BANCA NA|IONAL{ A ROM~NIEI

Investiţiile str[ine directe ]n România
la 31 decembrie 2003

Banca Na\ional[ a Rom`niei =i Institutul Na\ional de Statistic[ au realizat
cercetarea statistic[ pentru determinarea investi\iilor str[ine directe (ISD) ]n Rom`nia
la 31.12.2003 pe baza soldului existent la începutul anului 2003 şi a fluxurilor din
cursul exerciţiului financiar 2003, în întreprinderile investiţie directă rezidente.
Cercetarea statistică asigur[ datele necesare pentru determinarea ISD =i
efectuarea unor analize privind investiţiile străine directe pe principalele ramuri ale
economiei naţionale (diviziuni CAEN Rev.1), pe regiuni de dezvoltare =i \[ri de
provenien\[.
De asemenea, s-au obţinut informaţii privind partea din investiţiile străine
directe materializată în imobilizări corporale şi necorporale (care permit efectuarea
unor analize privind durabilitatea investiţiilor străine directe), partea reinvestit[ din
profitul net, aportul creditelor la investiţiile străine directe, precum şi aportul în natură
la investiţiile străine directe (pentru societăţile comerciale nefinanciare).
Totodată, rezultatele cercetării statistice sunt utilizate la ajustarea datelor
privind investiţiile străine directe din balanţa de plăţi pentru anul 2003 (fluxuri),
respectiv a datelor privind poziţia investiţională internaţională a României la sfârşitul
anului 2003 (solduri), precum =i la estimarea profitului reinvestit =i a aportului ]n
natur[ pentru anul 2004 (fluxuri =i solduri).
ASPECTE METODOLOGICE
• Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată, între o entitate
rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a
unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.
Sunt considerate investiţii directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin
unui investitor care deţine cel pu\in 10% din capitalul social subscris al unei
întreprinderi, creditele dintre acest investitor şi întreprinderea în care a investit,
precum şi profitul reinvestit de către acesta.

• Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de
persoane ce acţionează împreună, care deţine cel puţin 10% din capitalul social
subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică) sau
cel puţin 10% din voturi, într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.
• Intreprinderea investiţie directă: este o întreprindere cu sau fără
personalitate juridică, în care un investitor străin deţine cel puţin 10% din capitalul
social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor
fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din capitalul social
subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea
relaţiei de investiţie directă.
• Componentele investiţiilor străine directe:
· Capitaluri proprii: cuprind capitalul social subscris şi vărsat, atât în
numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii
rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul
sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora.
· Creditul net, respectiv creditele primite de către întreprinderea
investiţie directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de
firme nerezidente din care face parte acesta, mai pu\in creditele acordate de
către întreprinderea investiţie directă investitorului străin direct sau unei alte
firme din cadrul grupului de firme.
REZULTATELE CERCET{RII STATISTICE ISD 2004
1. Fluxul net =i soldul ISD
Intr[rile nete de investiţii străine directe au fost ]n anul 2003 de 1946 milioane
euro echivalent, fiind constituite din:
•

Participa\ii ale investitorilor str[ini direc\i la capitalul social al ]ntreprinderilor
investi\ie direct[ din Rom`nia ]n valoare de 691 milioane euro (35,5% din fluxul
net de ISD). Din aceast[ sum[, 66 milioane euro constituie aportul ]n natur[ al
investitorilor str[ini la ]ntreprinderile lor, ceea ce reprezint[ 3,4% din totalul
fluxului net.

• Profitul net reinvestit, care a ]nregistrat un nivel de 572 milioane euro, reprezint[
29,4% din fluxul net al ISD.
•

Alte capitaluri investite, respectiv creditul net primit de c[tre ]ntreprinderile
investi\ie direct[ de la investitorii str[ini, ]n sum[ de 683 milioane euro, ceea ce
reprezint[ 35,1% din fluxul net al ISD.

2. Repartizarea ISD pe principalele activit[\i economice
Soldul investiţiilor străine directe la finele anului 2003 se situa la nivelul a 9662
milioane euro, orientarea investitorilor străini spre principalele activit[\i economice
fiind redată ]n tabelul de mai jos:
Investiţiile străine directe pe principalele activităţi economice
la 31 decembrie 2003*)
milioane euro
Valoare
TOTAL, din care
Industrie
Industrie extractivă
Industria prelucrătoare, din care
- metalurgie
- alimente, băuturi şi tutun
- mijloace de transport
- ciment, sticlă, ceramică
- maşini şi echipamente
- textile, confecţii şi pielărie
- prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice
- fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă
- tehnică de calcul, aparate electrice, radio-TV, comunicaţii
- alte ramuri ale industriei prelucrătoare
Poştă şi telecomunicaţii
Comerţ
Intermedieri financiare şi asigurări
Servicii prestate întreprinderilor **)
Construcţii
Transporturi
Hoteluri şi restaurante
Alte activităţi

9662
4938
21
4917
1116
935
527
448
435
427
394
274
224
137
1430
1106
882
674
212
133
109
178

% din
TOTAL
100,0
51,1
0,2
50,9
11,6
9,7
5,5
4,6
4,5
4,4
4,1
2,8
2,3
1,4
14,8
11,4
9,1
7,0
2,2
1,4
1,1
1,9

*) Date revizuite
**) Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

Datele statistice arată c[ investiţiile străine directe s-au orientat cu prec[dere
]nspre industria prelucr[toare (51% din totalul ISD), ]n cadrul acesteia cele mai
atractive ramuri fiind metalurgia, industria alimentar[, a b[uturilor =i tutunului =i
industria mijloacelor de transport, confec\iile din textile şi pielărie deţinând numai 4,4
puncte procentuale.

3. ISD =i imobiliz[rile corporale =i necorporale
Activit[\ile economice ]n care investiţiile străine directe în echipamente, utilaje şi
alte mijloace de producţie au o pondere semnificativă, sunt redate ]n tabelul de mai
jos:

Investiţiile străine directe pe principalele activităţi economice
la 31 decembrie 2003*)
Imobiliz[ri corporale =i necorporale
Repartizare pe principalele activit[\i economice
milioane euro

TOTAL, din care
Industrie
Industrie extractivă
Industria prelucrătoare, din care
- metalurgie
- alimente, băuturi şi tutun
- ciment, sticlă, ceramică
- prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice
- textile, confecţii şi pielărie
- mijloace de transport
- maşini şi echipamente
- fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă
- tehnică de calcul, aparate electrice, radio-TV, comunicaţii
- alte ramuri ale industriei prelucrătoare
Poştă şi telecomunicaţii
Comerţ
Servicii prestate întreprinderilor **)
Transporturi
Construcţii
Hoteluri şi restaurante
Intermedieri financiare şi asigurări
Alte activităţi

Imobilizări
corporale şi
necorporale
Valoare % din
TOTAL
4899
50,7
2929
30,3
13
0,1
2916
30,2
744
7,7
549
5,7
343
3,5
326
3,4
261
2,7
229
2,4
135
1,4
134
1,4
119
1,2
76
0,8
875
9,1
566
5,9
259
2,7
74
0,8
46
0,5
46
0,5
19
0,2
85
0,7

*) Date revizuite
**) Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

4. Repartizarea ISD pe regiuni de dezvoltare

Investiţiile străine directe pe regiuni de dezvoltare
la 31 decembrie 2003*)
milioane euro
Regiuni de dezvoltare

Valoare

TOTAL, din care:

% din
TOTAL

9662

100,0

BUCUREŞTI – ILFOV

5236

54,2

SUD-EST

1041

10,8

SUD

798

8,2

VEST

744

7,7

NORD-VEST

648

6,7

CENTRU

629

6,5

SUD-VEST

355

3,7

NORD-EST

211

2,2

*) Date revizuite

5. Repartizarea ISD pe \[ri de origine
Repartizarea pe \[ri de provenien\[ a ISD a fost realizat[ ]n func\ie de \ara
de\in[torului nemijlocit a cel pu\in 10% din capitalul social al ]ntreprinderilor
investi\ie direct[ rezidente, conform principiului „immediate country basis”.
Investi\ii str[ine directe ]n Rom`nia
la 31 decembrie 2003*)
Repartizare pe ţări

TOTAL, din care:
Olanda
Grecia
Franţa
Italia
Antilele Olandeze
Germania
Austria
Cipru
Statele Unite ale Americii
Elveţia
China
Alte \[ri
*) Date revizuite

Valoare
9662
1825
1070
994
799
724
702
615
409
324
320
199
1681

milioane euro
% din TOTAL
100,0
18,9
11,1
10,3
8,3
7,5
7,3
6,4
4,2
3,4
3,3
2,1
17,2

6. Veniturile realizate din ISD
}n anul 2003 veniturile realizate din ISD s-au situat la nivelul de 1047
milioane euro. Dintre acestea, partea cea mai important[ (1018 milioane euro
respectiv 97% din total venituri) o reprezint[ veniturile din participa\ii la capital,
constituite din dividende repartizate =i profituri reinvestite ]n cadrul exerci\ului
financiar 2003.
Profiturile reinvestite ]n valoare de 572 milioane euro corespund unei
ponderi de 55% ]n total venituri, iar dividendele repartizate ]n valoare de 446
milioane euro au o pondere de 42% ]n total venituri.
Veniturile nete din dob`nzi primite de c[tre investitorii str[ini direc\i la
creditele acordate ]ntreprinderilor lor din Rom`nia r[m`n de mic[ anvergur[, cu un
nivel de numai 29 milioane euro, ele reprezent`nd 3% din venituri.
*
*

*

Cercetarea statistic[ s-a realizat pe baza unui e=antion care a cuprins 6367
]ntreprinderi investi\ie direct[, din care 3076 de ]ntreprinderi au constituit partea
exhaustiv[ a acestuia (]ntreprinderile cu num[rul de salaria\i mai mare de 50 inclusiv
au fost incluse ]n cercetare ]n totalitate) =i 3291 de ]ntreprinderi (cu num[rul de
salaria\i mai mic dec`t 50) au fost selec\ionate aleator dintr-o baza de sondaj format[
din circa 27000 de ]ntreprinderi investi\ie str[in[ direct[.
Rezultatele finale ale cercet[rii statistice ISD se ]ncadreaz[ ]ntr-un grad de
eroare de ±2,32%.
Metodologia cercet[rii statistice a fost elaborat[ de speciali=tii din Banca
Na\ional[ a Rom`niei, iar extragerea e=antionului, implementarea ]n teren a cercet[rii
=i determinarea coeficien\ilor de extindere a datelor, de c[tre speciali=tii din Institutul
Na\ional de Statistic[.

