2008 în valoare de 22046
milioane euro, reprezintă 45% din totalul ISD, inducând un grad semnificativ de
durabilitate al investiţiei străine directe.
Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact
pozitiv si asupra balanţei comerciale a României, contribuţia la exporturi fiind de 73,0%,
în timp ce la importuri a fost de 62,6%.
Crearea climatului investiţional favorabil, făcându-l mai atractiv pentru investitorii
străini, a fost şi va rămâne una dintre principalele sarcini ale politicii economice a
României.
Anvergura procesului de investiţie va fi dictată de modul în care
investitorii vor crea şi vor implementa noi tehnologii. Soluţiile tehnologice patentate,
produsele brevetate, noi branduri, toate acestea vor constitui forţa intrinseca a noilor
investiţii străine din România.
Evoluţia investiţiilor străine directe în perioada 2003 - 2009 / mil EURO
An
Investiii străine directe

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1.946 5.183 5.213 9.059 7.250 9.496 4.556

