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« LIBERALIZAŢI, DAR REGLEMENTAT » DESCRIE ABORDAREA 

CURENTĂ A GUVERNELOR ÎN PRIVINŢA POLITICII DE INVESTIŢII 
 

Conform raportului UNCTAD, obiectivul este realizarea unui echilibru, statele dorind 
creştere economică, dar şi securitate în urma crizei financiare globale 

 
Măsurile guvernamentale legate de investitiile străine directe (ISD) incearcă să aibă în vedere 
lecţiile invatate in timpul crizei financiare globale, dar si să stimuleze intrările de ISD pentru a se 
putea redresa in urma declinului economic, se arata in Raportul Mondial al Investiţiilor 2010 (RMI). 
 
Conform documentului, eforturile de liberalizare a intrărilor de ISD, concomitent cu noile măsuri de 
reglementare mai stricte, reprezintă o provocare pentru guverne şi pentru factorii internaţionali de 
decizie. Dihotomia contrastează cu tendinţele mai evidente spre liberalizare observate în anii 1990 
şi la începutul secolului XXI. 
 
RMI 10, lansat astăzi, este subintitulat “Investiţii Verzi”. 
 
Politicile naţionale continuă să promoveze şi să liberalizeze investiţiile străine, dar în 
acelaşi timp să le supra-reglementeze  
 
În 2009, majoritatea statelor au continuat să liberalizeze, să promoveze şi să faciliteze investiţiile 
străine. Puţin sub 70% din măsurile iniţiate anul trecut au susţinut liberalizarea şi promovarea 
investiţiilor străine. Cu toate acestea, ponderea politicilor mai restrictive observate în 2009, de 
30%, a fost cea mai ridicată de când RMI a început să fie publicat, în anul 1992. (figura 1). RMI 
2010 identifică un număr total de 102 măsuri  privind politicile de investiţii luate în anul 2009, dintre 
care 71 susţineau liberalizarea şi promovarea investiţiilor străine, iar 31 tindeau spre reglementări 
mai stricte în ceea ce priveşte ISD. 
 
Pe lângă aceste măsuri, programele de stimulare economică şi ajutoare pentru redresare 
implementate ca răspuns la criză au reprezentat o caracteristică definitorie a dezvoltării politicilor 
privind investiţiile în anul 2009. Astăzi, există întrebări cu privire la cea mai bună modalitate de 
reducere treptată a ajutoarelor de stat, având grijă ca strategiile de ieşire să nu determine crearea 
unui protecţionism asupra investiţiilor. 
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Numărul acordurilor internaţionale continuă să crească, intensificându-se interacţiunea cu 
celelalte zone de decizie 
 
Reţeaua globală de Acorduri Internaţionale de Investiţii (AII) – cuprinzând tratate bilaterale de 
investiţii (TBI), tratate privind dubla impozitare (TDI), precum şi alte AII – au continuat să se 
extindă în anul 2009, ajungând la un total de 5939 de acorduri (figura 2). Dintre cele 211 acorduri 
noi încheiate în anul 2009, 82 au fost TBI, 109 au fost TDI, iar alte 20 au fost AII. Numărul în 
creştere al acestora sugerează faptul că statele continuă să le utilizeze ca pe o metodă de 
atragere şi de promovare a investiţiilor străine. Concomitent cu această creştere, a avut loc şi o 
mărire cu cel puţin 32 a numărului cazurilor de rezoluţie a disputelor, iniţiate de statele-investitor 
sub prevederile AII.  Astfel, s-a ajuns la un număr total de cel puţin 357 de cazuri. 
 
AII continuă, de asemenea, tendinţa spre o mai mare detaliere şi complexitate. Există legături din 
ce în ce mai puternice între politicile de investiţii şi alte domenii de politică, precum reforma 
sistemului financiar, protecţia mediului şi schimbările climatice. În acelaşi timp, exită o tendinţă 
spre consolidare, în care AII regionale completează din ce în ce mai mult acordurile bilaterale. 
Evoluţiile din anul 2009 sugerează că AII se îndreaptă către o abordare mai integrată, mai 
cuprinzătoare şi mai elaborată, caracterizată de o reechilibrare a drepturilor şi obligaţiilor dintre 
investitori şi statele-gazdă. Cu toate acestea, folosirea eficientă a AII în scopul dezvoltării 
constituie încă o provocare. 
 
Iniţiative noi pentru a face faţă schimbărilor globale 
 
Mai mult, iniţiativele de politici internaţionale care au fost lansate pentru a combate criza globală au 
avut repercusiuni asupra investiţiilor internaţionale. Exemplele includ eforturile de a stabili principii 
internaţionale pentru investiţii responsabile în agricultură, conduse de UNCTAD, Organizaţia 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă, precum şi Grupul 
Bancii Mondiale. Membrii G20 s-au angajat să evite protecţionismul în zona comerţului şi a 
investiţiilor şi au cerut organizaţiilor interguvernamentale, inclusiv UNCTAD, să monitorizeze şi să 
întocmească rapoarte publice pe această temă. Mai mult, eforturile de a reforma sistemul financiar 
şi de a soluţiona deficienţele care au stat la baza crizei financiare globale sunt în faza incipientă. În 
această privinţă, atenţia trebuie să fie acordată realizării unei coerenţe între sistemul financiar 
internaţional emergent şi sistemul invesţiilor internaţionale, ambele administrând fluxuri de capital 
transfrontaliere pe termen scurt şi lung. 
 
După criză, numeroase provocări pentru politicile de investiţii 
 
Pe măsură ce statele se străduiesc să depăşească recenta criză financiară, economică, 
energetică, alimentară şi climatică (de mediu), proiectarea politicilor de investiţii pentru a  valorifica 
investiţiile străine în sensul creşterii economice şi dezvoltării este mai importantă, dar şi mai dificilă 
ca niciodată, conform RMI. Este necesară tratarea într-un mod eficient a interacţiunii dintre 
investiţii şi problemele mai generale din domeniul economic, social şi al mediului – şi dezvoltarea 
unor modalităţi de abordare coerentă şi de susţinere reciprocă. Din multitudinea de instrumente 
disponibile, factorii de decizie trebuie să identifice cea mai bună combinaţie. O provocare majoră 
este găsirea unui punct de echilibru între promovarea investiţiilor şi reglementarea lor. Iar 
iniţiativele naţionale şi internaţionale trebuie să fie coordonate cu preocupările economice şi de 
dezvoltare ale fiecărui stat în parte. Raportul notează că UNCTAD, în calitatea sa de actor 
internaţional şi având ca obiectiv îmbinarea cercetărilor şi a consultanţei, poate juca un rol 
important  în susţinerea guvernelor pentru a stabili regimuri eficiente de investiţii. 
 
 

Raportul Mondial de Investiţii şi baza de date sunt disponibile la http://www.unctad.org/wir,  
http://www.unctad.org/fdistatistics şi http://www.unctad.org/diae  
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Figura 1: Schimbările politicilor la nivel naţional, 1992-2009 
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Sursa: UNCTAD, Raportul Mondial al Investiţiilor, Investiţii Verzi, Figura III.1. 

 
Figura 2. Tendinţele TBI, TDI, AII, 2000-2009   

(Număr: AII cumulat pe scara din dreapta) 
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Sursa: UNCTAD, baza de date a AII.  
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