
Cum putem reconstrui 
România prin
investiții?

 Noiembrie 2020

EY Attractiveness Survey
România



Cuvânt înainte

1
06

03

2 Care va fi impactul pandemiei 
asupra investițiilor străine 
în 2020 și pe termen lung?

21

3 Cum își poate reveni România prin�
investiții într-un mediu de afaceri�
complet diferit?

27

Cuprins

Dorim să mulțumim

36Profil de țară

04Rezumat executiv

Metodologie 34

Care era poziția investițională 
a României înainte de COVID-19?

CSA Institute și Facultății de Administrare Afacerilor din cadrul 
Academiei de Studii Economice din București pentru contribuția 
lor la acest raport. Mai mult, dorim să mulțumim profesioniștilor 
din EY care și-au dedicat din timp pentru a împărtăși gânduri și 
ideile cu privire la viitorul investițiilor în România în următorii ani.



Redefinirea agendei de investiții a 
României este vitală pentru redresarea 
economică post-pandemie
Investițiile străine directe sunt 
poziționate deseori pe primele 
locuri în cadrul agendelor 
economice naționale, fiind 
considerate oportunități importante 
de creștere economică pentru țările 
de destinație. În 2020, investitorii 
s-au confruntat cu o provocare 
majoră: pandemia a adus 
incertitudini și perturbări 
economice în întreaga lume.

În ultimii nouăsprezece ani,  EY a 
efectuat cercetări ample asupra 
evoluției investițiilor străine și 
percepțiilor investitorilor în multiple 
țări și regiuni. Anul acesta lansăm 
primului studiu de atractivitate 
dedicat pieței din România. Chiar 
dacă programul nostru de cercetare 
a fost puternic influențat de 
pandemie, ideile noastre reflectă 
atât modul în care pandemia a 
perturbat dinamica investițională, 
cât și ceea ce trebuie făcut dincolo 
de pandemie pentru a atrage 
investiții.

Investițiile străine pot deveni o forță 
pentru dezvoltarea economică a 
României post-pandemie. Dar 
pentru ca acest lucru să se 
întâmple, România va trebui să își 
reformeze abordarea de atragere 
ISD, pentru a deveni o destinație 
atractivă de investiții.

Întrucât COVID-19 accelerează 
adoptarea tehnologiei, practicile 
durabile și reorganizarea lanțurilor 
de aprovizionare, România trebuie 
să acționeze eficient pentru a se 
adapta la aceste tendințe 
emergente și la așteptările actuale 
ale investitorilor într-un mediu de 
afaceri ce a suferit modificări 
majore.

Potrivit sondajului nostru efectuat 
în iulie 2020, 46% dintre 
investitori au anulat, au scăzut 
sau au întrerupt investițiile din 
cauza pandemiei. Impactul real 
asupra nivelurilor investiționale va 
depinde totuși de modul în care 
economia globală va evolua în 
viitorul apropiat și de modul în 
care fluxul de investiții străine 
este stimulat la nivel național. 

Investitorii sunt totuși optimiști: 
41% dintre ei consideră că 
România va fi mai atractivă din 
punct de vedere al investițiilor 
străine directe după încheierea 
pandemiei. În opinia lor, potențial-
ul economic de creștere la nivel 
național se regăsește în 
agricultură, sectorul de IT, 
industria de transporturi și auto, 
considerate sectoare economice 
cheie pentru dezvoltarea 
economică a României în 
următorii ani. 

Pe lângă perspective relevante 
oferite de investitori străini cu 
privire la atractivitatea și 
posibilitățile de creștere ale 
României, oferim la sfârșitul 
raportului patru recomandări de 
care credem că România trebuie 
să țină cont pentru a deveni un 
centru de investiții străine mai 
atractiv.

Sperăm că veți citi cu plăcere 
raportul nostru și că veți găsi 
inspirație pentru ceea ce va urma 
în informațiile împărtășite.

 

Bogdan Ion
Country Managing Partner,
EY România & Moldova &
Chief Operating Officer,
EY CESA
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de proiecte de extindere   
provenite din alte țări
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de proiecte de ISD 
anunțate în 2019 
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de noi proiecte 
de ISD 53  

 
România și-a păstrat atractivitatea în concordanță cu anii anteriori

2018

Număr mai mic de proiecte de investiții
străine directe

2017 2018 2019
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Nivelul de investiții similar cu anii
anteriori (în miliarde EUR)
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Care era poziția investițională a României înainte
de COVID-19?

1

Rezumat executiv

1

Deși a avut un număr mai mic de proiecte de investiții străine directe,
soldul de investiții din 2019 al României a atins un nivel similar cu anii precedenți.

Atractivitatea României, la nivelul 
mediei europene înainte de COVID-19,  
27% din investitorii intenționând să se 
extindă sau să stabilească
operațiuni în țară.

Operațiunile legate de lanțurile de 
aprovizionare și de producție 
sunt considerate principalele 
atracții pentru investiții:

2019 5.17
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Care va fi impactul pandemiei?2

46

51

au anulat, amânat sau au 
scăzut investițiile

au crescut sau 
au păstrat 
același nivel de 
investiții

Investitorii sunt optimiști cu
privire la revenirea post-COVID-19

41
din investitori cred că 
România va deveni mai 
atractivă după 
încheierea pandemiei

COVID-19 a declanșat o scădere a 
investițiilor, dar nu o reducere completă

Sectoarele care pot favoriza 
creșterea României

66
stabilitate socială și 
politică

65 
 oferta pieței de muncă

65 
competitivitatea în materie de costuri 

35

IT&C

Agricultură

3 Cum își poate păstra România atractivitatea după COVID-19?
Stabilitatea socială și politică și oferta de forță de 
muncă sunt citate drept factori importanți pentru 
companiile străine atunci când se gândesc să 
investească în România.

Pentru investitorii stabiliți în România, siguranță și
măsurile de securitate implementate, precum și 
managementul crizei COVID-19 sunt factori cheie 
pentru viitoarele investiții.

În opinia investitorilor străini, dezvoltarea României
poate proveni din sectoare cheie, cum ar fi agricul-
tura, IT-ul și industria de transporturi și auto.

74

61

măsuri de siguranță și 
securitate implementate pentru 
prevenirea unei viitoare crize 
majoră 

nivelul de succes în 
gestionarea crizei COVID-19 

Industria de transporturi și auto

29

21

România ar trebui să își concentreze 
eforturile asupra:

Investițiilor în domeniile cheie domenii 
cu probleme: educație,  transformare 
tehnologică,  infrastructură

Valorificării resurselor în sectoarele 
aflate în curs de dezvoltare

Pregătirii pentru orice oportunitate 
care ar putea apărea

"noua normalitate" și în același timp să 
se pregătească pentru ultimul șoc 
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1
Care era poziția investițională 
a României înainte de 
COVID-19?

anunțate în România
în 2019 

  de locuri de muncă create

78 4591
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de proiecte 
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Investițiile străine directe, un instrument puternic 
pentru o dezvoltare durabilă

Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

În prezent, dezvoltarea economică a unei țări depinde 
într-o proporție considerabilă de nivelul de investiții din 
mediul de afaceri. În absența investițiilor, economia se 
confruntă cu dificultăți. Investițiile străine directe (ISD) 
reprezintă o sursă sănătoasă de creștere economică, 
inclusiv în momentele în care stabilitatea economică este în 
pericol și dezvoltarea este supusă presiunii. Fiind 
complementare surselor publice de finanțare, ISD asigură 
capitalul necesar pentru economiile în dezvoltare. ISD 
constituie și un instrument de creare de noi locuri de 
muncă în cadrul companiei investitoare, stimulând de 
asemenea dezvoltarea altor companii.

Investițiile străine directe reprezintă nu numai flux de 
capital, ci și schimb de tehnologii, cunoștințe, practici 
organizaționale, care pot stimula creșterea economică. 
Investitorii străini aduc adeseori moduri inovatoare de a 
dezvolta afaceri și noi tehnologii, care pot crește eficiența 
angajaților și competitivitatea companiilor.

ISD sunt caracterizate de stabilitate pe termen lung, fiind 
definite de interesul durabil al investitorului în privința 
companiei în care investește. Prin urmare, un investitor 
care a înființat o companie nouă nu va renunța cu ușurință 
la investiția sa, chiar și în perioade de turbulență 
economică.

Impactul ISD este mai mare decât ceea ce se poate măsura 
prin cifre, stimulând schimbările cu impact pozitiv pe mai 
multe niveluri: eficiența întreprinderii, implementarea de 
bune practici, transferul de cunoștințe etc. 
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Investițiile străine în Europa s-au stabilizat în 2019, 
dar proiectele sunt în pericol

Analiza EY relevă faptul că anul trecut au fost anunțate 
6.412 de proiecte de ISD în Europa, o creștere de 0,9% 
față de 2018. Investițiile au fost semnificative în special 
în Franța și Spania, dar tensiunile comerciale globale, 
incertitudinile generate de Brexit (inclusiv temerile 
îndreptățite legate de un Brexit fără acord) și atenuarea 
creșterii economice au făcut ca investițiile la nivelul 
întregii Europe să înregistreze o majorare modestă. 
Evaluat numai în funcție de numărul proiectelor 
anunțate, 2019 a fost al doilea cel mai bun an 
înregistrat în ultimii 20 de ani în materie de ISD, depășit 
doar de 2017. 

Empiric vorbind, numai un număr nesemnificativ de 
proiecte de ISD anunțate într-un an nu au fost realizate. 
Dar COVID-19 a întrerupt punerea în practică a 
proiectelor. Analiza EY arată că incertitudinile de pe 
piață și, în unele sectoare, decimarea pieței vor face ca 
numai 65% dintre proiectele anunțate în 2019 să fie 
implementate la timp. Alte 25% dintre acestea au fost 
amânate sau modificate semnificativ, iar 10% au fost 
anulate.

Investițiile în Franța au explodat în 2019, cu o creștere 
de 17% la 1.197 de proiecte și o cotă de piață de 18,8%. 
Pentru prima dată în istorie, Franța a atras mai multe 
proiecte de ISD decât orice altă țară. Revenirea Franței, 
care a fost tot mai accentuată începând cu 2017, este 
un rezultat direct al reformelor din 

domeniul legislației muncii și al impozitării companiilor, 
care au fost foarte bine primite de investitorii autohtoni 
și internaționali deopotrivă. 

Dincolo de Canalul Mânecii, investițiile în Regatul Unit 
s-au majorat cu 5%, demonstrând rezistență la șocul 
incertitudinilor legate de Brexit. Cu toate acestea, 
Regatul Unit a pierdut prima poziție pentru prima dată în 
istorie. Printre celelalte țări cu performanțe notabile 
s-au numărat Portugalia (+114%), Spania (+55%) și 
Țările de Jos (+11%). Rămâne de văzut ce impact va 
avea COVID-19 asupra concretizării proiectelor de ISD, 
în special în Spania, unde economia națională a fost una 
dintre cele mai afectate din Europa. 

În contrast, ISD s-au diminuat în Irlanda (–7%), Rusia 
(–9%), Polonia (–26%) și Turcia (–33%). Germania a 
înregistrat mai degrabă stabilitate, decât creștere, ceea 
ce reflectă dificultățile structurale cu care se confruntă 
nou-intrații în a angaja personal pe o piață a muncii 
aglomerată, precum și faptul că lanțurile de 
aprovizionare sunt deja foarte bine organizate și 
integrate. 
Desigur, această situație se poate schimba în viitor, iar 
nou-veniții ar putea să beneficieze de unele oportunități. 
Scăderile înregistrate în Rusia și Irlanda vin după un an 
2018 în care s-au înregistrat niveluri de investiții foarte 
mari.
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TOP 20 țări europene în ceea ce privește atragerea 
de investiții străine directe

Franța 

Regatul Unit

Germania 

Spania 

Belgia 

Olanda

Polonia 

Irlanda

Rusia 
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Italia 
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Poziție Țară Numărul de proiecte anunțate în 2019 
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

Ce performanțe înregistra România în materie de 
ISD înainte de apariția COVID-19?

Figura 1: Evoluția ISD (numărul de proiecte)

Pandemia provocată de COVID-19 a cauzat perturbări 
economice de dimensiuni mari în întreaga lume. Cu 
toate acestea, rămâne relevant să înțelegem dinamica 
ISD în România de dinainte de criză pentru a înțelege pe 
deplin tendințele actuale și viitoare.

În 2019, au fost anunțate în România 78 de proiecte de 
investiții directe, o scădere de aproximativ 28% 
comparativ cu anul anterior (113 proiecte în 2018), 
plasând țara noastră pe locul al 15-lea în Europa. Cu 
toate acestea, este important de menționat că valoarea 
ISD s-a menținut relativ la același nivel: 5,26 miliarde 
euro (2018) vs. 5,17 miliarde euro. 

O tendință similară se poate observa la nivelul întregii 
regiuni, țările din Europa Centrală și de 

Est înregistrând o scădere a numărului total de proiecte 
de ISD cu circa 20% față de anul anterior. 2019 a fost un 
an în care investitorii străini au arătat un mai mare 
apetit pentru Europa Occidentală, care a deținut 80% din 
cota de piață europeană.

După aderarea la Uniunea Europeană, România a 
înregistrat o creștere considerabilă în ceea ce privește 
numărul anual de proiecte de ISD, contribuind în mod 
direct la creșterea economiei naționale. COVID-19 ar 
putea avea o influență negativă asupra dinamicii actuale 
ISD pe viitor, punând în pericol progresul cumulat din 
ultimii ani.
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Sursa: Raportul EY European Investment Monitor (EIM) 2020
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

Potrivit datelor puse la dispoziție de Banca Națională a României (BNR), ISD au fost evaluate la 5,26 miliarde de 
euro în 2018, cel mai mare nivel din 2008, anul accederii în UE. În 2019, România a atras investiții străine în 
valoare de 5,17 miliarde de euro, o scădere de 93 milioane de euro comparativ cu anul anterior.

Anii recenți au adus schimbări în bine în structura investițiilor străine în România. În 2019, ISD reprezentând 
participații la capital au fost cu circa 53% mai mari decât în 2009, ceea ce a constituit un salt calitativ semnificativ.

Figura 2: Fluxurile ISD între 2010 și 2019 (în miliarde EUR)
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

În 2009 și 2010, procentajul ISD reprezentând participații la capital a fost de 48,8% și, respectiv, 51,4%. În 2019, 
soldul total al ISD a fost de 88,3 miliarde de euro, reprezentând o creștere de 80% față de acum zece ani. Aceeași 
tendință poate fi observată în cazul pozițiilor capitalurilor proprii (majorare de 72%) și pozițiilor instrumentelor de 
natura datoriei (majorare de 104%), evidențiindu-se faptul că întreprinderile străine au continuat să investească în 
activitatea lor din România.

Figura 3. Soldul investițiilor străine și volumul investițiilor anuale în 
România în perioada 2009-2019 (în miliarde EUR)
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

La finalul lui 2019, cele mai importante economii cu investiții în România, pe baza datelor privind soldul ISD puse la 
dispoziție de BNR, au fost: Țările de Jos, cu o cotă a ISD în soldul total de 23,2%, urmate de Austria, cu o cotă de 12,6%, 
și Germania, cu o cotă de 12,3%. Per total, principalele 10 țări investitoare au înregistrat o cotă însumată de 83,4% din 
soldul total al ISD, în timp ce principalele 20 de țări investitoare dețineau o cotă de 95,4% din soldul total al ISD. Este de 
reținut faptul că țările membre ale Uniunii Europene au înregistrat o cotă însumată de 89,5% din soldul total al ISD, ceea 
ce subliniază rolul UE ca principal partener strategic al României.

Sursa: Raport BNR: Investițiile străine directe (ISD) în România în anul 2019

Europa, principalul investitor în România

Figura 4: Principalele investiții străine directe în România în funcție de țara 
de origine la 31 decembrie 2019
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

În mod similar cu celelalte piețe europene,
investițiile străine s-au concentrat în principal
în marile orașe în 2019.  Bucureștiul a atras 
50% din numărul total de proiecte de ISD
anunțate (o creștere de 10% față de 
anul anterior), în timp ce Timișoara a ocupat 
locul al doilea, pentru al doilea an consecutiv, 
cu o cotă de piață de 11,5%.

În 2019, proiectele de ISD noi au depășit numărul 
proiectelor de extindere ale investitorilor deja stabiliți în 
România. Proiectele de ISD noi au fost derulate în principal 
în sectorul digital (38% din totalul proiectelor noi) și în cel al 
serviciilor pentru întreprinderi (17%). În mod similar, cel 
mai mare număr de proiecte de extindere a fost înregistrat 
tot în sectorul digital, în timp ce sectorul agroalimentar și 
cel al serviciilor pentru întreprinderi s-au clasat pe locurile 
al doilea și, respectiv, al treilea. 

68% 
Noi

32% 
Extindere

Sursa: Raportul EY European Investment Monitor (EIM), 2020. Sursa: Raportul EY European Investment Monitor (EIM), 2020.

ISD concentrate în orașele mari ale României

50% 

11.5% 
Timișoara

București

35% 
Alte regiuni

3.8% 
Iași

Ca număr de proiecte, Statele Unite dețin prima poziție în rândul principalelor țări investitoare în România, cu cel mai 
mare număr de proiecte de ISD și cea mai mare cotă de piață sub aspectul creării de locuri de muncă. Franța și Germania 
ocupă locurile al doilea și, respectiv, al treilea ca număr de proiecte, depășind Regatul Unit, odată cu încheierea în cele 
din urmă a procesului Brexit.  Canada și Țările de Jos ocupă și ele locuri importante în clasamentul nostru privind crearea 
de locuri de muncă, deținând cote de piață de 10% și, respectiv, 17%. 
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număr de proiecte
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Principalele 10 țări investitoare ca număr 
de locuri de muncă create

2019

Statele Unite 1581 

Olanda 800 

Canada 500 

Germania 470 

China 200 

Italia 200 

Elveția 200 

Regatul Unit 200 

Franța 190 

India 100 
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

Sursa: Raport BNR: Investițiile străine directe (ISD) în România în anul 2019

Destinațiile investițiilor pe regiuni

În ultima decadă, majoritatea proiectelor de ISD au fost 
implementate în regiunea București-Ilfov. O creștere 
notabilă în acest interval se poate observa în regiunea 
vestică a României. În aceeași perioadă, regiunea de 
Sud a României (Muntenia) a suferit o scădere a atrac-
tivității. 

Regiunea de Nord-Est este caracterizată de o pondere a 
ISD redusă, în principal din cauza calității infrastructurii 
locale, un aspect care izolează regiunea de celelalte 
regiuni și, implicit, de activitățile care implică 
transportul pe distanțe lungi. 

Dacă comparăm cota din investiții străine totale și cota 
din PIB total ale regiunilor, este ușor de observat

cum se întrepătrund acești indicatori.

Regiunea Sud-Vest are cea mai mică cotă din PIB total 
(7,5%), fiind de asemenea cea care a atras unul dintre 
cele mai mici fluxuri ale ISD (după regiunea Nord-Est).  
În cazul Munteniei, României Centrale și al regiunilor 
Vest, Nord-Vest și Sud-Est, valorile sunt relativ 
apropiate, atât sub aspectul ponderii în ISD totale, cât și 
sub aspectul cotei din PIB total. Totuși, acestea sunt cu 
mult inferioare față de regiunea București-Ilfov în ceea 
ce privește ambii indicatori, consolidând importanța 
strategică a Bucureștiului în materie de ISD.  

Figura 5: Relația dintre cota din ISD/regiune și cota din PIB/regiune din soldul 
total al ISD și PIB total
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

Sursa: Raport BNR: Investițiile străine directe (ISD) în România în anul 2019

Industria, liderul clasamentului 
valorii ISD
În ultimii 10 ani, fluxul ISD a urmat o pantă descendentă 
în România: valoarea medie a fluxului ISD a fost cu 
65,2% mai mică în a doua jumătate a decadei. Singura 
creștere (30%) s-a înregistrat în domeniul participațiilor 
la capitalurile proprii, în timp ce volumul profiturilor 
reinvestite a fost negativ, iar valoarea medie a 
împrumuturilor nete s-a redus cu 70%.

Cea mai mare parte a fluxului ISD a fost obținută în 
sectoarele industriale (40,4%) în 2019. Cota ISD în 
industrie a scăzut anul trecut, fiind depășită de servicii și 
de 

construcții și tranzacțiile imobiliare, dar a crescut ca 
valoare nominală față de anul anterior.

Creșteri semnificative s-au înregistrat în sectorul 
financiar și al asigurărilor și în cel al construcțiilor și 
tranzacțiilor imobiliare. Comerțul și-a păstrat aproape 
aceeași pondere în volumul total al soldului ISD. Volumul 
soldurilor pentru ramura tehnologiei informației și 
comunicații a scăzut de la 6,5% în 2009 la 3,9% în 2019 
din cauza investițiilor mai mari în alte sectoare.

Figura 6: Soldul investițiilor străine directe în România pe principalele 
sectoare economice între 2009-2019
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Principalele sectoare în 2019

Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

Sursa: Raportul EY European Investment Monitor (EIM), 2020.

Sectorul digital și cel al serviciilor pentru 
întreprinderi, lideri în clasamentul numărului de 
proiecte de ISD
În 2019, în concordanță cu tendințele europene, 
sectorul digital și cel al serviciilor pentru întreprinderi au 
atras cele mai multe proiecte de ISD, cu o cotă de piață 
de 36% în cazul sectorului digital și o cotă de piață de 
16,7% în cazul serviciilor pentru întreprinderi. Împreună, 
acestea au reprezentat sursa a peste 50% din numărul 
de noi locuri de muncă create. 

Ocupând locul al treilea, activitatea agroalimentară a 
generat cu mult mai puține noi 

locuri de muncă, fiind un sector mult mai vulnerabil, 
care a suferit pierderi de venituri din cauza perturbărilor 
lanțurilor de aprovizionare provocate de COVID-19. 

Producția de utilaje și echipamente a generat al doilea 
cel mai mare număr de noi locuri de muncă în 2019 
(18,2% din numărul total), chiar dacă au existat doar 4 
proiecte de ISD anul trecut.

Digital 28 35.90% 2151 

Servicii pentru întreprinderi 13 16.67% 500 

Industria agroalimentară 7 8.97% 20 

Electronică & IT 5 6.41% 200 

Finanțe 4 5.13% N/A 

Utilaje și echipamente 4 5.13% 1000 

Producători și furnizori de 
mijloace de transport 4 5.13% 350 

Sănătate și asistență socială 3 3.85% 80 

Produse chimice și din mase plastice 2 2.56% 120 

Tehnologia informației, comunicații 
și media 2 2.56% 50 

Materii prime 2 2.56% N/A 

Industria mobilei 1 1.28% N/A 

Industria metalurgică 1 1.28% 120 

Petrol și gaze 1 1.28% N/A 

Transporturi și logistică 1 1.28% N/A 

Total 78 100.00% 4591 
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

Sursa: Rapoartele anuale ale BNR privind investițiile străine directe (ISD) în România (2009-2019)

Declanșarea creșterii pieței muncii
În 2019, companiile ISD prezente în România aveau în 
jur de 1,31 milioane de angajați, cu 16,7% mai mult față 
de 2010. 
Rata disponibilizărilor făcute de companiile cu capital 
străin a fost mai mică decât rata disponibilizărilor îm 
întreaga economie în perioada crizei financiare. Între 
2009 și 2010, numărul total de angajați din România a 
scăzut cu 8,3%, în timp ce, în cazul companiilor cu 
capital străin, scăderea a fost de doar 1%. 
După criza economică, întreprinderile ISD au avut și mai 
mulți angajați. Între 2010 și 2015, numărul total de 
angajați din România a crescut cu 5,3%, în timp ce 
numărul persoanelor angajate de companiile cu capital 
străin s-a majorat cu 8%, acestea făcând față în mod clar 
mai bine crizei și revenindu-și mai rapid.

În ultimii cinci ani, numărul total de angajați din 
economie a rămas la fel, în timp ce numărul de angajați 
din companiile ISD a crescut cu 6,5%.
 
Între 2010 și 2019, companiile ISD au continuat să 
angajeze pe plan local, deși creșterea veniturilor s-a 
diminuat. Acest lucru sugerează că majoritatea acestor 
companii au planuri de investiţii pe termen lung în 
România și nu se concentrează asupra profiturilor pe 
termen scurt.

Cifra de afaceri a companiilor ISD a ajuns la 191 
miliarde de euro în 2019, o majorare de 6,8 procente 
comparativ cu 2018 și cu 56,4 procente față de 2010. 

Figura 7: Numărul de angajați din întreprinderile ISD și din economia per 
total între 2009 și 2019
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

Sursa: Prognoza economică europeană Ediția de vară 2020, Comisia Europeană.

Creșterea PIB 

Consumul privat

Consumul guvernamental

Formarea brută de capital fix 

Din care: echipamente 

Din care: construcții

Exporturi (bunuri și servicii) 

Importuri (bunuri și servicii) 

Venitul național brut (VNB)  
(deflator PIB) 

Contribuția la creșterea PIB

Cererea internă 

Investiții

Exporturile nete

Ocuparea forței de muncă

Șomajul (definiția Eurostat)

Salariul real per cap de locuitor

Costul unitar al muncii în termeni reali

Deflator PIB

Indicele armonizat al bunurilor de consum

Balanța comercială

Balanța de cont curent

Împrumuturi nete atrase (+) sau acordate (-)*

Împrumuturi nete atrase ajustate ciclic*

Datorie*

7.1 4.4 4.1 -6,0 4,2

10 7.3 5.9 -6.2 4.9

4.2 2.1 6.4 3.4 1.4

3.6 -1.2 18.2 -15 5

-9.9 4.3 17.8 -22.1 7.2

10.7 -4 20.9 -10 4

7.6 6.2 4.6 -12.8 9.9

0.8 9.1 8 -14.4 9.8

4.7 6.3 6.9 2.3 2.5

8.5 5.9 5.8 -7.2 4.4

0.8 -0.3 3.8 -3.5 1.1

-1.4 -1.4 -1.7 1.2 -0.3

2.4 0.2 -0.1 -2.5 0.6

4.9 4.2 3.9 6.5 5.4

11.8 8.8 3.5 0.5 2.8

4.9 2.4 -2.2 4 -1.2

4.7 6.3 6.9 2.3 2.5

1.1 4.1 3.9 2.5 2.8

-2.8 -4.4 -4.6 -3.3 -3.4

-2.6 -2.9 -4.3 -9.2 -11.4

83.3 81.3 79.4 95.1 92

37.3 34.7 35.2 46.2 54.7

2017 2018 2019 2020 2021

*ca procentaj din PIB

Prognoza economică a 
României
Contribuția ISD la creșterea și dezvoltarea economică a 
României în ultimii ani nu poate fi negată, datorită 
aportului acestora la dezvoltarea tehnologică, la 
creșterea exporturilor și la importurile de know-how.

Deschiderea României față de ISD a început în anii 
2000, datorită evoluției pozitive a economiei românești 
și contextului extern favorabil, modelat de 
perspectivele de accedere la UE. Intervalul 2003-2008 a 
reprezentat o perioadă de expansiune pentru ISD în 
România, cu un flux al ISD care s-a majorat de peste 
cinci ori.

Atractivitatea României pentru ISD s-a diminuat după 
2009, ca o consecință a crizei financiare globale.

În pofida acestui recul, între 2015 și 2019, fluxul ISD a 
înregistrat o pantă ascendentă.

Pandemia provocată de COVID-19 își va lăsa iremediabil 
amprenta asupra performanțelor economice ale țării, 
așa cum se poate observa în evoluția și prognoza 
indicatorilor economici cheie: scăderea PIB cu 6% în 
2020, scăderea consumului privat cu 6,2%, șomajul este 
estimat să crească și el până la 6.5%. 

Cu toate acestea, pot fi observate tendințe pozitive în 
prognoza pentru 2021. Astfel, creșterea PIB s-ar majora 
cu 4,2%, consumul privat cu 4,9%, formarea brută de 
capital fix cu 5%, iar salariul real per cap de locuitor ar 
putea crește cu 2,8%. Evoluția indicatorilor 
macroeconomici urmează același model ca tendințele 
soldului ISD, demonstrând impactul pozitiv al 
investițiilor străine asupra economiei naționale. 

Modificarea procentuală anuală (dacă nu se prevede altfel)
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Care era poziția investițională a României înainte de COVID-19?

Atragerea ISD în 
perioadele dificile
România a captat interesul investitorilor străini, care au 
realizat investiții pe mai multe niveluri, asigurând locuri 
de muncă, susținând consumul și dezvoltând capaci-
tatea de producție, inclusiv în perioadele de criză. În 
plus, interesul pe termen lung al investitorilor de a 
sprijini economia României poate fi observată prin 
concentrarea investițiilor în diverse sectoare industriale. 

Impactul pozitiv al ISD asupra economiei naționale 
depinde adeseori de capacitatea de absorbție a acesteia: 
calitatea capitalului uman, gradul de dezvoltare 
economică și tehnologică, stabilitatea și atractivitatea 
legislației. Astăzi, principalele surse de atractivitate 
pentru investitori sunt resursele disponibile care 
îmbrăcă diferite forme: infrastructură, susținere 
instituțională etc. Asigurarea acestor resurse este nu 
numai un mijloc de a atrage investitorii străini, ci și o 
contribuție la dezvoltarea economică a țării. 

Capitalul uman, facilitățile fiscale și capacitățile pieței 
reprezintă potențialul României de a atrage investiții 
străine. Rezultatele pozitive ale României sunt limitate 
de lipsa unei viziuni strategice consecvente de stimulare 
concretă a ISD și a pârghiilor economice de stimulare a 
acestora. Cu toate acestea, ISD prezente în România 
până acum au avut o contribuție esențială la creșterea 
economică. 

Pandemia provocată de COVID-19 va avea un impact 
asupra economiilor și companiilor din întreaga lume, în 
timp ce guvernele vor continua să caute soluții adecvate 
pentru a diminua efectele inevitabilei crize. 
Concentrarea eforturilor asupra atragerii de ISD poate 
conduce la un mediu de afaceri mai solid și poate 
amplifica efectele pozitive pe care capitalul străin l-a 
avut până acum asupra economiei românești.
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investițiile planificate
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Care va fi impactul pandemiei 
asupra investițiilor străine �
în 2020 și pe termen lung?

 

dintre investitori au fost 
influențați de reacția locală 
la pandemia provocată de 
COVID-19



Figura 8: Cum a schimbat pandemia provocată de COVID-19 planurile de 
investiții în România ale companiei dumneavoastră pentru anul 2020?

Care va fi impactul pandemiei asupra investițiilor străine în 2020 și pe termen lung?

Investitorii sunt prudenți, 
dar nu se retrag complet
Pandemia și-a pus amprenta asupra ISD în întreaga 
Europă. Intențiile de investiții s-au diminuat în mod 
justificat, deoarece măsurile de carantină au făcut 
practic imposibile evaluarea și executarea proiectelor de 
investiții. Incertitudinea economică provocată de 
epidemie determină întreprinderile să reanalizeze dacă 
proiectele de producție, cercetare sau servicii de suport 
mai sunt viabile din punct de vedere financiar. 
Într-adevăr, 73% dintre companii anticipează că 
pandemia provocată de COVID-19 va avea un impact 
sever asupra economiei globale, potrivit raportului EY 
Capital Confidence Barometer, lansat în martie 2020.

În România, planurile legate de ISD par să urmeze 
tendințele principale.  Potrivit 

studiului nostru derulat în rândul a 106 investitori 
străini, 39% și-au diminuat sau anulat planurile de 
investiții în România, iar alți 7% și-au suspendat 
investițiile. 50% au declarat că nu și-au schimbat 
planurile, în pofida pandemiei. 
Dacă se materializează predicțiile optimiste ale unei 
reveniri sub formă de „V”, scenariul în care activitatea 
economică își revine puternic în al doilea semestru al 
anului, ISD ar putea să înregistreze un reviriment brusc. 
Prin contrast, predicțiile pesimiste referitoare la o 
depresiune îndelungată le-ar reduce în viitorul previzibil. 
Modelările macroeconomice ale EY sugerează că cea 
mai probabilă variantă este o recuperare lentă sub 
forma de W, marcată de creșteri neuniforme, în valuri.
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Figura 9: Care dintre următorii factori au influențat planul dvs. 
de investiții pentru 2020?

Care va fi impactul pandemiei asupra investițiilor străine în 2020 și pe termen lung?

Pentru Europa, 2019 a fost al doilea cel mai bun an 
înregistrat vreodată în materie de ISD, depășit doar de 
2017. Dar COVID-19 a întrerupt punerea în practică a 
proiectelor. Incertitudinile de pe piață și, în unele 
sectoare, decimarea pieței vor face ca numai 65% dintre 
proiectele anunțate în 2019 să fie implementate la timp. 
Alte 25% dintre acestea au fost amânate sau modificate 
semnificativ, iar 10% au fost anulate. 

În cazul României, sondajul nostru arată că investitorii 
străini sunt împărțiți în două tabere opuse: 46% și-au 
anulat, diminuat sau suspendat investițiile în România, 
în timp ce 50% au declarat că își vor continua proiectele 
de ISD în România, fără o 

majorare a planurilor lor de investiții.

Planurile de investiții din 2020 au fost conturate de 
evoluția pandemiei: 43% dintre investitori au fost 
influențați în planurile lor de investiții din 2020 de 
răspunsul local la pandemia COVID-19, în timp ce 
stimulentele guvernamentale sau problemele de lichidi-
tate au reprezentat factori de decizie pentru un procent 
mult mai mic de lideri de afaceri.
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Figura 10:  Ce tip de proiect de investiții plănuia să realizeze compania 
dumneavoastră în anul următor în România?

Care va fi impactul pandemiei asupra investițiilor străine în 2020 și pe termen lung?

Pandemia i-a făcut pe liderii de afaceri să regândească 
lanțurile de aprovizionare ale companiilor lor, deoarece 
măsurile de carantină au provocat opriri ale activității la 
nivelul tuturor operațiunilor.  Printre cele mai afectate 
au fost companiile manufacturiere și cele din domeniul 
lanțurilor de aprovizionare și logisticii. Interesant este 
faptul că acestea sunt printre principalele alegeri ale 
investitorilor care deja plănuiau să își înființeze sau să își 
extindă operațiunile în 

România înainte de apariția pandemiei. Chiar dacă 
investitori străini consideră că România ar trebui să 
investească mai mult în proiecte de infrastructură, 
aceștia văd potențialul României în a deveni un centru 
important de producție și mobilitate al Europei. 
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Care va fi impactul pandemiei asupra investițiilor străine în 2020 și pe termen lung?

Stimulente naționale: 
soluția principală?

Odată cu răspândirea pandemiei, guvernele naționale 
s-au confruntat cu decizia de a impune măsuri de 
siguranță pentru a izola și limita epidemia, cu un impact 
direct asupra activităților economice.

Din cauza incertitudinilor legate de viitoarele evoluții ale 
pandemiei și de extinderea măsurilor de carantină și a 
telemuncii, mulți investitori ar putea fi mai atrași de alte 
localități decât epicentrele tradiționale de investiții, 
reprezentate de marile orașe precum Londra, Paris, 
Berlin și, în cazul României, București. Alternativ, este 
posibil ca investitorii să înceapă să acorde prioritate 
țărilor care au fost mai puțin afectate de primul val de 
COVID-19 în detrimentul celor mai afectate.
Pachetele de stimulente ar putea juca un rol în această 
decizie, dar guvernele trebuie să ia în calcul factori 
multipli.

Potrivit sondajului nostru, 44% dintre investitori spun că 
pachetele naționale de 

stimulente și impactul acestora ar putea juca un rol în 
decizia lor de a își extinde sau a derula activități în 
România. 

Țările și orașele își pot crește gradul de atractivitate prin 
intermediul unor măsuri de sprijinire a ISD orientate în 
mod specific către mediul de afaceri. Subvențiile 
salariale, amânarea plăților de impozite, reducerile de 
taxe și împrumuturile pentru diminuarea efectelor 
întreruperii activității au făcut parte din strategia 
națională de susținere a economiei, dar, având în vedere 
specificul crizei, sănătatea și siguranța rămân prioritare.

74% dintre investitorii deja stabiliți în România afirmă că 
măsurile de siguranță și securitate puse în practică vor 
juca un rol important în viitoarele decizii de investiții, în 
timp ce 61% dintre aceștia vor lua în considerare în orice 
plan de extindere gradul de succes în gestionarea crizei 
COVID-19. 

74
dintre investitorii străini prezenți în 
România care au fost intervievați în luna 
iulie au declarat că măsurile de siguranță 
și securitate le vor influența viitoarele 
decizii de investiții.
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Care va fi impactul pandemiei asupra investițiilor străine în 2020 și pe termen lung?

Stabilitatea socială și politică, oferta de forță de muncă 
și competitivitatea țării din punctul de vedere al 
costurilor sunt printre principalii  factori avuți în vedere 
de companiile străine atunci când analizează efectuarea 
de investiții în România. Tensiunile geopolitice actuale 
au influențat companiile străine să caute destinații 
stabile pentru investiții, care au gestionat cu 

succes criza COVID-19.  Spre deosebire de sondajul 
desfășurat la nivel european, potrivit căruia pachetele 
naționale de stimulente reprezintă principala prioritate a 
investitorilor, studiul nostru arată că întreprinderile 
străine interesate de ajutorul financiar oferit de 
guvernul național sunt mai puține.

Figura 11:  Ce factori pot influența decizia dumneavoastră de a extinde/derula 
operațiunile din/în România?
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Cum își poate reveni România prin investiții într-un mediu de afaceri complet diferit?

Perspectivele Europei după COVID-19 sunt pesimiste: 
49% consideră că Europa riscă să fie mai puțin sau mult 
mai puțin atractivă pentru investiții într-o lume 
post-COVID. Contrar nivelului european, investitorii sunt 
mai optimiști cu privire la atractivitatea României în 
următorii ani: 41% cred că atractivitatea României se va 
îmbunătăți după pandemie. Cu toate acestea, Europa 
trebuie să acționeze unitar pentru a păstra 
atractivitatea în regiune. 

Cum credeți că va evolua atractivitatea României 
în următorii trei ani după încheierea 
pandemiei de COVID-19?
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1. Investiții în domeniile cheie: educație, transformare 
tehnologică, infrastructură

Potrivit studiului nostru de percepție, proiectele în 
educație, tehnologie și infrastructură ar trebui să 
reprezinte principalele priorități de pe agenda României, 
deoarece companiile străine consideră că este nevoie de 
îmbunătățiri în aceste domenii cheie pentru a crește 
competitivitatea țării. 

COVID-19 a făcut ca accelerarea transformării 
tehnologice să reprezinte un imperativ în diverse 
domenii, atât prin prisma costurilor și accesibilității, cât 
și prin nevoia de a se adapta la noile condiții socio-eco-
nomice. EY Europe Attractiveness Survey arată că 82% 
dintre investitori anticipează că rata de adoptare a 
tehnologiei se va accelera în următorii trei ani ca o 
consecință a pandemiei de COVID-19. Prin urmare, 
România va trebui să se adapteze inevitabil la 
dezvoltarea economiei digitale. 

Lanțurile de aprovizionare globale au fost afectate de 
pandemie, făcându-i pe investitori să regândească 
modul în care își desfășoară activitatea și planurile lor 
de investiții.  Sondajul nostru arată că 26% dintre liderii 
de companii plănuiesc să modifice modelele lanțurilor de 
aprovizionare ca reacție la pandemia 

provocată de COVID-19 prin sporirea capacităților de 
producție din Europa. În plus, investitorii sunt mai atrași 
de proiectele de ISD în logistică, lanțuri de aprovizionare 
și producție în România, ceea ce demonstrează 
potențialul țării în aceste domenii în rândul companiilor 
care plănuiesc să își stabilească sau extindă operațiunile 
în țară. Cu toate acestea, planurile companiilor trebuie
să fie completate de investiții reale în proiecte majore de 
infrastructură și urbanism, opinie împărtășită de 80.4% 
dintre intervievați.
 
Odată cu evoluția crizei, oamenii devin mai receptivi la 
probleme sensibile, precum durabilitatea și schimbările 
climatice. Politicile de mediu se plasează pe locul al 
patrulea printre problemele cărora România trebuie să 
le acorde atenție, în opinia investitorilor, în contextul în 
care schimbările climatice nu reprezintă un subiect de 
dezbatere publică prioritar. 

Cum își poate reveni România prin investiții într-un mediu de afaceri complet diferit?
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Figura 12: În opinia dumneavoastră, unde ar trebui să își concentreze 
eforturile România pentru a-și îmbunătăți atractivitatea pentru 
investitorii străini?

Cum își poate reveni România prin investiții într-un mediu de afaceri complet diferit?
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Figura 13: În opinia dumneavoastră, care sectoare de activitate vor 
reprezenta motorul creșterii României în anii următori?

2.  Valorificarea resurselor 
în sectoarele aflate în curs 
de creștere
Resursele disponibile în economia României în 
sectoarele agriculturii, tehnologiei informației și 
transporturilor și industriei auto au fost remarcate de 
participanții la studiu, din moment ce aceste trei 
sectoare sunt considerate a fi cruciale în facilitarea 
creșterii economice a României în anii următori.

La nivel european, tehnologiile curate și energia 
regenerabilă, economia digitală și serviciile medicale și 
sănătatea sunt considerate sectoarele care vor propulsa 
dezvoltarea economică a regiunii.

 În cazul României, aceste sectoare ocupă poziții inferio-
are pentru investitori în ceea ce privește contribuția la 
dezvoltarea economică viitoare a țării. Aflându-se la 
începutul demersului său de digitalizare a economiei, 
România va trebui totuși să își concentreze resursele 
asupra sectoarelor tradiționale, cum ar fi agricultura, în 
același timp acordând atenție sectoarelor inovatoare, 
cum ar fi tehnologiile curate sau energia regenerabilă. 

Cum își poate reveni România prin investiții într-un mediu de afaceri complet diferit?
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Figura 14: Cum vă veți modifica modelul lanțului de aprovizionare ca reacție 
la COVID-19?

3.  Pregătirea pentru orice 
oportunitate ce ar putea 
apărea
Viitoarele pandemii, intensificarea tensiunilor 
geopolitice și schimbările climatice vor reitera nevoia de 
lanțuri de aprovizionare flexibile și agile. Transformarea 
va depinde foarte mult de nevoile fiecărei companii în 
parte și de sectoarele în care activează acestea, dar 
investițiile străine vor juca probabil un rol important în 
adaptarea lanțurilor de aprovizionare la exigențele 
viitorului.

Potrivit studiului nostru, investitorii consideră că Europa 
este o destinație foarte atractivă în viitor pentru 
operațiunile de producție. Și, din moment ce producția 
reprezintă al doilea cel mai popular proiect de investiții 
printre investitorii cu planuri în România, acest fapt 
subliniază oportunitatea majoră pentru economia 
României. Atragerea ISD cu ajutorul unor lanțuri de 
aprovizionare agile și corespunzătoare și al unei 
infrastructuri rezistente la șocurile crizelor ar putea 
facilita transformarea României în următorul centru de 
producție al Europei. 

Cu toate acestea, investitorii nu caută țări furnizoare 
dominante, așadar adaptabilitatea va juca un rol 
important în sporirea investițiilor în producție în 
România. 

Tranziția către mijloacele de producție optimizată sau 
fabricația aditivă va juca și ea un rol important în 
atragerea ISD, deoarece investitorii caută opțiuni rapide 
și eficiente din punct de vedere energetic și al costurilor, 
care să reducă de asemenea cantitatea de deșeuri 
generate, din motive legate de conformitate și 
durabilitate. De aceea, adoptarea tehnologiilor adecvate 
și a principiilor de eficiență la nivelul tuturor sectoarelor 
economice poate face din România una dintre cele mai 
atractive destinații pentru investițiile străine în 
producție. 

Cum își poate reveni România prin investiții într-un mediu de afaceri complet diferit?
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4. Investiții în „noua  normalitate”, pregătirea 
pentru următorul  șoc economic

                                              dintre companiile străine 
stabilite în România consideră că guvernul național ar 
trebui să își concentreze eforturile asupra îmbunătățirii 
atractivității pentru ISD prin sprijinirea sectoarelor 
aflate în dificultate.  

Pandemia a pus în lumină vulnerabilitatea țării și pe plan 
social. Prin urmare, companiile și autoritățile trebuie să 
protejeze nu numai sectoarele cele mai vulnerabile, ci și 
persoanele cele mai expuse, printre care lucrătorii cu 
normă parțială de muncă, liber-profesioniști și zilierii.

Sprijinul guvernamental ar putea fi un factor decisiv 
pentru mulți investitori care sunt deja prezenți pe piață 
în ceea ce privește viitoarele investiții, deoarece poate 
determina performanța și rezistența la șocuri a 
companiilor lor în viitor.

Statele membre UE și însăși Uniunea Europeană au 
oferit fonduri substanțiale pentru a ajuta companiile să 
gestioneze impactul economic al COVID-19. Cu toate 
acestea, finanțările vor fi necesare pe termen lung, în 
special pe plan structural.  Investițiile în infrastructură, 
transformarea tehnologică, Finanțarea în stadii 
incipiente pentru antreprenori sunt cruciale pentru 
stabilitatea sectorului economic ca întreg.

Atât capitalul public, cât și cel privat vor juca roluri 
importante în redresarea economiilor. Stimularea 
fluxului de capital din partea multinaționalelor, 
conjugată cu politici fiscale adecvate și stimulente 
guvernamentale, poate diminua efectele pandemiei 
asupra economiei naționale. 

În sectorul privat, pregătirea pentru următoarea criză 
este o condiție cheie pentru rezistența la șocuri a 
întreprinderii. Ea trebuie să fie în egală măsură valabilă 
în cazul țărilor care caută să devină atractive 
post-pandemie. Următoarea criză globală ar putea să nu 
fie sanitară, ci una de mediu sau de securitate 
cibernetică.  

Pregătirile trebuie să aibă loc pe mai multe fronturi.  
Primul pas este anticiparea, urmărirea și atenuarea 
viitoarelor posibile crize cu mai multă eficacitate prin 
intermediul cercetărilor instituționale avansate. În al 
doilea rând, coeziunea dintre instituțiile europene și cele 
naționale este esențială pentru atractivitatea României 
în materie de ISD, deoarece fondurile europene obținute 
până în prezent au generat o creștere economică 
semnificativă și au făcut din România o destinație 
importantă pentru ISD pe harta Europei.

Cum își poate reveni România prin investiții într-un mediu de afaceri complet diferit?
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Atractivitatea României 
în opinia investitorilor

Evaluarea noastră privind investițiile străine directe în 
România se bazează pe European Investment Monitor 
(EIM), baza de date proprietate exclusivă a EY, produsă 
în colaborare cu OCO. 
Această bază de date urmărește proiectele de ISD care 
au avut drept rezultat crearea de noi unități și locuri de 
muncă. Prin excluderea investițiilor de portofoliu și a 
fuziunilor și achizițiilor (M&A), aceasta prezintă 
realitatea investițiilor companiilor străine în producție și 
servicii la nivelul întregului continent. Datele privind ISD 
sunt disponibile public. 
O investiție într-o companie este inclusă de obicei în 
datele privind ISD dacă investitorul străin achiziționează 
peste 10% din capitalul social al companiei și își asumă 
un rol în gestionarea acesteia. Investițiile străine directe 
cuprind capitalurile proprii, profiturile reinvestite și 
împrumuturile între societățile afiliate. 

Cu toate acestea, datele noastre includ și investițiile în 
active fizice, cum ar fi instalații și echipamente. Iar 
aceste date oferă informații valoroase referitoare la: 
• Cum se derulează proiectele de ISD 
• În ce activități se investește 
• Unde se află proiectele 
• Cine derulează aceste proiecte 
Baza de date EIM a EY este un furnizor de informații 
online de top, care monitorizează investițiile străine la 
nivelul întregii Europe. Acest excepțional instrument de 
informații comerciale este cea mai detaliată sursă de 
date privind proiectele și tendințele în materie de 
investiții transfrontaliere pe plan european. Această 
bază de date este utilizată frecvent de organisme 
guvernamentale, organizații din sectorul privat și 
companii care doresc să identifice tendințe 
semnificative pe piața muncii, în industrie, afaceri și 
investiții. 
Baza de date EIM a EY se concentrează asupra 
anunțurilor de investiții, numărului de noi locuri de 
muncă create și, acolo unde poate fi identificată, asupra 
investiției de capital asociate. Proiectele sunt 
identificate prin monitorizarea zilnică a peste 10.000 de 
surse de știri. 

Metodologie
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Percepția privind 
atractivitatea României

Pentru a confirma acuratețea datelor colectate, 
echipele de cercetare vizează contactarea directă 
a peste 70% dintre companiile care derulează 
respectivele investiții. Următoarele categorii de 
proiecte de investiții sunt excluse din baza de date 
EIM a EY: 

•M&A și consorții (cu excepția cazului în care au 
drept rezultat crearea de noi unități și noi locuri de 
muncă) 
•Contractele de licențiere 
•Unități de comerț cu amănuntul și de petrecere a 
timpului liber, hoteluri și proiecte imobiliare* 
•Utilități (inclusiv rețele de telecomunicații, 
aeroporturi, porturi și alte obiective de 
infrastructură fixă)* 
•Activități extractive (minereuri, minerale și 
combustibili)* 
•Investiții de portofoliu (fonduri de pensii, asigurări 
și financiare) 
•Investiții în fabrici și alte investiții în înlocuirea 
mijloacelor de producție (de exemplu, înlocuirea 
utilajelor vechi fără crearea de noi locuri de 
muncă) 
•Organizații nonprofit (fundații caritabile, asociații 
de ramură și organisme guvernamentale) 

*Proiectele de investiții realizate de companiile din 
aceste categorii sunt incluse în anumite situații: de 
exemplu, datele referitoare la o investiție specifică 
într-un hotel nou sau într-un centru de comerț cu 
amănuntul nu ar fi înregistrate, dar, dacă hotelul 
sau compania de comerț cu amănuntul ar înființa 
un sediu sau un centru de distribuție, un astfel de 
proiect ar fi eligibil pentru includerea în baza de 
date. 

Atractivitatea unei destinații este definită ca o 
combinație între imagine, gradul de încredere al 
investitorilor și percepția privind capacitatea țării sau 
zonei respective de a oferi cele mai competitive 
beneficii pentru ISD. 

În cadrul EY Attractiveness Romania, cercetarea în 
teren a fost realizată de CSA Institute între 17 și 31 
iulie prin intermediul interviurilor telefonice cu 106 
lideri din companii internaționale relevante, dintre 
care 50% au deja investiții în România, iar 50% nu 
desfășoară în prezent activități în țară. Având în 
vedere faptul că studiul a fost derulat după apariția 
pandemiei, considerăm că rezultatele sunt relevante 
pentru contextul actual.

În cazul studiului de atractivitate pentru Europa, 
cercetarea în teren a fost realizată de CSA Institute 
în ianuarie și februarie 2020, prin intermediul 
interviurilor telefonice, pe baza unui eșantion 
reprezentativ format din 504 decidenți 
internaționali. Un al doilea studiu de percepție a fost 
derulat în intervalul 15-29 aprilie pentru a reflecta 
modificările de percepție ale decidenților cauzate de 
criza COVID-19. Acest studiu online a fost realizat de 
Euromoney, pe baza unui eșantion reprezentativ 
format din 113 decidenți internaționali.

Surse suplimentare:

•   Raportul EY European Investment Monitor (EIM) 2020.
•   Raportul EY Capital Confidence Barometer, aprilie 2020, ey.com
•   Banca Națională a României, rapoartele anuale privind investițiile străine directe în România (2009-2019), 
     bnr.ro
•   Prognoza economică europeană Ediția de vară 2020, Comisia Europeană, ec.europa.eu

Metodologie
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Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:  

 

ey.com/attractiveness #EYAttract

Despre programul 
EY Attractiveness
Studiile de atractivitate EY sunt recunoscute la 
scară largă de către clienți, presă, autorități și 
actori publici importanți drept o sursă esențială de 
informații aprofundate referitoare la investiții 
străine directe. Analizând atractivitatea unei 
anumite regiuni sau țări ca destinație de investiții, 
studiile sunt concepute să ajute companiile în 
luarea de decizii de investiții și guvernele în 
eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării. O 
metodologie în două etape analizează atât 
realitatea, cât și percepția privind ISD în țara sau 
regiunea respectivă. Concluziile se bazează pe 
opiniile eșantioanelor reprezentative formate din 
lideri de opinie și decidenți pe plan național și 
internațional.

Programul are o tradiție de 19 ani și a produs 
studii aprofundate referitoare la Europa, un număr 
mari de țări europene, Africa, regiunea 
mediteraneeană, India, Japonia, America de Sud, 
Turcia și Kazakhstan. 
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Consultanță

Despre EY

CMP EY România & Moldova
COO EY CESA
bogdan.ion@ro.ey.com

Bogdan Ion

Tax & Law Services Leader, 
EY România and Moldova
alexander.milcev@ro.ey.com

Alex Milcev

Coordonator EY Attractiveness Survey 
România
elena.buga@ro.ey.com

Elena Buga

Acest studiu a fost realizat de EY 
România sub îndrumarea și 
coordonarea lui Bogdan Ion, cu 
participarea Adrianei Tabac, Elenei 
Buga, Marie-Armelle Benito, 
Constantinei Tseva din partea EY și cu 
sprijinul Facultății de Administrarea 
Afacerilor din cadrul Academiei de 
Studii Economice din București și al 
CSA Institute.

Persoane de contact EY

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale 
la nivel global, cu 298.000 de angajaţi în peste 700 de birouri 
în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 37,2 miliarde de USD 
în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2020. Reţeaua noastră este 
cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia 
ne ajută să le oferim clienţilor servicii prin care să beneficieze de 
oportunităţile din întreaga lume.
Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piaţa 
serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajaţi din România 
şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, 
asistenţă fiscală, strategii şi tranzacţii, consultanţă către companii 
multinaţionale şi locale. Avem birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Timişoara, Iaşi şi Chişinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei 
competiții de nivel mondial dedicată antreprenoriatului, EY E
ntrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă 
România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, 
la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur 
Of The Year. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina noastră 
de internet: www.ey.com


