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CAVALCADA INVESTIŢIILOR DIN ROMÂNIA

În perioada tranziţiei de la economia planificată la economia de piaţă, investiţiile
străine au constituit una din cele mai controversate probleme economice din ţara noastră. În
noua sa formă din 2001, Legea investiţiilor nu introducere discriminări între investitorii
străini şi cei români şi prevede o serie de facilităţi pentru ambele categorii. Potrivit noului act
normativ, investiţiile directe având valori de 1 până la 10 milioane de dolari SUA, realizate
într-un termen de maximum 24 de luni, vor fi controlate direct de ministerul respectiv, în
timp ce investiţiile de mai mult de 10 milioane de dolari SUA vor fi urmărite de Agenţia
Română pentru Investiţii Străine, subordonată primului ministru. O altă dispoziţie legală
vizează simplificarea procedurilor şi scurtarea considerabilă a termenelor în care vor fi emise
avizele, autorizaţiile şi licenţele de înregistrare a firmelor.
Investitorii străini pot să transfere în străinătate profiturile anuale în deviza investiţiei,
sumele obţinute din vânzarea acţiunilor respective, „precum şi sumele provenite din lichidarea
investiţiilor, în condiţiile regimului devizelor din România” - se arată în lege. Este cazul, în primul
rând, al dividendelor şi al beneficiilor obţinute de la societatea respectivă - dacă sunt acţionari sau
asociaţi - sau din profitul unei sucursale. Pot fi transferate în străinătate, în aceleaşi condiţii,
veniturile obţinut în cazul unei asociaţii cu participare, ca şi veniturile obţinute prin vânzarea de
acţiuni sau părţi sociale. De acelaşi regim juridic se bucură sumele obţinute din lichidarea unei
societăţi, sumele obţinute cu titlul de despăgubiri, ca urmare a unei exproprieri sau a aplicării unei
alte măsuri cu efect echivalent, precum şi alte venituri, potrivit formei de realizare a investiţiei.
Întreprinzătorii străini au dreptul de a converti sumele care le revin în devizele investiţiei, precum şi
dreptul de a transfera devizele în ţara de origine, în limita reglementărilor asupra regimului
devizelor. Ei au şi dreptul de a-şi alege instanţele judiciare şi arbitrajul competente pentru a regla
eventualele litigii.
Investiţiile făcute în România nu pot fi naţionalizate, expropriate sau supuse altor măsuri
echivalente, cu excepţia cazurilor de interes public. Asemenea măsuri vor fi nedescrminatorii,
efectuate în conformitate cu legea şi precedate de o despăgubire adecvată şi efectivă, potrivit valorii
de piaţă a investiţiei, la data luării măsurii respective. Dacă valoarea despăgubirii nu poate fi
determinată, ea va fi stabilită de comun acord de către părţi, „pe baza principiilor echitabile, în
funcţie de capitalul investit şi de valoare de piaţă a investiţiei”. Legea investiţiilor prevede, de
asemenea, că bunurile importate constituie un aport la investiţia realizată, fiind exonerate de taxa pe
valoarea adăugată (TVA). De acelaşi regim beneficiază materiile prime, materialele consumabile,
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piesele de schimb şi componentele importate „necesare şi utilizate efectiv în producţia proprie, pe o
perioadă de doi ani, calculată de la data punerii în funcţiune a obiectivului”. Dacă aceste bunuri sunt
cumpărate în România, ele vor fi exonerate de TVA. Investiţiile realizate în România vor fi de
asemenea exonerate de impozitul pe profit. Astfel, investiţiile din agricultură şi industria alimentară,
infrastructura de transport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, cercetare, sănătate,
învăţământ şi turism vor fi exonerate de impozitul pe profit pe o perioadă de patru ani de la data
punerii în funcţiune a obiectivului. După această perioadă de „graţie”, investitorii vor beneficia
anual de o reducere de impozit pe profit, în următoarele condiţii: 50 la sută pentru impozitul pe
profitul reinvestit, pentru a cumpăra maşini, utilaje şi echipamente noi, sau de 25 la sută pentru
impozitul pe profit, dacă mai mult de 15 la sută din cheltuieli sunt destinate cercetării ştiinţifice
vizând dezvoltarea tehnologiilor noi în România şi procesul de formare profesională şi dacă cel
puţin 30 de noi locuri de muncă sunt create prin dezvoltarea investiţiei existente sau printr-o nouă
investiţie.
Legea investiţiilor prevede şi sancţiuni. Dacă obligaţiile nu sunt respectate, Ministerul
Economiei şi Finanţelor începe procedurile de retragere a facilităţilor. În acelaşi timp, ministerul va
cere organelor abilitate să stabilească suma care va trebui restituită şi care reprezintă contravaloarea
facilităţilor de care investitorul a beneficiat, precum şi penalităţile aferente. În funcţie de capitalul
societăţii comerciale, de pachetul de acţiuni şi de necesitatea de a atrage investitori strategici, sunt
utilizate următoarele metode tehnice:
o pentru investiţiile directe: licitaţii deschise; licitaţii în plic închis; licitaţii preselecţionate;
negociere directă;
o pentru investiţiile de portofoliu: licitaţie electronică pe piaţa secundară de capital
RASDAQ; ofertă publică prin intermediul Bursei de valori Bucureşti.
POSIBILE BARIERE ADMINISTRATIVE ÎN CALEA INVESTIŢIILOR STRĂINE


terenul, situarea, utilităţile



cerinţe de natură funcţională



înregistrarea companiei



îndeplinirea cerinţelor legislaţiei investiţiilor



depozite bancare iniţiale solicitate



permisul de şedere şi de muncă



taxele necesare pentru înregistrare



obţinerea licenţei de investitor străin



permisul pentru afaceri şi comerţ



înregistrarea în evidenţele statistice
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existenţa şi conformitatea "opening reporting"



programul de asigurări sociale şi de pensii



înregistrarea la asigurările sociale



terenul, situarea, utilităţile



accesul la teren



certificatul de urbanism



aprobările de ordin general



autorizaţia de construcţie



conectarea la utilităţi



telefon şi fax



apă şi canalizare



poştă şi coletărie

CERINŢE DE NATURĂ FUNCŢIONALĂ


autorizaţia de export-import



procesul de derulare a activităţii de import-export



liberalizarea cursului de schimb



certificatul situaţiei fiscale



inspecţiile sanitare şi de mediu



inspecţiile privind raporturile de muncă



impozitele privind asigurările sociale

În clasamentul ţărilor de provenienţă a investiţiilor în societăţile comerciale cu
participare străină, cumulat pentru întreaga perioadă a anilor 1991-2006, pe primele locuri
figura Olanda (primul loc cu 14,3 la sută din total investiţii străine, exprimate în echivalent
valută), Germania (cu 9,6 la sută), Franţa (cu 8,5 la sută), SUA (cu 8 la sută) şi Cipru (cu 6,8
la sută). Un studiu realizat în 2002 de Banca Mondială, cu titlul "Bariere administrative în
calea investiţiilor străine în ţările în curs de dezvoltare" şi semnat Jacques Morisset şi Olivier
Lumenga Neso inventariază principalele categorii de bariere administrative în calea
investiţiilor străine. În rândul ţărilor analizate, România ocupa ultimul loc, fiind socotită cea
mai costisitoare dintre ţările respective pentru pornirea unei noi afaceri şi antepenultimul loc
în ce priveşte investitorii străini, situaţie mai proastă având doar Turcia şi Mozambicul.
Situaţia era cu atât mai alarmantă, cu cât printre competitorii noştri, în studiul respectiv, nu
se numărau economii dezvoltate, ci, cele ale unor ţări precum Uganda, Lesotho sau Burkina
Faso.
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Investiţiile străine directe, raportate la numărul populaţiei, se situau în 2001 printre cele mai
scăzute din zonă. Dacă avem în vedere faptul că o bună parte din investiţiile directe se datorează
privatizărilor şi nu investiţiilor noi, putem considera că România rămâne încă prea puţin atractivă
pentru capitalurile străine. Potrivit evaluărilor Băncii Mondiale, barierele administrative în calea
mediului de afaceri, în general şi a investiţiilor străine, în special, precum şi costurile necesare
demarării unei afaceri sunt în România printre cele mai ridicate din lume.
Investiţiile străine directe (ISD) nete au fost de 1.194 milioane euro, în 2002 şi 1.345
milioane euro în 2003. Aceasta situa România pe ultimul loc în rândul celor 12 ţări noi membre sau
candidate la UE. România a atras în perioada 1990-2002, cca 10 miliarde de dolari SUA, cu mult
mai puţin faţă de Polonia - 38 de miliarde de dolari SUA, Cehia - 26 de miliarde de dolari SUA,
Ungaria - 25 de miliarde de dolari SUA. Investiţiile directe pe locuitor au fost în România, între
2001-2003, de patru ori mai mici decât media statelor central europene (Polonia, Cehia, Ungaria,
Slovacia). Potrivit analizei "World Investment Prospects", calificativul mediu al climatului
investiţional din România a fost, în perioada 1999-2003, de 4,86 puncte, pe o scară unde maximul
ajunge la 10. Cele mai mari note au fost obţinute la capitolele de stabilitate politică (6,9 puncte),
politicile privind investiţiile străine (6,1 puncte) şi piaţa muncii (5,9 puncte). În 2002, România, cu
peste un miliard de dolari SUA atraşi prin investiţii străine s-a clasat pe locul 91 în lume în ceea ce
priveşte indicele de performanţă în domeniu, fiind urmată de Indonezia, Maroc, Columbia,
Uzbekistan şi Honduras. În 2003 deşi s-a mizat pe obţinerea unui volum dublu de investiţii străine
faţă de 2002, investiţiile străine directe au scăzut cu 18 la sută faţă de anul precedent, situându-se la
560 miliarde dolari SUA. Anul 2003 a marcat al treilea an de scădere consecutivă a investitiilor
străine directe în ţara noastră.
În 2006, România se afla pe locul şapte în Europa, în topul ţărilor atractive pentru
investitorii străini; în acest an s-au implementat 140 proiecte de investiţii străine directe, cu 63 la
sută mai mult decât în 2005 1 . În perioada 2006-2007, indicatorii de performanţă ai economiei
naţionale s-au îmbunătăţit, ca urmare a derulării finale a procesului aderării la UE, precum şi a
integrării depline în această organizaţie, în perioada 2007-2008. Agenţia internaţională de rating
Japan Credit Rating Agency (JCR) anunţa pe 9 septembrie 2005, îmbunătăţatirea rating-ului acordat
României, până la categoria de risc aferentă nivelului investiţional (investment grade), caracteristic
1

pe primul loc în acest top se afla Marea Britanie, cu 686 de proiecte, urmată de Franţa şi Germania, cu 565, respectiv
286 de proiecte. Printre primele 15 ţări atractive pentru investitori se mai găsesc Polonia (6), Cehia (9), Ungaria (11),
Rusia (13). Cea mai mare parte a proiectelor de investiţii străine din Europa proveneau în 2006 din Statele Unite ale
Americii (990), Germania (449), Marea Britanie (239), Japonia (189), Franţa (169). Europa de Vest a fost cea mai
atractivă zonă pentru investitorii străini, aici fiind implementate 74 la sută din totalul proiectelor, de aproape trei ori mai
mult decât în Europa Centrală şi de Est (26 la sută din total). Potrivit Ernst & Young aceasta reflectă atractivitatea
Europei de Vest pentru investiţiile în sectorul serviciilor. Majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est prezente în
acest top au coborât în clasament faţă de anul 2005, ceea ce reflectă scăderea investiţiilor în producţie. Companiile care
caută pieţe cu mână de lucru ieftină investesc mai degrabă în China sau în alte ţări din Asia decât în Europa Centrală şi
de Est
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ţărilor cu o solvabilitate acceptabilă pentru marea majoritate a investitorilor. Confor JCR, România
a trecut, astfel, de la gradul BB+ la BBB- în ceea ce priveşte împrumuturile suverane pe termen
lung şi de la BBB- la BBB, la categoria împrumuturi suverane pe termen lung. A fost subliniată,
totodată, necesitatea îmbunătăţirii factorilor calitativi, asteptându-se ca Guvernul să-şi concentreze
atenţia pe reforma justiţiei şi accelerarea competiţiei. JCR a estimat că România va continua să
înregistreze o creştere economică de peste 5 la sută anual până în anul 2008, în timp ce rata
şomajului va creşte puţin datorită faptului că procesul de restructurare a personalului va avea loc în
principal, în sectorul public. Pentru perioada până în anul 2013 s-a estimat că reformele structurale,
cât şi statutul de membru al UE vor face din România un mediu investiţional tot mai atractiv,
oferind posibilităţi de investiţii în multiple domenii cum sunt: modernizarea aparatului productiv,
infrastructura de transport, protecţia mediului, agricultura şi dezvoltarea rurală etc.
În 2007, investiţiile străine nete la Bursa de Valori au fost de 226 milioane euro, în creştere
cu 33 la sută faţă de 2006, creştere similară cu cea înregistrată în 2006 faţă de 2005. Pe ansamblul
anului 2007 investitorii străini au cumpărat acţiuni în valoare de 1,66 miliarde euro, reprezentând 40
la sută din valoarea tranzacţiilor, în timp ce vânzările s-au ridicat la 1,43 miliarde euro, adică 34 la
sută din valoarea tranzacţiilor 2 . Autorităţile şi specialiştii sperau însă la un ritm mai mare după
aderarea României la UE. O creştere semnificativă a intrărilor nete de capital străin s-a produs în
prima parte a anului 2007, însă începând cu luna iulie investiţiile străine s-au diminuat, unele din
ultimele luni ale anului marcând chiar ieşiri nete de capital. Primele săptămâni ale anului în curs au
fost cele mai slabe din istoria Bursei de Valori din România. În 20 de zile din ianuarie curent, bursa
a pierdut o treime din capitalizarea ei, ceea ce pentru investitorii de portofoliu importanţia ai bursei
înseamnă pierderi substanţiale de zeci şi sute de mii de euro.

2

după Vlad Nicolaescu, Investiţii străine record, dar sub aşteptări, în Ziarul financiar, 29 decembrie 2007, p. 5
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ECONOMIA RUSĂ ÎN 2003

Portret de ţară
- Ritmuri de creştere: 9 la sută în 2000; 5 la sută în 2001; 4,3 la sută în 2002 şi 6,9 la sută,
pe primele 8 luni din 2003 (estimări: 5,9 la sută pe întregul an); prognoză de 5,2 la sută pentru
2004; ritm mediu anual în perioada 2000-2004: 6 la sută, unul din cele mai mari de pe planetă;
- PIB: cca 106 miliarde dolari SUA, în 2003 (faţă de cca 11.000 miliarde dolari SUA,
pentru SUA) (estimări);
- Rezerve valutare: 62 miliarde dolari SUA;
- Datorie publică: 166 miliarde dolari SUA în 1998; 109 miliarde dolari SUA în 2003
(estimare);
- Datorie externă: 42 miliarde dolari SUA numai către ţările creditoare, membre ale
Clubului de la Paris; rate şi dobânzi scadente în 2002 – 14 miliarde dolari SUA, iar în 2003 – 17,3
miliarde dolari SUA;
- Serviciul datoriei: 11,5 miliarde dolari SUA în 2001, adică cca 30 la sută din cheltuielile
bugetare anuale ale Rusiei.
Economia Rusiei
Ultimul an de declin economic după 1993 a fost 1999, când se mai înregistra încă un ritm
foarte lent – “elţânistic” – de realizare a reformelor structurale în economia rusă. Trocul sau barterul
reprezentau 1/3 din totalul schimburilor în economia rusă. Apoi s-a resimţit un efect benefic indus
pentru exporturi de rubla devalorizată, după criza din 1998. În 2001-2002, economia nu a mai
beneficiat de pe urma deprecierii rublei, dimpotrivă, intrările masive de dolari din exporturile de
combustibili (petrol, gaze naturale) şi materii prime ale căror preţuri au crescut, au dus la aprecierea
rublei şi la scăderea capacităţii concurenţiale a produselor ruseşti.
Economia este puternic dependentă de exporturile de petrol, realizate de mari firme private;
când preţul barilului de ţiţei creşte, un flux suplimentar de dolari irigă economia şi invers. Restul
economiei este dominat de întreprinderi de stat ineficiente. Structura industrială este învechită,
rămânerea în urmă a tehnologiei ruse este datorată slabei dezvoltări a infrastructurii şi lipsei culturii
organizaţionale; peste 70 la sută din utilaje sunt mai vechi de 10 ani. Productivitatea muncii în
industrie reprezintă cel mult o cincime din productivitatea obţinută în statele dezvoltate, iar în
agricultură este şi mai scăzută. Structura industrială necorespunzătoare şi necorelarea sectoarelor
economic şi bancar sunt princpalele cauze ale actualei stări a economiei ruse. Numai ceea ce se
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numea “complexul militar-industrial” mai este competitiv şi dispune de tehnologii de nivel mondial.
O soluţie de redresare economică ar fi folosirea acestora în scopuri civile, precum şi stimularea
exportului şi în alte ramuri decât cea extractivă.

Piaţa bancară, financiară şi de capital
Sistemul bancar este neprivatizat şi din această cauză dominat de stat. Birocraţia, slaba
încredere a investitorilor în el după criza bancară din 1998 conduc, deocamdată la lipsa lui de
eficienţă.
Datorită sporirii preţului petrolului pe plan internaţional, în ultimii 3 ani (mai 2001-mai
2003), rezervele valutare au crescut de 3,5 ori, de la 17,6 miliarde dolari SUA (minimul critic, atins
dupa mai mulţi ani de criză, capabil să acopere importurile ţării pe 3 luni), la 62,7 miliarde dolari
SUA.
Sistemul bancar trebuie să devină un etalon de siguanţă şi încredere. Priorităţile sale sunt:
participarea constructivă la reglarea pieţei economice interne, reeşalonarea datoriei de 42 miliarde
dolari SUA către ţările creditoare din Clubul de la Paris (reeşalonare, căreia, Germania, cel mai
mare creditor al Rusiei i se opune), precum şi a celorlalte datorii contractate de Rusia în anii
anteriori. Pentru aceasta, Banca centrală intenţionează să vândă metale şi pietre preţioase din
rezerva de stat, în valoare de până la 32 miliarde ruble (cca 1 miliard dolari SUA).
În anul 2000, pentru prima dată după mulţi ani, a fost obţinut un excedent bugetar de 1,7
miliarde dolari (1,6 la sută din PIB), bazat în esenţă pe stabilitatea rublei.
Sistemul fiscal trece printr-o reformă care urmăreşte desfiinţarea impozitului pe circulaţia
mărfurilor, ceea ce ar însemna o premieră mondială în materie şi reducerea impozitului pe salarii
până la 35 la sută, valoare care este şi aşa destul de mare. Din motive financiare, cheltuielile
militare s-au redus în ultimul deceniu cu 90 la sută, ajungând la doar 5 miliarde dolari SUA, faţă de
cele peste 300 miliarde dolari annual pe care îi cheltuiesc SUA.
Cea mai mare companie din punct de vedere al capitalizări bursiere este Iukos, despre
evoluţia căreia s-ar putea scrie un roman de succes.
Marile afaceri şi proiecte în curs de derulare sunt:
- Royal Dutch Shell (grup anglo-olandez) şi Sibir Energy: 1,16 miliarde euro, pentru
exploatarea unui câmp petrolifer în Siberia;
- Gazprom: 2,5 miliarde dolari SUA, pentru noul gazoduct care leagă estul de vestul
Ucrainei (1.500 km);
- Gazprom: construirea de noi gazoducte şi modernizarea celor existente, care fac
joncţiunea cu Turkmenistanul.
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Cele mai mari afaceri se află în faza de negociere; ele sunt legate de controlul transportului
de petrol şi gaze din Asia Centrală, foarte bogată în resurse energetice exploatabile cu tehnologia
actuală. Este însă de notat că cele cinci state riverane bazinului caspic – Azerbaidjan, Iran,
Kazahstan, Rusia şi Turkmenistan – nu au reuşit să ajungă la o înţelegere cu privire la împărţirea
resurelor potenţiale de gaze naturale şi petrol din regiune. Investiţiile în regiune avantajează
considerabil companiile ruseşti, în pofida intervenţiei masive a SUA în jocul geopolitic. Este clar
însă că cel ce va dirija şi participa la exploatarea acestor resurse uriaşe, va condcue lumea în
următorii 25 de ani !

Investiţii străine
De-a lungul tranziţiei pe care o parcurge de la destrămarea URSS din 1991, totalul intrărilor
de capital în Rusia a atins volumul foate redus de 48,3 miliarde dolari SUA, din care un sfert au fost
investiţi în primele 6 luni din 2003; marea majoritate în sectorul extractiv şi mai mult de jumătate în
zona Moscovei. Au fost ani, precum intervalul 1997 – 2001, în care ieşirile de capital au fost mai
mari decât intrările.
Noile măsuri adoptate de Guvern pentru atragerea investiţiilor străine sunt:
- îmbunătăţirea sistemului drepturilor de proprietate intelectuală;
- relaxarea regimului vamal;
- eliminarea impozitului de 5 la sută pe vânzările companiilor străine;
- reducerea TVA cu 10 la sută de la 1 ianuarie 2004.

Influenţa politicului
În anul 2000, noul – pe atunci - preşedinte al Rusiei, Vladimir Putin rostea o cuvântare
importantă în faţa camerelor reunite ale parlamentului rus. Două au fost tendinţele interne care s-au
desprins din cuvântarea sa: reforma regiunilor (bazată pe reducerea puterii liderilor regionali şi
reunirea tuturor regiunilor ţării în favoarea unei strategii unice de dezvoltare a Rusiei) şi reforma
statului, a cărui ineficienţă este principala cauză a îndelungatei crize economice. Statul trebuie
“dezangajat” din economie şi creat un mediu de afaceri eliberat de arbitrariul birocraţilor, în care
statul să nu intervină. Priorităţie statului ar trebui să fie nu apărarea, ci, garantarea proprietăţii,
concurenţei şi liberei iniţiative, iar noile sale funcţii să cuprindă crearea mecanismelor juridice şi de
reglare socială care să permită închiderea rapidă a întreprinderilor neperformante, elimnarea
subvenţiilor, reducerea fiscalităţii, diminuarea ponderii economiei subterane.
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Sărăcia este constanta definitorie a tranziţiei ruse de la plan la piaţă, un nou experiment
planetar efectuat cu precădere în această uriaşă ţară. O treime din populaţia Rusiei se află sub
minimul de subzistenţă şi regretă sistemul comunist. Mortalitatea depăşeşte de două ori natalitatea,
“vaste regiuni din ţară sunt tot mai puţin populate” (primul ministru Mihal Kasianov, preluat de
ageţia Ria-Novosti în iunie 2000).
De trei ani Rusia parcuge cu precădere: o reformă bancară (“sistemul bancar trebuie să
devină un etalon de siguranţă şi încredere” – premierul Mihail Kasianov); o reformă administrativă,
de diminuare a birocraţiei sistemului rus; o reformă fiscală, care prevede desfiinţarea impozitului pe
circulaţia mărfurilor, reducerea generală a impozitelor, inclusiv cel pe salarii şi TVA. Despre
reformele din economie şi din zona morală, care sunt în opinia noastră precumpănitoare, din păcate,
se vorbeşte încă timid la Moscova. Pentru ele trebuie, energie şi consecvenţă, într-o formă
echilibrată !
Nimeni nu uită însă că Rusia este cel mai mare producător de energie din lume, însă
producţia zăcămintelor care datează din epoca sovietică începe să scadă. Agenţia Internaţională a
Energiei (IEA) a criticat Rusia pentru că nu investeşte în noi zăcăminte, amplasate în zonele foarte
reci ale Siberiei.

