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Abstract 

This paper presents the positive and negative aspects of foreign direct investment in 

the context of sustainable development. FDI are reflected in economic and development 

growth factors: human being and environment. The positive aspects felt by the the social 

pillar of sustainable development system are: quality of life, investment in human resources, 

access to modern technology. The negative aspects are materialized by the emergence of 

unemployment and pollution in countries where environmental policy is not restrictive. 
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Introducere 

În era globalizării, investiţiile străine directe sunt privite sub efectul pozitiv, dar şi 

negativ în contextul conceptului multidimensional dezvoltare durabilă. Realizarea dezvoltării 

durabile presupune creşteri economice prin care mediul înconjurător să nu fie afectat, egalitate 

socială, capacitatea generaţiilor viitoare de a beneficia de cel puţin aceleaşi condiţii de trai 

precum generaţia prezentă.  

 

Obiectivele dezvoltării durabile definite clar, pe termen lung, atrag investitorii stăini 

care devin încrezători în participarea la crearea de noi locuri de muncă, ajutor adus inovaţiei şi 

protecţiei mediului. 

La nivel macroeconomic, investiţiile străine directe prezintă efecte pozitive în ceea ce 

priveşte creşterea economică prin crearea locurilor de muncă, capacităţilor de producţie şi nu 

în ultimul rând creşterea contribuţiilor la bugetul de stat concretizate prin plata taxelor 

achitate de noi contribuabili. 

ISD au efect pozitiv şi asupra producătorilor naţionali care vor investi la rândul lor, 

mânaţi de dorinţa de creştere a eficienţei activităţii şi de ce nu, vor dori să devină furnizori ai 

partenerului străin de afaceri. 

În contextul dezvoltări durabile, ISD susţin creşterea calităţii vieţii consumatorilor 

prin concurenţa la nivel local. Se face simţită scăderea preţurilor la bunuri şi servicii. Contrar, 

ISD au efect negativ dacă firmele străine deţin o poziţie de monopol. 

Efectele negative apar în urma dorinţei de eficientizare prin restructurări care 

favorizează apariţia şomajului. Acest efect antrenează şi o problemă la nivelul bugetului prin 

cheltuieli suportate pentru indemnizaţia de şomaj. 

Potrivit studiului realizat de Institutul de Studii Internaţionale din Viena privind 

efectele ISD asupra ţărilor est europene în funcţie de timp se diferenţiază (Hyunda, G., 2001, 

p. 47): 

- efecte caracteristice stadiului iniţial al deficitului balanţei comerciale poate creşte, 

la fel somajul suportă creşteri, iar economia stagnează; 

- efecte ale stadiului de maturizare: creştere economică, creşterea exportului şi 

îmbunătăţirea deficitului balanţei. 
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Fiecare ţară este răspunzătoare de efectele ISD prin condiţiile existente la nivel politic, 

economic, social. Între ISD şi creşterea economică există o relaţie reversibilă. ISD prezintă 

efecte pozitive asupra creşterii economice care la rândul său duce la creşterea calităţii vieţii şi 

atragerea fluxurilor de capital străin. Palmer susţinea că investitorii străini nu-şi îndreaptă 

investiţiile spre ţările sărace. Atragerea unor fluxuri importante de ISD coincide cu perioade 

de creştere economică intensă (Lipsey, R., 2000, p.72). Practica a arătat că stocul de ISD şi 

rata de creştere a PIB real sunt marcate de  relaţie de proporţionalitate directă. 

La nivel microeconomic, efectele pozitive se cuantifică prin crearea de noi locuri de 

muncă, creşterea nivelului de perfecţionare, ISD canalizându-se spre perfecţionarea continuă 

a angajaţilor prin investiţia în resursa umană, accesul la tehnologii moderne, la pieţe externe 

de desfacere. Investiţia în resursa umană depinde de motivaţia investitorului. Astfel, dacă 

partenerul străin de afaceri este atras de costul scăzut al forţei de muncă din ţara gazdă sau 

calitatea sa, resursa umană devine un factor decisiv. Crearea locurilor de muncă se realizează 

în cazul investiţiilor de tip greenfield, contrar apare fenomenul negativ de disponibilizare 

cauzat de apariţia noilor tehnologii, în cazul ISD atarse de procesul de privatizare. 

Indicatorul participare la învăţământ permanent (lifelong learning) evidenţiază 

numărul de persoane cu vârsta cuprinsă în intervalul 25-64 de ani care au participat la cursuri 

de pregătire profesională ca procent în totalul populaţiei de aceeaşi vârstă, ca urmare a 

investiţiei în resursa umană. 

Inovarea este factorul cheie pentru creşterea şi dezvoltarea economică. Investiţia în 

tehnologie se cere într-o economie bazată pe cunoaştere, într-o societate a informaţiei şi 

comunicaţiilor, aşa cum prevede Agenda Lisabona. Activitatea de cercetare-dezvoltare este 

benefică atât pentru transferul de tehnologie creată în altă ţară (prin ISD), cât şi pentru 

dezvoltarea capacităţii proprii de inovare tehnologică. În calculul indicatorului inovaţie sunt 

considerate elemente ale mediei aritmetice puterea de cercetare-inovare, numărul patente 

înregistrate, numărul articole ştiinţifice. În contextul globalizării, caracterizată de fluxul de 

informaţii, investitorii străini sunt obligaţi să-şi îndrepte stocurile de capital în procesul de 

producţie spre activitatea de cercetare- dezvoltare în paralel cu integrarea tehnicilor avansate 

de IT şi comunicaţie. 

La nivel global cunoştinţele reprezintă factorul decisiv al noii economii bazate pe 

cunoaştere – suportul creşterii competitivităţii şi unei dezvoltări economice durabile. 

Cei trei factori vitali ai cunoaşterii sunt (Iacovoiu V., 2009, p.164): inovarea, 

învăţarea, interactivitatea partenerială. Factorii determinanţi ai avantajului competitiv naţional 

într-o anumită activitate economică pot fi grupaţi în patru categorii principale, şi anume 

(Iacovoiu V., 2009, p. 164):  

 dotarea cu factori de producţie: resurse  umane (din perspective cantitative şi 

calitative), cunoştinţe (tehnice, ştiinţifice), capital (caracterizat prin mărime şi cost) şi 

infrastructură (atât cea fizică cât şi cea de afaceri); 

 condiţiile cererii interne concretizate în nivelul şi structura acesteia, gradul de 

sofisticare şi capacitatea de a formula nevoi cu caracter anticipativ; 

 legăturile dintre activităţile economice care se dezvoltă în amonte şi în aval faţă de 

domeniul de activitate al întrepinderii în cauză; 

 strategiile şi structurile organizatorice ale firmelor şi climatul concurenţial, respectiv 

cultura antreprenorială care poate stimula sau nu spiritul întreprinzător. 

Indicele Competitivităţii Globale, un instrument de măsurare a competitivităţii în 

contextul dezvoltării durabile, alături de Indicele Competitivităţii potrivit Strategiei Lisabona, 

este calculat în funcţie de datele privind pilonii: cerinţe de bază (instituţiile, infrastructura, 

macroeconomia, serviciile de sănătate şi învăţământ), factori de creştere a eficienţei (educaţie 

superioară şi formarea resurselor umane, eficienţa pieţelor, receptivitate la noile tehnologii), 

factori ai inovaţiei (calitatea mediului de afaceri şi inovarea).  
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Alt rol al ISD este concretizat de creşterea productivităţii şi competitivităţii resurselor. 

Avantajele competitivităţii devin pe termen lung sustenabile dacă în toate cele patru categorii 

există factori favorabili.  

Potrivit cercetătorilor Dunning şi Porter, avantajele competitive sunt clasificare în 

funcţie de stadiul lor: stadiul avantajului bazat pe dotarea cu factori de producţie, sunt atrase 

investiţiile celor care sunt interesaţi de forţă de muncă slab calificată care generează bunuri de 

consum cu un grad redus de prelucrare; avantaj determinat de olumul şi calitatea investiţiilor 

prin îmbunătăţirea factorilor de producţie (tehnice şi forţa de muncă); avantajul inovării, 

caracteristică statelor dezvoltare; avantajul informaţional. 

Dezvoltarea durabilă este posibilă numai în situaţia existenţei unui echilibru stabil 

între mediul economic, social şi natural cu sferele lor de cuprindere şi cu întrepătrunderile 

oferite (Roşca I., Cotigaru B., Petrescu V., Popescu C., 2006, p. 496). Astfel, Uniunea Europeană a 

introdus conceptul de “responsabilitate socială corporatistă” potrivit căruia întreprinderile 

sunt chemate “să-şi asume voluntar noi şi importante obligaţii şi responsabilităţi sociale care 

nu derivă (direct sau indirect) din cerinţele obţinerii de profituri pentru proprietari şi 

acţionari”. Aceste noi responsabilităţi vizează atât aspectul “intern”, respectiv cel al 

activităţilor legate de întreprindere, cât şi aspectul “extern”, cel al interacţiunii companiilor cu 

actorii aflaţi “dincolo de porţile întreprinderii”. 

 

Noi responsabilităţi ale întreprinderilor în contextul dezvoltării umane durabile 

Tabel nr. 1 

Aspect  “intern” Aspect  “extern” 

Investiţii în capitalul uman: antrenarea 

salariaţilor la învăţământul permanent; 

asigurarea unei bune instruiri a personalului; 

promovarea unor raporturi mai armonioase 

între muncă, familie şi timp liber  

Integrarea companiei în comunitatea 

locală: oferirea de locuri de muncă, 

venituri, cooperarea cu alte întreprinderi 

Practici nediscriminatorii în raport cu 

minorităţile etnice 

Respectarea drepturilor omului: 

promovarea unor relaţii exemplare sub 

aspect moral, legal şi politic pe plan 

local şi în raport cu mediile din afara 

comunităţii 

Securitatea muncii şi protejarea sănătăţii 

salariaţilor la locul de muncă  

Implicarea voluntară în respectarea 

cerinţelor unui mediu global curat 

Managementul impactului asupra mediului 

şi resurselor naturale: reducerea consumului 

de resurse naturale, diminuarea poluării, 

reducerea risipei de apă, practicarea relaţiei 

oportunităţilor câştig-câştig (bun pentru 

afacere şi bun pentru mediu) etc. 

 

Sursa: Green Paper, Promoting a European framework for corporativ responsibility, 

European Commision, Luxemburg, 2001, p.8 

 

ISD au un rol decisiv asupra pilonului mediu din întregul sistem numit dezvoltare 

durabilă. Aceste investiţii sunt orientate către factorii de mediu afectaţi în urma activităţilor 

economice şi către domeniile de activitate care generează presiuni asupra mediului natural 

(protecţia resurselor de apă, tratarea şi colectarea deşeurilor).  

132



Unele păreri defavorabile privind efectul asupra mediului înconjurător în contextual 

globalizării susţin existenţa unor efecte negative care provin din orientarea investiţiilor către 

ţările unde standardele de mediu şi de muncă sunt scăzute. 

Profesorul Tom Palmer vine cu următorul contraargument 

(http://tomgpalmer.com/wp-content/uploads/papers/tom_palmer_-

_globalizarea_este_minunata!-1.pdf, p. 4): investitorii investesc acolo unde cred că vor obţine 

venituri mai mari, acolo unde productivitatea muncii este mai ridicată, unde oamenii sunt 

bogaţi, iar bogaţii cer condiţii bune de mediu şi muncă. 

China, cea mai mare producătoare de CO2, este ţara în care se produc bunuri pentru 

toate statele lumii, iar poluarea atmosferei se întinde peste oceanul Pacific. Paradoxal, fiind 

“ţara producătoare a lumii”, populaţia beneficiază de creşterea nivelului de trai, iar 

repercusiunile poluării sunt suportate şi de locuitorii unor ţări pentru care bunurile se produc. 

Drept urmare, şeful organizaţiei Greenpeace International, Thilo Bode, susţinea faptul că 

„soarta ecologică a omenirii se decide în Asia”. 

La nivelul Uniunii Europene, Fondurile Sociale şi de Coeziune au făcut posibile 

investiţiile în capital fizic şi social al regiunilor mai puţin dezvoltate. Aderarea la UE a ţărilor 

în care investiţiile au fost minime sau au lipsit constituie o provocare pentru atingerea unei 

dezvoltări durabile la nivel comunitar. Astfel, Fondul de Coeziune va aloca 63 miliarde euro 

în perioada 2007-2013 din care 50% vor fi îndreptaţi către proiectele de mediu. 

IMM-urile care promovează producţia şi tehnologia curată, energia regenerabilă, 

utlizarea tehnologiei de economisire a apei şi a energiei demonstrează o abordare a dezvoltării 

economice ce va dura şi pentru generaţiile următoare. 

Unii specialişti sunt de părere că ISD se îndreptă către ţările sărace în care nu 

funcţionează o politică a mediului conturată, care să prevadă sancţiuni drastice ale acelora ce 

poluează. Aspectul negativ al globalizării economiei este reprezentat de exportul deşeurilor şi 

a factorilor de poluare în ţările sărace. 

 

Concluzii 

ISD au impact asupra fiinţei umane şi mediului înconjurător, factori ai creșterii  şi 

dezvoltării economice. Aspectele pozitive resimţite de către pilonul social al sistemului numit 

dezvoltare durabilă sunt: creşterea calităţii vieții, investițiile în resursa umană, accesul la 

tehnologia modernă. Aspectele negative sunt concretizate prin apariția șomajului și a poluării 

în țările în care politica de mediu nu este restrictivă. 
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