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Investiţia străină reprezintă o relaţie pe 
termen lung, care reflectă interesul de durată al 
investitorului şi posibilitatea sa reală de a controla 
entitatea situată în ţara străină unde face investiţia. 
Investiţia străină presupune, în acelaşi timp, 
posibilitatea pentru investitorul străin de a exercita 
un grad ridicat de influenţă în managementul 
entităţii străine, care face obiectul investiţiei. O 
astfel de investiţie include atât tranzacţiile ce au loc 
iniţial între cele două entităţi, cât şi cele purtate de 
ele cu filiale străine, fie că acestea sunt sau nu 
încorporate. Investiţia străină poate fi efectuată atât 
de persoane fizice, cât şi de persoane juridice.  

Se consideră investiţie străină directă atunci 
când, într-o întreprindere, partea proprietarului 
străin  depăşeşte o anumită pondere, de cele mai 
multe ori cuprinsă între 50 - 60 % din valoarea 
capitalului. Participarea directă la conducerea şi 
organizarea producţiei, cât şi controlul asupra 
activităţii întreprinderii, constituie diferenţa  
fundamentală  dintre investiţia străină directă şi 
investiţia de portofoliu. Evident, aşa cum au 
demonstrat şi evoluţiile din ultimele decenii, 
investiţiile străine directe au devenit sursa 
principală de capital străin în majoritatea ţărilor 
aflate încă în curs de dezvoltare. Mai mult, 
investiţiile străine directe reprezintă sursa favorabilă 
de capital, deoarece nu creează datorie pentru ţara 
respectivă, iar ieşirile de capital pe care le 
generează – de exemplu, repatrierea profiturilor – 
depind de rezultatele economice ale întreprinderii, 
răspunzând atât interesului specific al investitorului, 
cât şi al statului care încurajează creşterea 
economică. Pentru orice ţară, cu atât mai mult 
pentru cele aflate în tranziţie la economia de piaţă, 
printre care România şi Republica Moldova, 
cunoaşterea liniilor principale de evoluţie, a 
tendinţelor fluxurilor de capital pe arena mondială, 
are o importanţă cu totul deosebită.  

Investiţiile străine directe din România au 
ajuns actualmente la o cifră de peste 5 miliarde de 
dolari, iar în Republica Moldova - la 535 milioane 
de dolari, fiind cele mai scăzute nivele, comparativ 
cu cele din Polonia, Ungaria şi Cehia. Însă trebuie 
să precizăm că suma menţionată este departe de a 
reflecta potenţialul real de absorbţie al pieţei 
româneşti şi moldoveneşti, departe de a satisface 
necesarul de surse externe care să influenţeze 
pozitiv dezvoltarea economică în ansamblul ei.  

Atragerea investitorilor străini şi extinderea 
spaţiului de activitate a întreprinderilor mixte, în 
România şi Republica Moldova, depinde de 
următoarele condiţii: de politica guvernamentală 
orientată spre susţinerea şi protejarea investitorilor 
străini; de stabilitatea socială şi politică din ţară; de 
stabilitatea legislativă în domeniul investiţiilor 
străine; de atitudinea binevoitoare a administraţiei 
publice faţă de investitorii străini; de gradul de 
dezvoltare a infrastructurii de producţie şi sociale în 
localităţile unde funcţionează întreprinderile mixte; 
de existenţa forţei de muncă şi nivelul ei de 
calificare; de instituţiile financiar – bancare şi 
impactul lor asupra funcţionării eficiente a între-
prinderilor mixte; de sistemul fiscal şi gradul de 
influenţă asupra extinderii activităţii întreprinderilor 
mixte; de nivelul de trai şi calitatea vieţii din ţările 
respective. Aceste şi alte condiţii de atractivitate a 
investitorilor străini în România şi Republica 
Moldova se află în procesul de formare şi, din 
partea organelor de decizie, se cere elaborarea unei 
politici investiţionale pe termen lung de atragere şi 
stimulare a investiţiilor străine directe şi susţinere 
juridică a întreprinderilor mixte. Pornind de la 
aceste premise, politica de investiţii străine a 
României şi Republicii Moldova se bazează pe trei 
principii fundamentale:  tratamentul naţional aplicat 
investitorilor străini; accesul liber la diversele pieţe 
şi segmente din economiile României şi Republicii 
Moldova; intervenţia minimă a Guvernelor român şi 
basarabean în activitatea investitorilor străini. 

Spaţiile geografice românesc şi basarabean 
dispun de incontestabile avantaje de amplasare a 
investiţiilor străine, date fiind dimensiunile semni-
ficative ale pieţei interne, cca 27 mln de consu-
matori; existenţa multiplelor resurse naturale, 
precum şi a unui potenţial turistic încă insuficient 
valorificat; poziţia europeană favorabilă, la 
confluenţa unor drumuri comerciale tradiţionale, 
care permit accesarea a peste 200 milioane de 
consumatori, răspândiţi pe o rază de numai 1000 
km; existenţa unei ample reţele de navigaţie, atât 
maritimă, cât şi fluvială – Canalul Dunăre-Rin-
Main leagă direct Marea Neagră de Marea 
Nordului; forţă de muncă bine instruită şi obtenabilă 
la costuri mai scăzute decât în vest; structură 
industrială diversificată, cu posibilităţi de 
achiziţionare pe plan local a unei game largi de 
produse intermediare. 


