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Cuvinte cheie :  

- investiţii străine directe; 

- creştere economică; 

- analiză cantitativă; 

- fluxuri de capital; 

- produs intern brut; 

- corelaţie; 

- globalizare; 

- obiectiv; 

- indicator; 

- efecte; 

- model econometric; 

- factor de producţie; 

- investiţie; 

- studiu; 

- sustenabilitate. 

 

Asigurarea cadrului pentru o creștere economică durabilă constituie o preocupare 

permanentă a factorilor de decizie din toate statele lumii și, cu precădere, a celor din țările în curs 

de dezvoltare.  

Creşterea economică nu se poate realiza fără investiţii, incluzând aici şi investiţiile străine 

directe care reprezintă o sursă importantă de finanţare externă pentru orice ţară, indiferent de 

nivelul de dezvoltare al acesteia. 

Lucrarea de faţă se înscrie în literatura care studiază efectul investițiilor străine directe 

asupra economiei unei ţări.. 

Tema “Modele de analiză a efectului investiţiilor străine directe asupra creşterii 

economice a României” trezeşte interes prin importanţa şi actualitatea ei, investiţiile străine 

directe având o deosebită importanţă în concretizarea şi manifestarea procesului de globalizare a 

pieţelor, prin prisma cărora sunt identificaţi factori ai creşterii economice, precum şi fluxurile de 

investiţii străine directe care sunt o formă importantă de manifestare a acestui proces. 

Fiind un subiect de mare interes, considerăm că investiţiile străine directe vor reprezenta 

în continuare un subiect important în  dezbaterile din mediul ştiinţific şi academic. 

Domeniului investiţiilor străine directe i se acordă o atenţie sporită iar acest aspect este 

justificat prin faptul că aceste fluxuri de capital străin reprezintă un factor al stimulării creşterii 
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economice, ele făcând parte din categoria fluxurilor financiare, care nu generează datorie externă, 

reprezentând un complement al investiţiilor autohtone şi, în acelaşi timp, o sursă de finanţare a 

deficitului de cont curent.  

Prin studiul realizat, am urmărit să reliefăm corelaţia existentă dintre procesul de creştere 

economică şi investiţiile străine directe, obiectivul principal fiind cuantificarea efectului 

investiţiilor străine directe asupra creşterii economice a României. 

Atingerea obiectivului principal s-a realizat prin diseminarea rezultatelor cercetării, 

constând în publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate indexate în baze de date 

internaţionale, precum:  

 prezentarea aspectelor teoretice cu privire la conceptele de creștere economică;  

 prezentarea conceptelor cu privire la tipologia şi factorii determinanţi ai creşterii 

economice, precum şi teoriile şi modelele de creştere economică;  

 prezentarea principalilor indicatori macroeconomici de rezultate, evidenţiind conceptul 

de produs intern brut precum şi metodele de calcul ale acestui indicator;  

 prezentarea conceptului de investiţie străină directă;  

 evidenţierea principalelor teorii şi concepte economice privind investiţiile străine directe;  

 analiza impactului economic al investiţiilor străine directe asupra rezultatelor 

macroeconomice aşa cum este surprins în lucrări de referință ale cercetătorilor din 

domeniul economic;  

 analiza creşterii economice a României în context European;  

 analiza dinamicii investiţiilor străine directe şi impactul asupra economiei naţionale;  

 analiza efectului investiţiilor străine directe asupra creşterii economice a României cu 

ajutorul modelelor statistico-econometrice. 

Domeniul de studiu al creșterii economice constituie o preocupare permanentă a 

cercetătorilor. Adăugând la acest aspect și transformările care se petrec în lume, putem spune că 

sunt create toate condițiile apariției unor noi laturi care impun lărgirea acestui domeniu. 

Conceptele cu privire la tipologia şi factorii determinanţi ai creşterii economice, teoriile şi 

modelele de creştere economică, sunt prezentate detaliat în literatura de specialitate naţională şi 

internaţională. 

Sintetizând literatura de referinţă care stă la baza acestei cercetări, am concluzionat faptul 

că, conceptul de creștere economică, reprezintă procesul global caracterizat de creșterea 

înregistrată într-o anumită perioadă de timp a valorii unor indicatori macroeconomici de rezultate 
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agregați, considerați la nivelul economiei naționale şi internaționale, determinanţi în starea 

economico-socială dintr-o ţară.  

Abordând acest concept într-un sens restrâns, putem considera creșterea economică ca 

expresie a valorii reale comensurate la nivelul anumitor orizonturi de timp şi spaţiu printr-un 

sistem de indicatori relevanţi (de pildă, valoarea totală a produsului intern brut şi nivelul 

populației).  

Într-o abordare în sens larg, conceptul de creștere economică se subsumează teoriei de 

dezvoltare economică, reprezentând expresia tuturor transformărilor de natură cantitativă, 

calitativă și structurală care conferă un trend ascendent mărimilor economice agregate 

cuantificate la nivelul unui anumit spațiu economic și într-un anumit orizont de timp. 

Rezultatele la nivel macroeconomic reprezintă ieşirile validate de piaţă din cadrul 

activităţilor agenţilor economici agregaţi. Cunoaşterea şi, analiza realizată asupra evoluţiei 

acestor rezultate au importanţă din punct de vedere practic. 

Dat fiind faptul că gradul de dezvoltare al unei ţări este caracterizat cel mai bine de către 

indicatorul cel mai sintetic şi anume, Produsul intern brut, în acest studiu am evidenţiat tendinţa 

de evoluţie a produsului intern brut la nivel european şi naţional, prezentând dinamica acestui 

indicator, pe regiunile de dezvoltare economică ale României, având ca scop identificarea şi 

analiza decalajelor existente între regiuni şi, de asemenea, am prezentat evoluţia PIB pe categorii 

de resurse şi utilizări. 

Nu în ultimul rând, am analizat poziţia ţării noastre în contextul calităţii de membră a 

Uniunii Europene printr-o abordare comparativă cu alte state membre ale uniunii economice. 

Pentru abordarea riguroasă a acestui studiu, am utilizat informaţii şi date statistice 

preluate din publicaţiile EUROSTAT, UNCTAD şi Institutul naţional de Statistică al României.  

În cercetările din domeniu un loc aparte îl au analizele cu privire la factorii creşterii 

avuţiei şi a producţiei de servicii şi bunuri materiale.  

Având în vedere faptul că investiţiile străine directe sunt factori economici exogeni 

determinanţi ai creşterii economice, am considerat necesară prezentarea principalelor aspecte 

metodologice cu privire la investițiile străine directe, pe baza elementelor menţionate în literatura 

naţională şi internaţională.  

Perspectivele prin prisma cărora este analizat efectul ISD în cadrul literaturii de 

specialitate sunt diverse iar o parte dintre studii se referă la efectul ISD, asupra creșterii 

economice, precum și dezvoltării economice și sociale.  

Astfel, după sintetizarea literaturii de referinţă, am realizat un studiu privind investiţiile 

străine directe şi impactul asupra economiilor naţionale, centrat pe România. Am efectuat o 
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analiză a investiţiilor străine directe la nivel mondial, vizând evoluţia fluxurilor de investiţii 

străine directe şi orientarea geografică a acestora, urmată de o analiză prin intermediul căreia am 

evidenţiat dinamica investiţiilor străine directe pe sectoare de activităţi şi sectoare instituţionale 

la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional, analizând detaliat evoluţia soldului de investiţii 

străine directe pe regiunile de dezvoltare şi la nivelul României.  Totodată, în cadrul acestui 

studiu am evidenţiat corelaţia dintre evoluţia produsului intern brut şi a investiţiilor străine 

directe, utilizând date cuprinse în studiile EUROSTAT, UNCTAD şi din Rapoartele Anuale 

publicate de Banca Naţională a României, care au permis realizarea unei analize comparative 

situaţia României şi celelalte state din Europa Centrală şi de Est.  

În cadrul cercetării am analizat contribuţia societăţilor comerciale care au beneficiat de 

investiţie străină directă la exporturile şi importurile totale ale României, luând în considerare 

faptul că în orice analiză cu privire la creşterea economică trebuie să se ţină seamă de un element 

esenţial şi anume, la soldul dintre exporturile FOB şi importurile CIF. Prin prisma exporturilor s-

a efectuat o analiză econometrică a influenţei investiţiilor străine directe asupra produsului intern 

brut. Astfel, având ca scop stabilirea relaţiei dintre produsul intern brut şi investiţiile străine 

directe, am constatat legătura semnificativă existentă între evoluţia stocului de ISD şi creşterea 

economică. În acelaşi timp, analizând evoluţia investiţiilor străine directe şi comparând 

rezultatele cu privire la identificarea corelaţiei dintre creşterea economică şi soldul de ISD la 

nivel naţional, am ajuns la concluzia că există o corelaţie moderată între fluxurile de ISD şi 

evoluţia produsului intern brut. 

Pentru a reflecta corelația existentă între evoluția investițiilor străine directe și  cea a 

principalului indicator macroeconomic de rezultate, Produsul Intern Brut, nu am abordat doar 

analitic evoluţia celor doi indicatori macroeconomici ci şi printr-un studiu cantitativ realizat cu 

ajutorul modelelor econometrice de regresie liniară simplă şi multiplă, având la bază informaţiile 

statistice oficiale publicate de Banca Naţională a României precum şi ultimele date oficiale 

publicate de Institutul Naţional de Statistică şi EUROSTAT.  

În acest context, am optat pentru reliefarea influenţei investiţiilor străine directe asupra 

produsului intern brut cu ajutorul unui model econometric de regresie liniară simplă, identificând 

faptul că, pe de o parte, PIB ca variabilă rezultativă poate fi influenţat sau corelat cu ISD-urile, 

importul şi exportul ca variabile factoriale, am stabilit funcţiile de regresie liniară directă simplă 

şi prin aplicarea programului informatic  Eviews 7.2., am determinat coeficienţii care să reflecte 

legătura, intensitatea acesteia şi modul de influenţă al factorului.  Desigur, utilizând corelaţia 

liniară simplă, am luat, rând pe rând, fiecare caracteristică factorială şi am pus-o în corelaţie cu 

Produsul Intern Brut. 
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Pe de altă parte, din studiul efectuat rezultă că şi între ISD –uri şi Export, Import sau 

Exportul net există o corelaţie şi, prin acelaşi procedeu metodologic, am identificat şi stabilit 

funcţiile de regresie şi apoi aplicând programul informatic Eviews 7.2. am stabilit coeficienţii de 

corelaţie existenţi. Seriile de date au fost prelucrate cu ajutorul pachetului informatic Eviews 7.2, 

iar parametrii au fost estimați cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate. 

În continuarea cercetării, am aprofundat analiza efectuată, optând pentru utilizarea unui 

model de regresie multiplă care folosește drept variabile explicative investițiile străine directe, 

importurile şi exporturile în perioada 1995 – 2014. În acest context, am optat pentru reliefarea 

influenţei investiţiilor străine directe asupra produsului intern brut cu ajutorul unui model 

econometric de regresie liniară simplă, în care PIB reprezintă variabila rezultativă, iar ISD 

variabila explicativă. 

Reprezentarea grafică a corelației dintre cei doi indicatori, ca şi studiul realizat cu 

ajutorul programului informatic Eviews, relevă faptul că între Produsul Intern Brut și valoarea 

investițiilor străine directe, există o legătură liniară puternică, cu un trend ascendent. Cele două 

serii de date au fost prelucrate cu ajutorul pachetului informatic Eviews, iar parametrii au fost 

estimați cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate. 

Pe baza analizelor efectuate, se poate concluziona că între evoluţia soldului investiţiilor 

străine directe şi cea a Produsului Intern Brut există o legătură intensă, influența investițiilor 

străine directe în evoluția Produsului Intern Brut este semnificativă, situație explicabilă dacă  

ținem cont de realitățile specifice țării noastre, dar, trebuie să avem în vedere şi existenţa altor 

factori de influenţă semnificativi care contribuie la evoluţia Produsului Intern Brut. 

 Ca urmare a analizelor realizate în această cercetare, prin prisma abordării comparative a 

evoluţiilor din România raportate la alte state din Uniunea Europeană, apreciem că efectele 

investiţiilor străine directe asupra statelor gazdă nu pot fi considerate în mod clar ca fiind 

pozitive sau negative.  Aşadar, având în vedere ultimele date oficiale din bazele de date europene, 

naționale şi internaţionale, considerăm că la nivelul statelor în curs de dezvoltare există şi 

rezultate mai dificil de cuantificat. 

Analiza efectuată pe perioada anilor 2003-2014 permite confirmarea faptului că un volum 

semnificativ de investiţii străine directe a fost atras în contextul înregistrării creşterii economice. 

Astfel, în perioada 2007-2008, când ţara noastră a atras fluxuri importante de investiţii 

străine directe, s-a înregistrat şi cel mai mare nivel al soldului de ISD, iar Produsul intern Brut a 

atins un punct maxim în anul 2008, chiar înainte de instalarea efectelor crizei economico-

financiare. 
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În acelaşi timp, creşterile semnificative din perioada menţionată s-au datorat şi faptului că 

România a dobândit calitatea de stat membru al Uniunii europene, context în care, datorită 

climatului investiţional precum şi a avantajelor oferite de piaţă şi de poziţia geografică a ţării 

noastre, au făcut să crească gradul de atractivitate în ochii investitorilor. 

Efectul generat de investiţiile străine directe este diferit de la un stat la altul şi depinde şi 

de potenţialul economic din ţara considerată, reglementările privind investiţiile străine directe, 

modalitatea prin care investiţiile se atrag, aceasta putând fi o investiţie nouă sau sporire a 

capitalului străin deja existent. 

Deciziile strategice cu privire la investiţiile străine directe ar trebui să fie luate în 

conformitate cu formula „câştig-câştig” pentru cei care sunt incluşi în procesul de derulare a ISD, 

evitându-se varianta opusă „câştig-pierdere”, deoarece efectul economic şi social dar şi profitul 

realizat prezintă interes atât pentru investitor cât şi pentru statul gazdă.  

În realitate, în cele mai multe cazuri, profitul repatriat de investitorii străini este mult mai 

mare decât profitul reinvestit în statul gazdă, dovedindu-se astfel, că aceştia au un beneficiu mult 

mai mare decât economia naţională. 

Începând cu anul 2008, când s-a consemnat un nivel maxim de capital străin de 9,496 

milioane euro, şi până în anul 2014, s-a instaurat un fenomen de dezinvestire, impactul negativ 

prin prisma volumului fluxurilor de ISD fiind pus în evidenţă de dinamica profitului reinvestit, 

deoarece după declanşarea crizei economico-financiare, investitorii străini au repatriat sub forma 

dividendelor şi uneori a activelor în ţările de origine, un volum important din valoarea profitului 

realizat.  

Mai precis, ca urmare a analizei centrate pe cazul României, se constată că în perioada 

2003-2014, au fost repatriate de către investitorii străini dividende în valoare de 20,480 miliarde 

euro şi în aceeaşi perioadă participaţiile la capital au însumat 38,911 miliarde euro. Cu toate 

acestea, în anul 2015, pentru prima dată în ultimii opt ani, profitul reinvestit a contribuit pozitiv, 

reliefând creşterea încrederii investitorilor în economia naţională. 

 Chiar dacă la nivel macroeconomic există stabilitate, nu putem atrage investitorii străini 

fără adoptarea unei politici agresive iar daca persistă această tendinţă de depăşire a investiţiilor 

noi de sumele repatriate, se poate ajunge la diminuarea stocului de investiţii străine directe.  

Este preferabil ca pătrunderea investiţiilor străine directe în economia naţională să se 

completeze cu realizarea de investiţii autohtone în vederea creării, dar şi menţinerii, unui mediu 

de afaceri caracterizat de echilibru şi competitivitate. 
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În cadrul acestei cercetări am avut în vedere un element esenţial şi anume, soldul dintre 

exporturile FOB şi importurile CIF deoarece prin prisma exporturilor nete se poate evidenţia 

corelaţia dintre investiţiile străine directe şi produsul intern brut. 

Impactul asupra importurilor şi exporturilor ţării noastre a întreprinderilor realizate pe 

baza ISD are o deosebită importanţă. Ponderea pe care o deţin exporturile întreprinderilor ISD în 

totalul exporturilor ţării noastre reliefează contribuţia întreprinderilor ISD la creşterea economică 

a României. 

Influenţa întreprinderilor ISD asupra exporturilor şi importurilor României se poate 

observa prin rezultatul diferenţei dintre exporturi şi importuri, determinându-se în felul acesta 

contribuţia pozitivă sau negativă a întreprinderilor ISD la soldul balanţei comerciale a României. 

Astfel, având în vedere datele publicate de Banca Naţională a României, se constată că în 

perioada analizată, valoarea importurilor o depăşeşte pe cea a exporturilor, ceea ce înseamnă că 

în ceea ce priveşte soldul balanţei comerciale, aportul întreprinderilor ISD a fost nefavorabil. 

Analizând evoluţia exporturilor şi importurilor agenţilor economici ISD, constatăm că 

ramura exportatoare cea mai semnificativă este industria prelucrătoare, a cărei pondere în total 

exporturi, la nivel naţional, variază între 58,1% - 61,8% pe întreaga perioadă analizată. 

Astfel, daca în privinţa industriei prelucrătoare se poate afirma că soldul balanţei 

comerciale a fost pozitiv, nu putem afirma acelaşi lucru despre comerţ, care generează deficit 

comercial în fiecare an din perioada analizată şi care a crescut din anul 2010 când prezenta un 

deficit comercial de -4,643 miliarde de euro până la -6,859 miliarde de euro în anul 2014. 

O explicaţie în acest sens ar putea fi faptul că importurile întreprinderilor ISD au avut o 

dinamică mai accentuată decât cea a exporturilor, dar şi faptul că se importă bunuri a căror 

valoare adăugată este mare şi, nu în ultimul rând, exportul unor produse cu un  grad redus de 

prelucrare. 

Particularizând, în situația specifică a țării noastre, se remarcă faptul că ISD-urile sunt 

cele ce au susținut relansarea exporturilor după perioada de criză din anii 2008 – 2009. 

Din intenţia de a surprinde modalitatea efectivă în care o creștere a valorii ISD-urilor în 

țara noastră poate conduce la o majorare a valorii exporturilor, în ultima parte a tezei de doctorat, 

am analizat legătura dintre cei doi indicatori prin intermediul unui model econometric de regresie, 

utilizând softul informatic Eviews, considerând exporturile drept variabilă dependentă, iar 

investițiile străine directe drept variabilă explicativă. 

Astfel, prin intermediul modelul econometric utilizat, se reflectă legătura directă și 

puternică existentă între nivelul investițiilor străine directe și cel al exporturilor din țara noastră. 

Aşadar, putem concluziona faptul că o creștere cu o unitate monetară a ISD va conduce la o 
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majorare semnificativă, cu 0,744 unități monetare, a valorii exporturilor și implicit la o creștere 

economică. Valoarea ridicată a termenului liber (C = 7088,03), indică faptul că există și alți 

factori care pot influența valoarea exporturilor românești, fiind foarte important ca și aceștia să 

fie luați în considerare în elaborarea politicilor macroeconomice. 

Prin atragerea de ISD se compensează valoarea limitată a componentei autohtone, fiind 

astfel posibilă realizarea unor capacități productive capabile să asigure producerea de bunuri și 

servicii de calitate, menite să satisfacă atât cerințele consumatorilor interni (ceea ce va conduce 

la o creștere a consumului final din valoarea Produsului Intern Brut. 

Este preferabil ca pătrunderea investiţiilor străine directe în economia naţională să se 

completeze cu realizarea de investiţii autohtone în vederea creării  şi menţinerii unui mediu de 

afaceri echilibrat şi competitiv. 

Chiar dacă la nivel macroeconomic există stabilitate, nu putem atrage investitorii străini 

fără adoptarea unei politici agresive, iar dacă persistă această tendinţă de depăşire a investiţiilor 

noi de profiturile repatriate, se poate ajunge la o diminuare a stocului de investiţii străine directe.  

Menţionăm faptul că atragerea capitalurilor străine în economia naţională generează 

efecte benefice, respectiv: 

 Crearea unor locuri noi de muncă, concomitent cu reducerea şomajului;  

 Transferul unor tehnologii noi, mai performante, având ca efect direct creşterea 

producţiei; 

 Promovarea de politici de management avansate şi know-how; 

 Perfecţionarea profesională (reconversia) a forţei de muncă; 

 Stimularea exporturilor pe pieţele externe; 

 Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor internaţionale, care susţin dezvoltarea 

procesului de producţie; 

 Sporirea exporturilor de bunuri şi servicii pe pieţele externe.   

Statul român trebuie să pună accent pe crearea unui cadru fiscal şi legislativ stabil şi 

transparent, îmbunătăţirea infrastructurii, dezvoltarea resurselor tehnologice şi umane, stimularea 

activităţilor din cercetare-dezvoltare, formarea unui cadru administrativ eficace, direcţionarea 

investiţiilor în active fixe de înaltă tehnologie pentru obţinerea de produse cu valoare adăugată 

brută mai mare, sporind astfel, eficienţa resurselor autohtone. Astfel, toate acestea pot să 

contribuie la reducerea decalajelor existente faţă de statele membre UE. 

Asigurarea cadrului pentru o creștere economică durabilă poate fi posibilă doar în 

condiţiile în care are loc o dezvoltare echilibrată, incluzând toate zonele de dezvoltare ale ţării 
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noastre prin diminuarea decalajelor regionale, prin stimularea investiţiilor autohtone şi crearea 

unui cadru atractiv pentru investitorii străini. 

Este necesar ca toate aspectele menţionate să reprezinte o prioritate pentru factorii de 

decizie ai statului român, precum InvestRomania care este o instituția guvernamentală care are 

ca obiectiv atragerea şi facilitarea investiţiilor străine directe în ţara noastră. De asemenea, 

coordonează, monitorizează şi aplică politica Guvernului la nivel naţional în ceea ce priveşte 

promovarea, atragerea şi implementarea investiţiilor străine directe. 

Departamentul pentru Investiţii Străine și Parteneriat Public - Privat reprezintă 

organismul responsabil cu dezvoltarea de proiecte investiţionale şi punctul de contact pentru 

investitorii străini, aflat în coordonarea Primului-ministru, al cărui principal obiect de activitate îl 

reprezintă atragerea investiţiilor străine în România. 

În cadrul acestui departament, s-au formulat o serie de obiective în vederea sprijinirii 

creşterii economice susţinute a României prin influx de capital străin, know-how şi tehnologie, 

precum şi creşterea semnificativă a numărului de proiecte de tip greenfield. De asemenea, se 

doreşte a veni în sprijinul dezvoltării de noi capacităţi de producţie în sectoare cu valoare 

adăugată ridicată, asigurând astfel crearea de noi locuri de muncă. Un alt obiectiv este sprijinirea 

dezvoltării economice echilibrate în anumite zone ale ţării, în vederea reducerii decalajelor dintre 

regiuni.  

Toate acestea ne conduc la concluzia importanţei atragerii investitorilor străini într-un 

mediu de afaceri caracterizat de echilibru şi competitivitate, având ca efect creşterea sănătoasă a 

economiei românești 

În cercetarea efectuată şi prin analiza fenomenului studiat cu ajutorul modelelor 

econometrice, se certifică faptul că investiţiile străine directe sunt un factor de creştere al 

produsului intern brut şi, pe cale de consecinţă a elementelor sale structurale. 
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