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I. CARACTERISTICA GENERAL� A TEZEI 
Actualitatea temei de cercetare. Dezvoltarea sistemului modern de rela�ii 

economice interna�ionale deruleaz� sub inciden�a proceselor acceleratorii ale 
globaliz�rii economice. For�ele motrice ale acestui proces se eviden�iaz� prin 
Corpora�iile Transna�ionale (CTN), care reprezint� o component� forte a  
businessului corporativ, activeaz� preponderent la scar� mondial�, consolidând 
rela�iile economice interna�ionale. CTN efectueaz� opera�iile sale în baza elabor�rii 
strategiilor globale, legând pie�ele regionale �i na�ionale, asigurând unitatea 
economiei mondiale. Una din direc�iile de expansiune a CTN, ce determin� 
dezvoltarea industrial� interna�ional�, este activitatea lor investi�ional�. Migra�ia 
capitalului transna�ional sub forma investi�iilor str�ine directe (ISD), devine una din 
cele mai importante surse de cre�tere a economiei mondiale �i stimulent pentru 
l�rgirea rela�iilor economice interna�ionale. 

O tendin�� esen�ial� asupra caracterului �i sc�rii activit��ii investi�ionale a 
CTN exercit� regionalizarea economiei mondiale sub influen�a globaliz�rii. În 
Europa Occidental� procesele integra�ioniste au c�p�tat o dezvoltare accelerat�, 
comparativ cu alte regiuni  ale Terrei. În acest context clar se eviden�iaz� una din 
caracteristicile specifice ale REI – interac�iunea interna�ionaliz�rii(globaliz�rii) 
mondiale a vie�ii economice �i integrarea economic� regional�. 

Transform�rile ce au loc în Europa Occidental� conduc la schimb�ri 
profunde în climatul investi�ional, plasând CTN în fa�a necesit��ii de adaptare a 
opera�iilor interna�ionale corporative la condi�iile actuale de amplasare a ISD. 
Capitalul produs de CTN are importan�� mare în adâncirea proceselor 
integra�ioniste în Uniunea European� (UE), în cadrul spa�iului economic european. 

Dup� revolu�ia din 1989 România a p��it pe calea implement�rii 
instrumentelor economiei de pia��. Ca �i orice �ar� în tranzi�ie ea a suferit multe 
cataclisme în procesul de democratizare a societ��ii �i trecere la o economie 
deschis�. Deregl�rile economice în sectorul real a impus solu�ionarea problemelor 
existente prin atragerea investi�iilor str�ine, implementarea tehnologiilor de vârf �i 
managementului performant. Aceste cauze au provocat necesitatea studierii 
posibilit��ilor economiei române�ti de atragere a CTN în dezvoltarea economiei �i 
sporirea competitivit��ii ei pe pia�a mondial�. 

Analiza posibilit��ilor ISD în procesele de integrare, solu�ionarea problemei 
privitor la realizarea poten�ialului investi�ional al CTN constituie �i obiectul de 
studiu al prezentei lucr�ri, dat fiind faptul c� în �tiin�a autohton� aceasta este o 
direc�ie pu�in studiat�, de�i pe aren� mondial� exist� unele investiga�ii în acest 
domeniu. Iar cercet�torii autohtoni au abordat doar anumite aspecte ale activit��ii 
CTN �i lucr�ri fundamentale la acest capitol sunt foarte pu�ine. Aceast� situa�ie 
determin� scopurile �i sarcinile investiga�iilor prezentei teze de doctorat. 

Scopul cercet�rii const� în studierea complex� a activit��ii corpora�iilor 
transna�ionale în lume �i în România, impactului lor asupra climatului investi�ional 
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prin prisma migra�iei capitalului transna�ional, în condi�iile form�rii unei pie�e 
unice �i consecin�elor acestora în economia regional� din Europa. 

Atingerea scopurilor trasate necesit� rezolvarea sarcinilor: 
� evaluarea rolului �i func�iilor CTN în dezvoltarea economiei mondiale �i 
europene; 
� dezvoltarea metodologiei de cercetare a activit��ii investi�ionale a CTN; 
� determinarea locului �i rolului CTN europene în fluxurile mondiale a ISD; 
� diagnosticarea climatului investi�ional în România; 
� aprecierea direc�iilor principale de expansiune a CTN în ��rile recipiente 
pe pia�a unic� din Uniunea European�;  
� analiza interac�iunii integr�rii economice regionale �i activit��ii 
investi�ionale CTN în Uniunea European�; 
� estimarea particularit��ilor influen�ei ISD asupra aprofund�rii proceselor 
integra�ioniste în Uniunea European�; 
� evaluarea impactului CTN din România în domeniul atragerii capitalului 
transna�ional  �i asigur�rii proceselor de integrare a României în Uniunea 
European�. 
Studiul acestor aspecte vor contribui la extinderea procesului de cre�tere 

economic�, procesului investi�ional, de atragere a capitalului financiar, tehnologic, 
uman, etc., de solu�ionare a problemelor cu care se confrunt� economia României 
la etapa integr�rii în Uniunea European�. 

Obiectul de cercetare const� în studierea consecin�elor socio-economice ale 
REI în condi�iile extinderii CTN, procesului de integrare a României în economia 
mondial� �i UE, studierea atragerii ISD �i influen�a lor asupra gradului de 
interna�ionalizare a economiilor na�ionale. 

Suportul teoretico-�tiin�ific �i metodologic al tezei. La preg�tirea prezentei 
teze autorul a sintetizat materialele �tiin�ifice ale savan�ilor cu renume mondial �i 
cu aport important în domeniu ce s-au preocupat de teoriile �i concep�iile 
dezvolt�rii �i integr�rii economice în contextul european, evolu�ia rela�iilor 
comerciale pe plan interna�ional, diferite aspecte ale activit��ii CTN �i integr�rii 
regionale în Europa: I.Danning; S.Davis; M.Dinu; N.Dobrot�; H.John; D.Lessard; 
C.Michalet; A.Mazilu; C.Mereu��, A Ostapovici., I.Popescu, A.Toffler, R.Vernon 
�.a..  

În procesul cercet�rii autorul a �inut cont de legile, decretele, instruc�iunile, 
regulamentele, în care s-au f�cut referiri la tema cercet�rii. 

Printre cercet�torii autohtoni, care sub diferite aspecte au studiat problemele 
metodologice ale ISD, rolul �i func�iile acestora, inclusiv impactul CTN în 
cre�terea economiilor na�ionale, pot fi men�iona�i: O.Buga; B.Chistruga; V.C�rare; 
A.Gribincea; D.Moldovanu; V.Raileanu; P.Ro�ca; S.Gorobievschi; �.a.  

Baza informa�ional� a cercet�rii o constituie datele statistice publicate de 
c�tre OCDE, UE, MAE din România, Ministerul Integr�rii Europene, UNCTAD, 
Departamentul de statistic� – EUROSTAT, Comitetul pentru investi�iile 
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interna�ionale �i companii multina�ionale, Agen�ia Român� pentru Investi�ii 
Str�ine(ARIS) �.a. Datele statistice prezentate în tez� au fost studiate pentru 
perioada 1990-2005. Informa�ia statistic� UNCTAD, ce prevede activitatea CTN, 
este luat� în studiu pân� în 2000, motivul fiind întârzierea Rapoartelor mondiale 
anuale UNCTAD.   

La întocmirea prezentei teze autorul a apelat la cadrul legislativ �i materiale 
analitice, elaborate de organismele de talie interna�ional� �i na�ionale la tema dat�: 
Academia Român�; ASE Bucure�ti;  Institutul de Rela�ii Interna�ionale (România); 
Institutul de Stat al Rela�iilor Interna�ionale din Moscova (MGIMO); Academia de 
Rela�ii Interna�ionale �i Studii Diplomatice (România); Institutul European din 
România (IER). 

Au fost utilizate materialele conferin�elor �i simpozioanelor �tiin�ifico-
aplicative, materialul factologic pe problematica cercetat� �i literatura de 
specialitate editat� în Moldova, România, Rusia, SUA alte ��ri. 

Noutatea �tiin�ific� a investiga�iei o constituie: 
� analiza de sintez� a rolului �i func�iilor CTN în economia mondial�;  
� cercetarea tendin�elor în dezvoltarea economiei mondiale contemporane în 
concordan�� cu noile abord�ri teoretico-metodologice ale integr�rii 
economice a României în UE; 
� determinarea instrumentelor principalele de evaluare a transna�ionaliz�rii 
economiilor na�ionale; 
� evaluarea pozi�iilor Europei Centrale �i de Est în circula�ia investi�ional� 
mondial�; 
� diagnosticarea structurii na�ionale a economiei României în contextul 
integr�rii, dinamicii fluxurilor ISD �i impactul acestora asupra economiei 
române�ti; 
� utilizarea modelului matematic ca instrument managerial în previziunea 
economic� a atragerii ISD de CTN în România; 
� prezentarea experien�ei UE în domeniul atragerii ISD în România, 
modului de gestiune �i alocare a acestora pe domenii. 
În baza cercet�rilor �tiin�ifice efectuate s-a eviden�iat interdependen�a 

integr�rii interregionale �i migra�ia capitalului transna�ional în UE prin intermediul 
CTN, consecin�ele pozitive ale acestui fenomen pentru economia României. 

Semnifica�ia teoretic� �i valoarea aplicativ� este determinat� de: 
� elaborarea �i aplicarea în practic� a specificului interac�iunii proceselor 

integra�ioniste regionale �i corporative interna�ionale ale CTN; 
� elaborarea metodicii de planificare �i programare a strategiilor 

investi�ionale; 
� fundamentarea politicii de atragere a CTN în sectorul real al economiei 

române�ti; 
� identificarea op�iunilor de cre�tere economic� în baza performan�elor CTN 

cu scopul integr�rii în UE. 
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Postulatele elaborate de c�tre autor, indicatorii de evaluare ai activit��ii 
investi�ionale �i produc�iei interna�ionale CTN pot fi utilizate la elaborarea 
cursurilor la disciplinele economice �i, în special, la Economia mondial� �i REI. 

Valoarea practic� a lucr�rii. Rezultatele cercet�rilor au fost prezentate de 
autor în rapoartele �tiin�ifice la conferin�ele �i simpozioanele �tiin�ifico-practice de 
talie na�ionale �i interna�ionale, din ora�ele Bucure�ti, Chi�in�u, precum �i la 
diferite foruri  interna�ionale cu caracter decizional, care au derulat în ora�ele 
Santiago de Chile, Mexico, Marrakech, Geneva, Roma etc., la care autorul a 
participat în calitate de Deputat al Parlamentului României. Multe din propunerile 
autorului au g�sit oglindire în Acordurile de Parteneriat �i Memorandumurile 
interna�ionale încheiate între Guvernul României �i Uniunea European�.  

Aprobarea rezultatelor investiga�iei. Rezultatele cercet�rilor au fost  
prezentate de autor în rapoartele �tiin�ifice la conferin�ele �i simpozioanele 
�tiin�ifice de talie na�ionale �i interna�ionale din ora�ele Santiago de Chili (Cili), 
Marrakech (Maroc), Paris (Fran�a), Geneva (Elve�ia), Roma (Italia), Bucure�ti, 
Chi�in�u etc. în perioada anilor 2001-2005. 

Structura lucr�rii. Con�inutul lucr�rii este expus pe 135 de pagini, ilustrat 
cu 33 tabele, 17 figuri �i 12 formule. Bibliografia lucr�rii num�r� 145 de surse. 
Teza este alc�tuit� din introducere, trei capitole, concluzii �i recomand�ri, lista 
lucr�rilor utilizate din 145 surse �i  32 anexe. 

Capitolul 1 - Conceptul  teoretico-metodologic  de  concentrare  �i 

migra�iune a capitalului  transna�ional în economia mondial� - reflect� esen�a �i 
particularit��ile conceptului de integrare a economiilor na�ionale prin intermediul 
migra�iunii capitalului transna�ional �i reu�e�te s� efectueze analiza sistemic� a 
activit��ii CTN. 

Capitolul 2 - Rolul sistemului de companii str�ine în asigurarea cre�terii 

economice a României - prezint� diagnostica structural� a sistemului de companii 
române�ti în perspectiva postintegr�rii; analiza diverselor companii str�ine, 
determinând impactul lor în cre�terea economic� a României. 

Capitolul 3 – Exigen�ele �i perspectivele atragerii capitalului de ��rile în 

tranzi�ie - eviden�iaz� politicile pe plan mondial în atragerea ISD, particularit��ile 
utiliz�rii capitalului str�in de c�tre ��rile în curs de dezvoltare, strategia integr�rii 
României în Uniunea European� �i impactul pozitiv al atragerii capitalului str�in în 
solu�ionarea problemelor social-economice din �ar�.  

Publica�ii. Con�inutul tezei este expus în 32 lucr�ri în volum de 7,5 c.a.  
II. TEZELE FUNDAMENTALE ALE LUCR�RII 
În capitolul I – „Conceptul  teoretico-metodologic  de  concentrare  �i 

migra�iune a capitalului  transna�ional în economia mondial�” – se 
argumenteaz� diversit��ile �i complexitatea fenomenului globaliz�rii, intensificarea 
concuren�ei, cre�terea importan�ei proceselor de integrare regional�, sporirea 
volumului tranzac�iilor comerciale au survenit la extinderea activit��ii corpora�iilor 
transna�ionale (CTN).  
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Dup� datele ONU num�rul CTN a sporit considerabil. C�tre finele sec. XX 
se enumera câteva zeci de mii asemenea structuri, ce controlau peste 276 mii 
companii-fiice. Pe teritoriul ��rilor industrial-dezvoltate erau amplasate peste 80% 
din companiile-mame �i circa � din cele afiliate, în ��rile în curs de dezvoltare – 
corespunz�tor 19,5 �i 50%, în ��rile cu economia în tranzi�ie – circa 0,5 �i 17%. Pe 
an ce trece num�rul CTN se extinde. 

Accelerarea �i aprofundarea procesului de interna�ionalizare a economiei 
mondiale autorul o exprim� prin multiplicarea întreprinderilor �i formelor de 
colaborare între economiile na�ionale �i interna�ionale. Aceasta motiveaz� ��rile de 
a participa, într-o m�sur� din ce în ce mai mare �i mai eficace, la diviziunea 
interna�ional� a muncii. 

Procesul de globalizare necesit� o tratare sistemic� a CTN.  
În urma sintezei literaturii de specialitate autorul a ajuns la no�iunea: CTN – 

sunt întreprinderi, care-�i implementeaz�, î�i desf��oar� �i î�i dezvolt� activitatea 

sa în mai multe economii �i direc�ii, coordoneaz� �i exercit� controlul �i 

repartizeaz� opera�iunile mondiale  dintre diferite ��ri pe baza unei strategii 

comune, în scopul atingerii obiectivelor proprii. 

În rela�iile de pia�� cre�te competitivitatea economiei în ansamblu �i prin 
aceasta este posibil� influen�a activit��ii economice a CTN asupra cerin�elor pie�ii 
interna�ionale. Pentru ��rile în tranzi�ie, care sunt dintre cele mai sensibile la 
influen�a factorilor externi, integrarea în economia mondial� devine o cale f�r� 
alternativ�, indiferent de orientarea lor geografic� sau politic�.  

CTN ca întreprinderi prezint�  nu doar companii mari cu sfere de activitate 
multiramurale �i global�, dar �i companii mici �i mijlocii, îngust specializate care 
de�in întreprinderi-fiice peste hotare. În procesul evolu�iei CTN utilizeaz� diverse 
forme de structuri organizatorice. Ele difer� de companiile na�ionale, care au 
opera�iuni comerciale interna�ionale. Diferen�a se explic� prin faptul, c� ele 
transfer� peste hotare nu doar marf�, dar �i însu�i procesul de produc�ie, plaseaz� 
capitalul s�u, unindu-l cu for�a de munc� extern� în ramurile producerii 
interna�ionale. CTN export� dup�  hotarele na�ionale etape ale ciclului de 
producere. Astfel capitalul transna�ional înf�ptuie�te un circuit de talie mondial�. În 
procesul elabor�rii strategiilor sale CTN iau în vedere particularit��ile conjuncturii 
atât ��rilor de origine, cât �i ��rilor recipiente.  

Autorul ajunge la concluzia c� fenomenul CTN este contradictoriu, pe de o 
parte, ele posed� un poten�ial considerabil financiar �i tehnico-�tiin�ific, care 
conduce la cre�terea economic� a diferitor ��ri sau regiuni ale lumii. Pe de alt� 
parte, CTN pot provoca adâncirea decalajului între nivelele dezvolt�rii economiei 
diferitor ��ri, regiuni, precum �i schimbului interna�ional de m�rfuri, servicii, 
capital �i tehnologii1.  

                                                 
1 Iordache F. Globalizarea – du�man sau aliat al ��rilor? Anuar �tiin�ific, IRIM, Chi�in�u: CEP USM, 
2005, p.154-173 

 

 

8 

O etap� calitativ� a procesului de dezvoltare a CTN o provoac� 

interna�ionalizarea pie�elor produc�iei �i capitalului, care �terg hotarele 

economiilor na�ionale �i se sconteaz� cu rezultatul transna�ionaliz�rii.  
Transna�ionalizarea se exprim� prin l�rgirea REI, precum �i perfec�ionarea 
formelor organiz�rii capitalului, exprimat în CTN �i b�nci transna�ionale. O 
particularitate a acestei etape este dinamica stabil� a capitalului transna�ional, 
cre�terea volumelor producerii interna�ionale a CTN, care duc la globalizarea 
rela�iilor economice. 

Cele mai mari CTN din lume, de regul�, au o înalt� diversificare de 
activit��i. De aceea clasificarea ramural� a celor mai mari 100 CTN ale lumii are 
loc dup� tipul de activit��i, îns�, în viziunea autorului, �i mai important criteriu al 

tranzac�iilor CTN este indexul transna�ionaliz�rii. 
Acest indicator complex prezint� o m�rime mediat� din corela�ia costului 

activelor comune �i str�ine, volumul vînz�rilor comune �i str�ine, de asemenea �i 

num�rul personalului total �i str�in. Indexul mediat a transna�ionaliz�rii a celor 
mai mari 100  CTN ale lumii constituie 55%. De o valoare mai mare a acestui 
index dispuneau CTN a Europei de Vest, în special urm�toarele ��ri mici, ca 
Elve�ia, Belgia, Norvegia, Suedia �i Olanda, de asemenea �i CTN din Canada. În 
SUA �i Japonia indexul transna�ionaliz�rii companiilor(q) este relativ sc�zut. 
Printre ramurile dominante în lume, dup� acest indicator, se aflau industria 
alimentar� �i industria chimic�, q = 65 -67 %. 

O tr�s�tur� caracteristic� a REI moderne este tendin�a de formare a 
grupurilor interna�ionale din diferite ��ri. Formarea mai mult sau mai pu�in a 
complexelor economice stimuleaz� regionalizarea rela�iilor economice. Apari�ia 
posibilit��ilor pentru libera circula�ie a m�rfurilor, serviciilor, oamenilor �i 
capitalului între ��rile membre provoac� posibilitatea integr�rii CTN în realizarea 
complex� a obiectivelor sale în limitele grupurilor interna�ionale: UE; AELS; 
OECD; CEFTA. 

Dac� CTN mici �i mijlocii func�ioneaz�, în majoritatea cazurilor într-o 
regiune, atunci CTN mari tind s� se pozi�ioneze în regiunile-cheie ale lumii. Ca 
argument în sus�inerea acestei opinii, autorul aduce anumite date statistice, c� 70% 
din comer�ul mondial este controlat în prezent de 500 CTN ale lumii �i doar 1% din 
CTN mondiale de�in în proprietatea lor jum�tate din num�rul total al titlurilor de 
valoare din ISD(UNCTAD, 2004). 

Analiza rela�iilor economice la nivel mondial arat�, c� procesele 

globaliz�rii �i regionaliz�rii se influen�eaz� reciproc. Pe de o parte, globalizarea 
favorizeaz� regionalizarea, deoarece CTN folosesc deplin priorit��ile liberaliz�rii în 
limitele grupurilor interna�ionale. Pe de alt� parte, globalizarea împiedic� 
regionalizarea, deoarece CTN particip� la dezvoltarea REI, dep��ind limitele 
grupurilor interna�ionale. La rândul s�u, regionalizarea influen�eaz� pozitiv 
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globalizarea, în m�sura în care stimuleaz� unirea economic� a ��rilor în limitele 
grupurilor interna�ionale.În condi�iile cre�terii influen�ei reciproce a globaliz�rii �i 
regionaliz�rii economiei, eficacitatea businessului transna�ional în mare m�sur� 
determin� ac�iunea reciproc� specific� integr�rii corporative �i regionale. 

Efectuând unele totaliz�ri, autorul consider�, c� economia mondial� 

actualmente prezint� nu într-atât suma economiilor na�ionale, încât totalitatea 

rela�iilor reciproce între ele �i CTN. Con�tientizând situa�ia, c�  tot mai dominant� 
în sistemul economic mondial devin CTN, care �i dup� opinia mai multor autori, 
demonstreaz� urm�toarele avantaje: 

• CTN se conduc mai întâi nu de hotarele na�ionale, ci de posibilit��ile 
l�rgirii concuren�ei �i profitabilit��ii sale; 

• CTN implic� în procesul transna�ionaliz�rii diferite elemente ale 
economiilor na�ionale, schimbând structura ramural� a economiei multor 
��ri ale lumii; 

• activitatea CTN favorizeaz� �tergerea hotarelor economice �i sl�birea 
mecanismelor  de reglare a businessului la nivel na�ional, dezvoltând 
businessul interna�ional; 

• parte tot mai însemnat� a m�rfurilor �i serviciilor se produc cu un efect 
mai pronun�at în cadrul CTN, num�rul c�rora cre�te dinamic. 

Anume aceste avantaje provoac� cre�terea considerabil� a CTN: dac� în 
anul 1996 în lume func�ionau 53,6 mii companii-mame �i 448,9 mii filiale str�ine, 
atunci în anul 2004 - peste 65,0 mii (UNCTAD, 2005).  

În ��rile dezvoltate s-au întemeiat 81% din companiile-mame, iar Europei de 
Vest i-au revenit numai 62% de companii-mame, inclusiv  UE - 52%. Din  num�rul 
total al CTN se eviden�iaz�  CTN din urm�toarele state: Germania, Marea Britanie, 
Elve�ia, Japonia, Suedia �i S.U.A. Printre ��rile dezvoltate, care au g�zduit o mare 
parte a companiilor-mame, sunt ��rile asiatice, precum �i unele ��ri ale Americii 
Latine. 

 Caracterizând repartizarea sectorial� a companiilor-mame dup� domeniile 
de activitate, trebuie de remarcat, c� circa 60% au acceptat s� ac�ioneze în sectorul 
secundar (ramuri de prelucrare), mai mult de 30% - în sectorul ter�ial (ramuri de 
servicii), mai pu�in de 10% - în sectorul primar. ��rile dezvoltate dispun de 22% 
filiale str�ine a CTN, inclusiv în UE -12%. În mediu fiecare companie-mam�  
de�ine în jur de 8,4 filiale str�ine.  

 Pozi�iile-cheie în ierarhizarea CTN ocup� SUA �i Japonia. Analiza 
structurii ramurale a celor mai mari 100 CTN a lumii demonstreaz�, c� în valori 
numerice �i conform  indicatorilor principali ai activit��ii economice predomin� 
companiile în industria automobilelor, electronicii, prelucrarea petrolului, industria 
chimic� �i industria alimentar�.  

Analiza efectuat� de autor privind dezvoltarea CTN în ultimii zece ani la 
nivel  mondial, iau permis s� eviden�ieze unele tr�s�turi caracteristice acestor tipuri 
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de întreprinderi �i s� determin� locul �i rolul acestora în economia mondial�, �i 
anume: 

- puterea impun�toare a proceselor globaliz�rii �i regionaliz�rii economiilor 
na�ionale tot mai mult este determinat� de CTN; 
- activitatea CTN este strâns legat� de organiza�ia produc�iei interna�ionale; 
- perfec�ionarea produc�iei interna�ionale d� posibilitate CTN a învinge 
dimensiunea limitat� a pie�elor na�ionale �i a folosi din plin avantajele 
colabor�rii sale cu firmele altor state; 
- efectuând opera�ii transfrontaliere, CTN atrage în dezvoltarea sistemului 
de producere tot mai multe  resurse tangibile �i intangibile; 
- indicatorii statistici de evaluare a produc�iei interna�ionale pot fi utiliza�i ca 
indicatori ai activit��ii filialelor str�ine a CTN. 
Îns� nu mai pu�in relevan�i întru tratarea sistemic� a activit��ii CTN, în 

opinia autorului, devin �i parametrii calitativi ai CTN, economici �i sociali. 
Analiza sistemic� a CTN autorul o percepe prin utilizarea urm�torilor 

indicatori de evaluare a performan�elor CTN: influen�a integr�rii economice asupra 
m�rimii �i ritmului cre�terii refluxului ISD în interiorul �i exteriorul regiunii 
integrate; rela�iile între tipurile ISD în reflux, distribuite în ��ri pe ramuri a ISD; 
schimbarea privilegiilor distribuirii în ��rile membre recipiente; privilegiile 
concurente a propriet��ilor �i structurii organizatorice a CTN din diferite ��ri de 
origine; transferarea tipurilor de activit��i legate de produc�ia interna�ional�; nivelul 
de deservire a unei pie�e pe contul filialelor str�ine CTN; nivelul integr�rii 
orizontale �i verticale a rela�iilor regionale a CTN.  

Fiind pe pozi�ia c� ISD sunt unul din indicatorii principali de evaluare a 
performan�elor CTN, autorul se axeaz� pe no�iunea de investi�ii,  pe care le trateaz� 
ca totalitatea resurselor materiale �i financiare, alocate pentru cre�terea 
patrimoniului subiec�ilor economici.  

Investi�iile materializate în capital fix sunt recunoscute ca investi�ii directe; 
cele materializate în imobiliz�ri financiare poart� denumirea de investi�ii de 
portofoliu. Autorul aduce defini�ia din Cadrul legislativ al Fondului Monetar 
Interna�ional: “Investi�iile str�ine sunt investi�iile efectuate pe termen lung de 

rezidentul unei ��ri într-o întreprindere – rezident al altei ��ri. Investi�iile pe 

termen lung presupun existen�a rela�iilor de lung� durat� între investitor �i 

întreprindere �i influen�a considerabil� a investitorului asupra conducerii acestei 

întreprinderi”.   
Scopul investi�iilor str�ine este ob�inerea profitului. Din aceast� cauz� 

migra�ia capitalului transna�ional este v�zut� de autor ca rezultatul ac�iunii 

reciproce a transna�ionaliz�rii �i integr�rii economiilor na�ionale, constituind 

elementul-cheie a evalu�rii  activit��ii CTN.  

Pornind din acest concept, autorul a efectuat analiza comparativ� a 
impactului investi�ional asupra integr�rii economice a CTN ��rilor-membre a 
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grupurilor interna�ionale  �i CTN a ��rilor în curs de dezvoltare, precum �i CTN ce 
func�ioneaz� demult pe pia��. 

Autorul ajunge la concluzia, c� suma acumulat� ISD �i a depunerilor de 
capital intern brut influen�eaz� esen�ial asupra modific�rii m�rimii pre�ului comun a 
produselor �i a serviciilor. Corela�ia sumei acumulate ISD �i a depunerilor de 

capital intern brut stimuleaz� producerea interna�ional� a companiilor autohtone 

�i a filialelor interna�ionale CTN �i reflect� dezvoltarea economic� a regiunilor �i 

a ��rilor lumii.  

Corela�ia dintre suma acumulat� ISD �i a depunerilor de capital intern brut 
în ��rile dezvoltate(recipiente) pe parcursul perioadei de studiu nu a atins nivelul 
mediu mondial, dar a avut o tendin�� de cre�tere. În Europa de Vest, în întregime, �i 
în Consiliul Europei, în particular, corela�ia dat� a fost tot timpul mai mare decât 
nivelul mediu mondial �i a crescut esen�ial.  

Suma acumulat� ISD �i a depunerilor de capital intern brut în ��rile în curs 
de dezvoltare(recipiente) a dep��it pentru întreaga perioad� nivelul mondial mediu 
�i a crescut dinamic. 

În acest context, autorul conchide c� ISD sunt caracterizate ca form� de 
extindere a capitalului mondial sau instrument principal al transna�ionaliz�rii 
economiilor na�ionale. Suma acumulat� ISD reflect� structura produc�iei 
interna�ionale. Fluxurile CTN înregistreaz� schimbarea anual� a acestei structuri2. 

Un aspect de mare importan��, în opinia autorului, este repartizarea 
geografic� a sumei acumulate mondiale ISD care demonstreaz� gradul înalt de 
control a ISD din partea ��rilor de origine asupra  regiunilor receptoare. 

Astfel, Europa de Vest reprezint� sursa de baz� a ISD pentru Europa de Est3 
�i Africa. SUA este principalul investitor al Americii Latine. Japonia r�mâne 
investitorul dominant în Asia. Aceasta se explic� mai mult prin dezvoltarea 
procesului de regionalizare a re�elelor investi�ionale. CTN ale Europei de Vest, 
SUA �i ale Japoniei tind s� investeasc� o parte din ISD în ��rile, ce se orienteaz� 
spre concuren�ii acestora, pentru ob�inerea profitului maximal din activitatea la 
scara mondial�. 

În capitolul 2 –„Rolul sistemului de companii str�ine în asigurarea 
cre�terii economice  a României”- autorul a cercetat motiva�ia atragerii CTN în 
România �i supravegherea avantajelor na�ionale a acestora în contextul integr�rii în 
Uniunea European�.  

România, care �i-a concentrat eforturile în procesul integr�rii europene, este 
nevoit� s�-�i reevalueze orient�rile strategice spre consolidarea competitivit��ii 
interna�ionale a complexului s�u economic �i modernizarea lui. Un loc important în 
procesul interna�ionaliz�rii îl ocup� deschiderea economiei na�ionale spre 

                                                 
2 Gorobievschi S., Iordache F. Activitatea investi�ional� a CTN în contextul integr�rii. Conf. inter. 

„Integrarea European� �i competitivitatea economic�”. -Chi�in�u: ASEM, 23-24 septembrie 2004, p. 134-138. 
3 Ro�ca P., Chistruga B. Globalizarea re�elelor de produc�ie �i distribu�ie. Anale ULIM, 2006, p.5-14. 

 

 

12

tranzac�iile pie�ii mondiale, dezvoltarea schimburilor de bunuri �i servicii prin 
intermediul CTN, desigur �i a fluxurilor de capitaluri venite în �ar�. 

Cu acest scop, autorul evalueaz� complexul de companii române�ti, 
utilizând metoda de diagnosticare a savan�ilor Marin D., Mereu�� C. �.a. 4, 
determin� posibilit��ile companiilor de integrare în economia european�. 

Modelul de evaluare a performan�elor economice ale celor 46 de subsisteme 
de companii(conform clasificatorului CAEN), ofer� posibilitatea abord�rii coerente 
�i eficiente a politicilor macroeconomice. Sistemul na�ional de companii este 
constituit din companiile active inclusiv cu activitate nefinanciar� �i este 
dezagregat în trei clase de subsisteme: a) Subsisteme principale, care cuprind 
companiile din principalele sectoare ale economiei na�ionale (industria extractiv�; 
industria prelucr�toare; energia electric� �i termic�, gazele �i apa; construc�iile; 
comer�ul); b) servicii; c) subsisteme secundare, care grupeaz� companiile pe 
principalele activit��i ale subsistemelor principale la nivelul diviziunilor.  

Studiul a fost focalizat pe companiile active. Companiile din industrie, 
construc�ii, comer� �i servicii reprezentau 96,7% din totalul companiilor active �i 
acopereau 97,5% din cifra de afaceri a sistemului economic românesc, fiind în 
num�r de 318736 unit��i5.  

Sistemul de companii a fost studiat în dependen�� de formele de proprietate, 
din punct de vedere al dimensiunii lor �i ratelor de performan�� a acestora în 
economia României. În mod distinct sistemul de companii a fost evaluat �i dup� 
cotele de pia�� de�inute în %, acestea fiind calculate ca raport între cifra de afaceri 

a subsistemului �i cea a sistemului na�ional. 

 Scara utilizat� permite ierarhizarea fiec�rui subsistem de companii 
comparativ cu sistemul na�ional în 5 clase. Din diagnostic a reie�it, c� 67,4% din 
exporturile directe au fost realizate de subsistemul industriei prelucr�toare, 
ierarhizat în clasa C – stare defavorabil� fa�� de sistemul na�ional de companii. 
Diagnosticul a dovedit c� 19,6% au fost realizate din exporturile directe ale 
sistemului na�ional de companii �i 29,1% din exporturile directe ale subsistemului 
principal de companii al industriei prelucr�toare, sunt realizate de subsisteme 
secundare de companii încadrate în clasa de performan�� C - stare semnificativ 
defavorabil�. Altfel spus, o pondere însemnat� a exporturilor României se 
realizeaz� de companii cu rat� negativ� a profitabilit��ii generale, cu un volum 
mare al pl��ilor restante �i cu solduri debitoare crean�e - arierate brute. 

Gradele de concentrare a sistemului �i a subsistemelor principale �i 
secundare de companii sunt indicatori, care ofer� posibilitatea de a estima într-o 

                                                 
4 Marin D. Economia României. Sistemul de companii. Diagnostic structural. -Bucure�ti: Economic�, 
2001, p.24 -30. 
5Gospod�riile ��r�ne�ti au fost excluse din studiu din cauza necristaliz�rii formelor de 
proprietate în acest domeniu. 
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m�sur� adecvat� �i comparabil� subsistemele evaluate. Gradul de concentrare a 
sistemelor de companii s-a calculat în baza indicatorului Gini. Metoda de 

determinare a gradului de concentrare a fiec�rui sistem sau subsistem de companii 

este cea utilizat� în "Analiza nodal� multicriterial� a sistemelor de companii", 

autor Mereu�� C. (formula 1). 

                                 1

2

−

=

�

n

gn
G i

         ( 1 ),     
unde:g - ponderea cumulat� a cotelor de pia�� a decilei "i" n = 10. 
Dac� ponderile celor 10 decile sunt egale, atunci G = O 
Dac� ponderea primei decile este l, atunci G = 1. 
Sistemele �i subsistemele de companii au fost ierarhizate dup� valoarea 

indicatorului Gini, concentrate în 5 clase. 
Gradele de concentrare a subsistemelor principale de companii au c�p�tat 

urm�toarele op�iuni: concentrare foarte mare - industria extractiv� – 0,97; industria 
prelucr�toare - 0,88; energia electric� �i termic�, gaze �i ap� cald� - 0,88; comer�ul 
- 0,81; serviciile - 0,91 �i concentrare mare-construc�iile - 0,79. 

Din rezultatele ob�inute reiese, c� subsistemele principale de companii cu 
cele mai înalte grade de concentrare au �i cel mai ridicat nivel al controlului 
afacerilor de c�tre stat. Aceasta confirm� faptul c�, din perspectiva privatiz�rii, 
problema esen�ial� o constituie companiile foarte mari, care dispun de performan�e 
considerabile.  

Num�rul de 4 subsisteme secundare de companii (industria extractiv� a 
c�rbunelui; industria tutunului; energia electric� �i termic�, gaze �i ap�; industria 
metalurgic�) au grade de concentrare mai mari de 0,95.  

Aceste subsisteme de companii constituie sursa celor mai complexe 
probleme din punctul de vedere al eficientiz�rii, privatiz�rii, convulsiilor sociale �i 
politicilor de pre�uri. Caracterizate prin companii cu un num�r mare de salaria�i, cu 
sindicate puternice, cu pozi�ii de cvasi-monopol pe pia��, aceste subsisteme de 
companii impun o aten�ie deosebit�, mai ales în politicile de privatizare în industria 
metalurgic�, energie electric� �i termic�, gaze �i ap�, industria tutunului. 

Industria metalurgic� �i industria extractiv� a c�rbunelui sunt diagnosticate 
în clasele C- �i C, respectiv stare semnificativ defavorabil�, din punct de vedere al 
performan�elor economice în raport cu sistemul na�ional de companii. 

Cre�terea economic� în România într-un un ritm mediu anual de 4,4-6,0%, 
în viziunea mai multor autori, va fi sus�inut� de sporirea ratei investi�iilor, atât prin 
participarea semnificativ� a capitalului na�ional, dar mai ales prin atragerea 
resurselor externe sub forma ISD. 

In conformitate cu datele Oficiului Na�ional al Registrului Comer�ului 
(ONRC) în 2006, valoarea capitalului social subscris de c�tre societ��ile comerciale 
cu participare str�ina a crescut cu 136% (2230,9 mln Euro) fa�� de 2003, când s-au 
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înregistrat 944,3 mln Euro. Interesul partenerilor externi pentru România ca 
destina�ie pentru ISD se manifest� printr-un num�r de 10165 societ��i cu capital 
str�in (2004), comparativ cu 6604 societ��i comerciale înregistrate în perioada 
similar� (2003), ceea ce relev� o cre�tere de 54%. Reie�ind din originea ISD se 
remarc� faptul, c� principalul grup de ��ri investitoare în România provin din 
Uniunea European�, din care se deta�eaz� Germania, Italia, Ungaria apoi urmeaz� 
America de Nord, Asia, Orientul Mijlociu, Australia, Africa. 

Germania ocup� un loc de frunte în topul investitorilor str�ini din România, 
cu un volum al investi�iilor de 720 milioane USD �i un num�r de 8453 societ��i 
mixte, înserându-se pe locul doi în aceast� ierarhie: sunt de remarcat investi�iile 
unor firme recunoscute atât pe plan intern, cât �i pe plan extern cum ar fi - 
Continental, Siemens, Draxlmayer, Ruhrkohle, Ruhrgas, RWE, Krupp-Thyssen �i 
multe altele. 

Redirec�ionarea geografic� a comer�ului exterior al României c�tre UE a 
c�p�tat o importan�� crucial� pentru �ar�, c�ci pia�a de desfacere a UE, datorit� 
gradului înalt de dezvoltare �i proximit��ii geografice, reprezint� una din cele mai 
atractive pie�e pentru România. Pornind de la argumentul c� cre�terea exportului 
având drept destina�ie UE favorizeaz� integrarea României în circuitul comercial 
european �i în baza experien�ei ��rilor din Europa Central� �i de Est, se poate 
afirma cu certitudine, c� reorientarea exportului c�tre UE este înso�it� de 
ameliorarea competitivit��ii produselor exportate, cât �i de o înte�ire a ISD.  

UE este destina�ia privelegiat� a exporturilor române�ti. Autorul remarc� c� 
România a devenit primul partener comercial al UE, având exportul în volum de 68 
% din totalul exporturilor (fig. 1). 

Valoarea capitalului social subscris de societ��ile comerciale cu participare a 
capitalului str�in, în 2004, conform datelor ONRC, se remarc� industria cu 58,7%, 
servicii profesionale cu 18,4%, comer�ul cu ridicata cu 4,6%, comer�ul cu 
am�nuntul cu 10,5%, transporturile cu 6,1%, turismul cu 0,7%, construc�iile 0,6%, 
agricultura 0,9%. In cadrul sectorului industrial un avânt deosebit în ultima 
perioada au avut-o ISD în industria componentelor auto.  
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Fig.1. Exporturile în Uniunea European� 

Sursa: Document of World Bank, Report N 30998-MD, The Republic of  Moldova, Trade 
diagnostic, 2004, p.22. 

 
Orientarea investitorilor str�ini c�tre industrie în special se datoreaz� 

avantajelor climatului investi�ional din România. Actualmente România se afl� pe 
primul loc în Europa dup� ratingul mediului de afaceri, iar la nivel mondial a urcat 
51 de locuri în ultimii doi ani, plasându-se pe locul 49 în lume (Raportul B�ncii 
Mondiale - 2007).  

Autorul men�ioneaz� faptul, c� formarea brut� de capital fix în România are, 
în mod obi�nuit, o dinamic� global� mai accelerat� decât PIB, fenomen care se 
poate vizualiza prin ritmurile de cre�tere sau declin mai accentuate decât ratele de 
cre�tere ale PIB. Concluzia luat� de autor este, c� sistemul de companii a f�cut 

efortul imens de a minimiza efectul declinului economic la etapa tranzi�iei, rolul 

principal în acest efort revenindu-le investitorilor str�ini. 

Despre rezervele în direc�ia dezvolt�rii atractivit��ii climatului investi�ional 
în România vorbesc �i calculele efectuate de Baca Mondial� în aceast� perioad� �i, 
anume, Indicele de Performan�� al atragerii ISD (0,81) avea valoarea mai mare 
decât Indicele Poten�ial de atragere ISD (0,149). 

Aceasta se confirm� prin exemplele aduse în tez� referitor la activitatea 
investi�ional� a celor mai performante CTN din România, care demonstreaz� un 
exces de ISD în diferite ramuri cu coeficientul Gini înalt. Acest fapt are impact 
pozitiv asupra indicatorilor dezvolt�rii socio-economici a României la etapa 
integr�rii. Autorul aduce date statistice ce confirm� cre�terea economic�, cre�terea 
nivelului de trai a popula�iei, cre�terea speran�ei de via�� �i la b�rba�i �i la femei etc. 

Impactul acestor ISD în economia româneasc� este doar la nivel sectorial. 
La scar� macroeconomic� mai exist� un deficit investi�ional resim�it în economie. 
Pe plan microeconomic, fenomenul se diferen�iaz� în raport cu sectorul de 
activitate �i cu performan�ele fiec�rei firme în parte în dependen�� de rata de 
investi�ie, privit� ca raport al investi�iilor brute în cifra de afaceri �i în valoarea 
ad�ugat� a firmei.  
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Astfel autorul a determinat diferen�ele existente între ponderile valorilor 
ad�ugate în produc�ia sectoarelor economiei na�ionale, diferen�e care afecteaz� 
rezultatele comparative legate de productivitate sau de capacitatea de a genera PIB 
��rii, ceea ce demonstreaz� capacit��i diferite a sistemului de companii în procesul 
integr�rii României în UE. 

În capitolul 3 – „Exigen�ele �i perspectivele atragerii capitalului de ��rile 
în tranzi�ie”- autorul analizeaz� procesul investi�ional la nivel mondial. 

Expansiunea produc�iei interna�ionale are ca for�� motrice dezvoltarea CTN, 
care au ap�rut �i s-au dezvoltat pe fondul a trei factori principali. Primul factor 
const� în liberalizarea politicilor economice: deschiderea grani�elor na�ionale, 
liberalizarea fluxurilor de ISD �i de portofoliu sau de alte acorduri de cooperare �i 
investi�ionale. Cel de-al doilea factor este accentuarea progresului tehnologic, care 
conduce la cre�terea costurilor �i a riscurilor la care sunt expuse companiile. Al 
treilea factor men�ioneaz� cre�terea concuren�ei, care este rezultatul celorlal�i doi 
factori, impune explorarea unor noi pie�e de c�tre companii, atât pentru a reduce 
costurile de produc�ie, cât �i pentru valorificarea mai eficient� a rezultatului final, 
dar impune �i abordarea unor noi forme de produc�ie interna�ional�. 

Conform datelor statistice World Investment Report 2006, topul ISD în lume 
este regionalizat în economiile aflate în curs de dezvoltare �i de tranzi�ie, �i anume: 
Hong Kong (China), Insulele Virgine Britanice, Rusia, Singapore, Provincia 
Chinezeasc� Taiwan �i Brazilia. Astfel, tot mai multe ��ri recunosc faptul c� ISD 
pot aduce beneficii sub forma accesului la resurse, pie�e, tehnologii �i încurajeaz� 
activ firmele autohtone spre interna�ionalizare. Informa�ia statistic� arat� c� fluxul 
ISD se intensific� din an în an, despre extinderea capitalului str�in men�ioneaz� 
practic toate ��rile lumii, nu numai ��rile Europei, ci �i Americii de Nord. 

ISD au crescut în toate sectoarele economiei mondiale, în timp ce serviciile 
au dominat. În Raportul UNCTAD-2005 se arat� c� în sectorul primar fuziunile �i 
achizi�iile transfrontaliere în lume au crescut de peste �ase ori fa�� de anul 2000. 
Fuziunile �i achizi�iile transfrontaliere f�cute de companiile din minerit �i din 
sectorul petrolier au reprezentat marea parte a ISD din sectorul primar. Ponderea 
sectorului manufacturier a sc�zut.  

Cre�terea fluxurilor ISD în lume au asigurat crearea noilor locuri de munc�, 
au accelerat cre�terea volumului produc�iei interna�ional� �i exporturilor mondial, 
ceea ce demonstreaz� impactul pozitiv al CTN în economia mondial�. 

Volumul crescând al investi�iilor capitale în dependen�� de venitul pe 

locuitor confirm� faptul, c� ��rile date tind spre o dezvoltare. Datele statistice 
demonstreaz�, c� cu cât mai participativ� este �ara în industria mondial�, comer�, cu 
atât mai mare este interesul fa�� de ea din partea capitalului str�in, spre exemplu, 
Singapore, probabil, a devenit leader în acest domeniu, deoarece în anii '90 
volumul ISD, acumulate în raport cu PIB-ul, a constituit nivelul de 91,7%, 
majorându-se fa�� de anii '70 de 5 ori.  
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Una din direc�iile IDS este valorificarea noilor capacit��i de produc�ie. Acest 
fenomen este caracteristic mai multor ��ri, preponderent în regiunile învecinate cu 
centrele economice mondiale. Prin sus�inerea administra�iei publice locale, numai 
firmele SUA dispun în diferite ��ri peste 200 de uzine de asamblare. În afar� de 
cele americane, o deosebit� activitate demonstreaz� cele din Europa Occidental� �i 
produc�torii Japonezi. Este cunoscut� practica concernului Volkswagen, care are o 
strategie de penetrare pe pia�a American�, cu prec�dere în colaborare cu uzinele 
similare din Mexic (sau Brazilia), care numai începând din 1994 �i-a extins cu 60%  
capacit��ile de produc�ie. 

Perspective avantajoase a înscris �i concernul Daimler Bentz, Xexcty, care 
preconizeaz� a investi peste 800 mln USD în noua uzin� petrolier� din Mexic. 
Concernul Nissan  suplimentar investe�te 1 miliard USD în filialele sale mexicane 
în speran�� de a m�ri exportul în SUA anual cu 200 mii motoare pentru automobil: 
se consider�, c� industria autovehiculelor este cea mai dezvoltat� �i eficient� 
ramur� a economiei ��rilor latinoamericane, care a ob�inut o dezvoltare numai dup� 
apari�ia acestei mari companii. Aproape 600 mln USD vor fi investi�i în urm�torii 
trei ani de c�tre companiile germane în industria turismului din Mexic, care din ce 
în ce devine mai atr�g�toare pentru capitalul str�in. 

Fuziunile �i achizi�iile, care includ cump�rarea de c�tre investitorii str�ini a 
întreprinderilor de stat privatizate, determin� noi recorduri a volumelor de ISD. 
Pre�edintele UNCTAD, consider�, c� pia�� global� pentru firmele mari se afl� în 
procesele de genez�, companiile sunt cump�rate �i vândute în lume la o scar�  f�r�  
precedent. 

Structura ISD s-a schimbat în interiorul triadei: Japonia, SUA, Uniunea 
European�.  Japonia a devenit mai important� ca destina�ie pentru ISD �i mai pu�in 
important� ca surs�, chiar dac� valoarea sa ca investitor str�in este înc� mult mai 
mare decât cea de primitor de ISD. Rolul SUA, de investitor str�in major în ��rile 
Triadei, a fost preluat de Uniunea European�, care, ca grup, r�mâne dominant� atât 
ca investitor, cât �i ca recipient de ISD. Schimburile între membrii Triadei sunt în 
cre�tere (40% din totalul ie�irilor de ISD au avut ca destina�ie ��rile membre ale 
Triadei în 2005 fa�� 2000). Dintre membrii Triadei, Japonia �i Uniunea European� 
domin� într-un num�r mai mare de ��ri decât SUA. Triada conduce �i în 
clasamentul primelor 100 de companii transna�ionale. Dintre acestea, 91 î�i au 
sediile centrale în Triad�, iar propor�ia lor în acest clasament a crescut treptat în 
ultimul deceniu. ��rile dezvoltate din afara Triadei care sunt men�ionate în topul 
celor 100 CTN sunt Australia, Canada �i Elve�ia. 

Autorul a studiat specificul utiliz�rii capitalului str�in de c�tre ��rile cu 
economiile în transformare. În func�ie de indicele de performan�� �i indicele 
poten�ial de atragere a ISD, autorul a efectuat pozi�ionarea ��rilor în tranzi�ie, 
inclusiv a României, în perioadele 1988-2006 dup� ratingul climatului investi�ional 
�i realizarea performan�elor acestuia. 
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A�a, România a atins în 2006 record absolut în privin�a volumului de capital 
str�in atras în economie - de peste 5,5 miliarde euro, apreciaz� speciali�tii ai 
Agen�iei Române pentru Investi�ii Str�ine (ARIS). Cre�terile de capital social 
subscris arat� c� România este o destina�ie din ce în ce mai atractiv� din momentul 
ader�rii-integr�rii în Uniunea Europeana.  

În calitate de cel mai obiectiv criteriul al activit��ii firmei în produc�ia 
interna�ional�, în opinia autorului, este maximizarea valorii de pia�� a firmei. În 
2005 cea mai importanta componenta a ISD atrase de România au fost participa�iile 
la capital (1,244 miliarde euro sau 35,7 la suta din volumul total de ISD), 
împrumuturile acordate de compania mam� structurilor afiliate din România (1,239 
miliarde euro sau 35,6 la sut� din volumul total de ISD) precum �i componenta 
profit reinvestit (un miliard euro reprezentând 28,7 la suta din volumul total de 
ISD).  

Structura ISD în România se încadreaz� în tendin�a manifestat� la scar� 
global�, participa�iile la capital având cea mai mare pondere în fluxul de ISD atras 
atât de ��rile dezvoltate, cât �i de cele în curs de dezvoltare. In economiile care 
acord� facilit��i fiscale pentru profitul reinvestit, ponderea sa în totalul ISD este 
mai important��� �n anul 2005 în România au fost înregistrate un num�r de 9.617 
noi societ��i comerciale cu participare str�in�, în cre�tere cu 17,6 la sut� fa�� de 
anului 2004. Capitalul social subscris de acestea a înregistrat o cre�tere de 54,54 la 
suta, valoarea cifrându-se la 1,934 miliarde euro.  

Printre cele mai importante major�ri de capital efectuate de investitorii 
str�ini au înregistrat la Distrigaz Nord - 57,24 milioane euro, Alro Slatina SA - 40,5 
milioane euro, Banca Româneasc� - 27,1 milioane euro etc. In privin�a zonelor de 
interes pentru investitorii str�ini, investi�iile �i oportunit��ile de afaceri în România 
au tendin�a s� se concentreze într-un num�r restrâns de zone. Numai în Bucure�ti se 
concentreaz� 20 la sut� din totalul IMM-urilor din �ar� �i au fost atrase peste 50 la 
sut� din ISD. Aceasta a explicat ca cel mai mare num�r de societ��i comerciale cu 
participare str�in� revin dominant Regiunii Bucure�ti-Ilfov (peste 50 la suta), urmat 
de regiunile din Vestul tarii, Nord-Vest �i Centru, în timp ce din punct de vedere al 
valorii capitalului subscris, dup� Bucure�ti se situeaz� Regiunile mai slab �i mai 
târziu industrializate (Sud-Muntenia �i Sud-Est). Explica�ia se afl� în faptul ca în 
aceste regiuni, numeroase proiecte de investi�ii au fost realizate de la zero, din 
cauza lipsei sau insuficien�ei infrastructurilor specifice mediului economic�  

Economia româneasc� se g�se�te într-un ciclu dinamic de cre�tere de 
aproximativ 5,5% începând cu anul 2000 �i ajungând la 7% în anul 2006. Prim-
ministru al României într-un Raport de Pres� recent a ar�tat ca previziunile pentru 
2007 dep��esc 6% al cre�terii economice. Acest caz confirm� faptul, c� CTN 

omogenizeaz� dezvoltarea economic� a ��rilor în curs de dezvoltare, la care 

importurile de capital str�in sunt considerabile. Prin cre�terea sa economic� cu 

timpul aceste ��ri asigur� exporturi mult mai mari de ISD decât ��rile dezvoltate. 
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Aceasta o dovede�te num�rul marilor CTN din economiile în curs de dezvoltare �i 
în tranzi�ie care este permanent în cre�tere. 
   

CONCLUZII �I PROPUNERI 
Printre multitudinea problemelor din economia mondial�, problemele rela�iilor 

economice interna�ionale, investi�iilor financiare ast�zi devin unele din cele mai 
actuale. În leg�tur� cu aceasta, se poate concluziona, c� corpora�iile transna�ionale 
reprezint� cea mai r�spândit� form� de antreprenoriat interna�ional. Investiga�iile 
savan�ilor recunoscu�i, materialele organiza�iilor interna�ionale, datele statistice 
utilizate, investiga�iile autorului confirm� acest fapt. Toate ��rile lumii, guvernele 
î�i construiesc politica economic� a statului �inând cont de impactul pozitiv al 
capitalului interna�ional �i totodat� de securitatea economic� a ��rii sale. Evident 
este faptul, c� acolo unde sunt implica�i cât factorii naturali, atât �i cei artificiali, 
acolo rezultatele activit��ii CTN au un efecte cu mult mai mari, efecte benefice 
asupra ��rii recipiente. 

Investiga�iile realizate de autor confirm� c� situa�ia economiei mondiale este 
complicat�, exist� restric�ii în majoritatea ��rilor, în multe ��ri nu sunt luate în 
considera�ie impactul rela�iilor economice mondiale, inclusiv �i cele pozitive, pe 
când concuren�a devine tot mai acerb�. Deaceea una din cele mai importante 
probleme, ce trebuie fi solu�ionate urgent const� în elaborarea suportului respectiv, 
întru favorizarea �i accelerarea businessul mondial. 

Este necesar de creat condi�ii concuren�iale pentru activitatea capitalului 
autohton �i interna�ional prin prisma unor politici fiscale �i bancare adecvate, care 
ar asigura investirea capitalului în domeniile de activitate mai pu�in atractive, dar 
nu mai pu�in importante pentru economia na�ional�. Acestea sunt domeniile 
sectorului ter�ial: energetica, transportul, comunica�iile, serviciile comunale, 
construc�ia drumurilor, construc�iile capitale, educa�ia etc. Cu toate c� deja sunt 
exemple practice interna�ionale, când �i în aceste domenii de activitate se 
desf��oar� cu succes antreprenoriatul. 

O aten�ie corespunz�toare trebuie de atras securit��ii economice a ��rii (vis-à-
vis de atragerea CTN), care este una din condi�iile asigur�rii stabilit��ii politico-
economice, la fel �i reformelor activit��ii organelor de drept, combaterii corup�iei, 
rela�iilor frauduloase, care nu asigur� calitatea respectiv� a func�ionarilor publici în 
institu�iile statale. 

Un factor important în utilizarea poten�ialului CTN este posibilitatea form�rii 
unui climat antreprenorial, impulsionarea activit��ii economice de import-export, 
cre�terea nivelului de calificare al for�ei de munc�, antrenarea tehnologiilor de vârf 
în cre�terea poten�ialului industrial, accesul la o re�ea de desfacere performant�, 
antenarea într-un proces logistic bun, cre�terea nivelului de trai al popula�iei �i 
venitului na�ional. Antenarea CTN a activitatea economic� na�ional� conduce la 
deschiderea economic� a ��rii. Dar dac� apar circumstan�e în rezultatul c�rora se 
introduc bariere netarifare (restric�ii tehnice, sanitare, ecologice, iar uneori �i 
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discriminatorii în comer�), cu alte state, atunci aceasta va impune companiile 
interna�ionale de a�i selecta alte ��ri recipiente pentru  investi�iile sale.  

Un factor important pentru accelerarea proceselor economice pot fi considerate 
participarea statului dat în diferite blocuri economice, comerciale, târguri 
interna�ionale, prezen�a pe diverse pie�e. 

Concluziile autorului în baza cercet�rilor au un caracter complex �i sunt 
urm�toarele: 

1. Situa�ia economic� creat� în economia mondial� poate fi solu�ionat� prin 
elaborarea suportului economic adecvat întru accelerarea businessului mondial; 

2. Evolu�ia economiei mondiale se înscrie desigur în trendul de fond al 
globaliz�rii economice, surprinzând poate una dintre cele mai interesante 
dimensiuni ale procesului, c�ci principiul de baz� al func�ion�rii re�elelor îl 
constituie  

interconexiunile �i dependen�ele reciproce; 
3. Întru crearea condi�iilor concuren�iale pentru activitatea capitalului 

autohton �i interna�ional se cere elaborarea unor politici fiscale �i bancare adecvate, 
care ar permite investirea capitalului în domeniile mai pu�in atractive, îns� 
importante pentru economia na�ional�;  

4. Activitatea investi�ional� este prerogativa principal� a CTN, deoarece 
numai întreprinderile mari pot acumula sume mari de capital, amplasându-le în alte 
��ri pe diferite perioade de timp;  

5. Aten�ie sporit� trebuie de atras securit��ii economice a ��rii, care este una 
din condi�iile stabilit��ii politico-economice, mai ales a ��rilor în tranzi�ie, la fel �i 
perfec�ion�rii activit��ilor organelor abilitate de promovarea reformelor economice; 

6. Un factor important în utilizarea poten�ialului CTN este posibilitatea 
amplas�rii activit��ii lor în arice spa�iului economic atractiv, care creeaz� o pia�� 
integr�, deschis� pentru schimbul liber ale surselor material-tehnice, informa�ionale 
�i umane. 

7. Autorul concluzioneaz�, c� ��rile, ce domin� dup� valoarea importului de 
capital, nu se eviden�iaz� prin costuri exagerate a for�ei de munc� – SUA, Marea 
Britanie (în grupa ��rilor dezvoltate) �i Singapore, Mexic, China (în grupa ��rilor în 
curs de dezvoltare). Se observ�, c� ��rile lidere au rata impozitelor favorabil� în 
compara�ie cu alte ��ri din grupele respective de state.  

8. Climatul investi�ional exprim� condi�iile macroeconomice ale ��rii, care 
sunt func�ie de factorii macro-economici, politici �i legislativi, care exprim� gradul 
de atractivitate a ��rii respective pentru antreprenoriatul interna�ional.  

9. Ter�ializarea economiilor na�ionale, fenomen generat atât de impactul 
cre�terii  productivit��ii în sectorul primar �i secundar, dar �i de cel al cre�terii �i 
diversific�rii cererii de servicii. 

10. Fluxul de investi�ii str�ine directe prin care companiile transna�ionale 
urm�resc s� î�i însu�easc� proprietatea sau controlul activelor care au apar�inut 
ini�ial actorilor na�ionali, este motivul principal pentru care determinarea 
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na�ionalit��ii unei astfel de entit��i economice interna�ionale �i-a pierdut din 
relevan��. 

11. Integrarea economic� a noilor membri ai Uniunii Europene în economia 
acesteia este un proces inevitabil �i boln�vicios, pentru a reduce afectul negativ este 
necesar de elaborat strategii individuale referitor la fiecare �ar�, în dependen�� de 
cultura ei, gradului de inteligen�� �i, bineîn�eles, dezvoltarea economic� a ��rii �i 
tradi�iile istorice;  

12. Integrarea economic� este un proces care poate fi realizat numai la etapele 
încep�toare prin intermediul întreprinderilor mari, care sunt promotorii noilor 
tehnologii, noilor politici de cadre etc., elastice la schimb�rile din societate �i 
competitive pe pia�a mondial�; 

13. ��rile cu o economie mai pu�in performant�, cu economia în tranzi�ie se 
antreneaz� în atragerea capitalului pentru a reduce decalajul competitiv �i a ridica 
nivelul economic al ��rii.  

14. Facilit��ile fiscale pot fi completate cu anumite politici economice în 
form� de stimulente pentru producerea produselor noi sau tehnologiilor noi, 
implementându-le în regiunile defavorizate ale ��rii; reducerea riscului creditele 
nefavorabile; diminuarea riscurilor investi�iilor în ��rile mai pu�in avansate.  

15. ��rile pot dezvolta investiga�ii (cercet�ri) �tiin�ifice împreun� cu CTN în 
domeniul recalific�rii for�ei de munc�, politicilor fiscale etc.  

16. Este necesar de dezvoltat mecanismul de reglare economic� cu 
participarea activ� a guvernelor, societ��ii civile �i CTN, scopul fiind prevenirea 
abuzurilor �i subordonarea activit��ii CTN intereselor societ��ii( prevenirea 
impactului negativ al globaliz�rii).  

Concluziile f�cute pe marginea investiga�iilor întreprinse permit de a formula 
unele propuneri concrete: 

1. Statele trebuie s� recunoasc� c� globalizarea afecteaz� serios toate 
domeniile: durabilitatea mediului, diversitatea cultural� �i mo�tenirea, bunurile 
comune.  

2. Guvernul trebuie s� exclud� resursele naturale, educa�ia, s�n�tatea �i alte 
bunuri de la o monopolizare total� privat� �i asigurarea reglement�rii lor din partea 
statului în scopul protej�rii �i extinderii valorilor mondiale.  

3. Este necesar ca conducerea ��rii �i structurile abilitate s� ia deciziile 
respective întru educarea tineretului, în aspectele dinamice ale globaliz�rii �i 
modalit��ii de formare a comportamentului adecvat cerin�elor actuale ale ��rii lor, 
perpetuând efectele negative ale globaliz�rii �i sus�inând acest lucru prin m�surile 
de reducere a influen�ei factorilor negativi interna�ionali.  

4. Guvernele s� elaboreze politici economice contemporane de emigrare �i 
imigrare, în conformitate cu standardele interna�ionale, prin respectarea principiului 
global al liberei circula�ii capitalului, produselor/serviciilor, persoanelor fizice.  

5. Guvernele s� se antreneze în atragerea poten�ialului uman, financiar, 
informa�ional în �ar� întru a impulsiona cre�terea economic�, cre�terea gradului de 



 

 

22

competitivitate pe pia�a intern� �i extern�, cre�terea bun�st�rii popula�iei, oferind 
facilit��i atractive sub controlul statului �i societ��ii.   

6. Integrarea mai pu�in boln�vicioas� în UE s-ar putea realiza prin atragerea 
CTN în economia ��rii, prin formarea de întreprinderi mixte, societ��i cu capital 
str�in, care ar racorda întreprinderile autohtone la cerin�ele pie�ei concuren�iale din 
UE. 

7. Antrenarea CTN �i altor structuri este oportun� la etapa de cre�tere 
economic�, treptat dezvoltând propria industrie, C-D, procesul innova�ional, 
l�rgind re�elele �i pia�a de desfacere a produselor autohtone. 

8. Atragerea CTN trebuie realizat� sub controlul strict pentru a evita efectele 
negative, ca poluarea mediului, evaziuni fiscale, expluatarea for�ei de munc�, 
exodul creierilor, s�r�cirea resurselor naturale, monopolizarea pie�ei etc.  
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ADNOTARE 
Florin Iordache, „Impactul corpora�iilor transna�ionale asupra proceselor de 

integrare economic� a României în UE”, tez� pentru ob�inerea gradului �tiin�ific 
de doctor în economie la specialitatea 08.00.14 Economie mondial�; rela�ii 

economice interna�ionale. 
Dezvoltarea sistemului modern al REI deruleaz� sub inciden�a proceselor 

acceleratorii ale globaliz�rii economice. For�a motrice ale acestui proces devin 
Corpora�iile Transna�ionale (CTN), care reprezint� o component� forte a  
businessului corporativ, activeaz� preponderent la scar� mondial�, consolidând 
rela�iile economice interna�ionale. Una din direc�iile de expansiune a CTN, ce 
determin� dezvoltarea industrial� interna�ional�, este activitatea lor investi�ional�. 
Migra�ia capitalului transna�ional sub forma investi�iilor str�ine directe (ISD), 
devine una din cele mai importante surse de cre�tere a economiei mondiale �i 
stimulent pentru l�rgirea REI.  

În rela�iile de pia�� cre�te competitivitatea economiei în ansamblu �i prin 
aceasta este posibil� influen�a activit��ii economice CTN asupra pie�ii 
interna�ionale. Pentru ��rile în tranzi�ie, care sunt cele mai sensibile la influen�a 
factorilor externi, integrarea în economia mondial� devine o cale f�r� alternativ�, 
indiferent de orientarea lor geografic� sau politic�. România, care �i-a concentrat 
eforturile la compartimentul prelu�rii practicilor economice europene, este nevoit� 
actualmente s�-�i reevalueze orient�rile strategice  în contextul integr�rii europene. 

În lucrare au fost cercetate tendin�ele dezvolt)�00 economiei mondiale 
contemporane în concordan�� cu noile abord�ri teoretice �i metodologice ale 
integr�rii economice a României în Uniunea European�; au fost conturate aspectele 
metodologice de cercetare ale activit��ii investi�ionale CTN; au fost determinate 
instrumentele de transna�ionalizare ale 1TN- indicatorul de evaluare a gradului de 
interna�ionalizare a pie�elor; au fost determinate pozi�iile Europei Occidentale în 
circula�ia investi�ional� mondial�; a fost efectuat� diagnostica structurii na�ionale �i 
ramurale a fluxurilor ISD în cadrul UE; au fost determinate direc�iile strategice ale 
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activit��ii investi�ionale CTN în ��rile europene, UE, CEFTA, EAST, SUA, 
Japonia, Canada, Australia, Noua Zeeland�, noile state care au aderat la UE. 

Autorul a utilizat instrumentul managerial - modelul matematic pentru 
determinarea raportului optimal al finan��rii proprii �i din împrumut (ISD) a 
activit��ii CTN întru asigurarea rezultatelor financiare dorite. 

A fost prezentat� experien�a activit��ii UE în domeniul atragerii ISD în 
România �i modul de gestiune �i alocare optimal� a acestora. A fost determinat 
specificul interac�iunii proceselor integra�ioniste economice regionale �i 
corporative interna�ionale ale CTN. În baza cercet�rilor efectuate autorul a dovedit 
interdependen�a integr�rii interregionale �i migra�ia capitalului transna�ional în UE 
prin intermediul CTN, consecin�ele pozitive ale acestui fenomen pentru economia 
României la etapa integr�rii. 

ANNOTATION 
Florin Iordache, “The influence of transnational corporations on integration 

processes of Romania in EU ”, thesis for the conferment of the doctor’s degree in 
economics, speciality 08.00.14 World economy; international economic relations. 

The development of contemporary international economic relations (IER) 
system is influenced by accelerating processes of economic globalization. The main 
driving force of this process are the transnational corporations (TNC) representing 
the basic core of international business, operating mainly on the global scale, and 
strengthening the IER. One of directions of TNC expansion, defining the 
international industrial development, is their investment activity. Transnational 
capital migration in the form of direct foreign investments (DFI) is one of 
significant means of the world economy growth and a stimulating element of the 
growth of the national economies and IER expansion. 

In the conditions of market relations, economic competitiveness grows as a 
whole and thus the importance of TNC influence on the world market increases. 
For the countries with the transitive economy, sensitive to external factors, the 
international economic integration remains the unique decision, regardless of their 
geographical position or political orientation. Having concentrated efforts aimed at 
using the international experience and practice in the field of international 
economic integration, Romania should reinterpret strategic directions in its EU 
post-integration period.  

 In the work, directions of  the world economy development in the new 
conditions of Romania’s economic integration in the EU are investigated; 
methodological characteristics of TNC international investment activity are 
revealed; the instruments of the European economy transnationalization (such as 
the parameter of estimation of the degree of markets internationalization) are 
defined; the position of Western Europe in the world investment flow is made 
clear; diagnostics of DFI national and branch structure within the EU is executed; 
strategic directions of TNC investment activity in European countries, EU, CEFTA, 
USA, Japan, Canada, Australia, and newly-adhered EU states are revealed. The 
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author used such managerial instruments as mathematical models to define 
optimum parity of own and borrowed means (DFI) in the activity of economic 
agents aimed at the final financial result. 

The experience of the EU activity in the field of DFI strategy for Romania 
and the model of optimum control of the means allocated is analyzed. Specificity of 
interaction between integration processes and TNC is defined. On the basis of the 
research conducted, the author has proved the interdependence between the degree 
of regional integration and TNC-supported transnational capital migration in the 
EU, favorable social and economic consequences for Romania at the stage of pre- 
and post-integration. 
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