
Investitiile straine directe insumeaza doar 3,8 miliarde de dolari
Romania a reusit sa atraga din 1991 si pana la mijlocul anului 2003 doar 3,8 miliarde de dolari. Volumul
investitiilor este unul foarte scazut in comparatie cu potentialul economic al Romaniei si la nivelul
investitiilor realizate in tarile din vecinatate, cu exceptia Bulgariei. Astfel, conform statisticilor oficiale,
media anuala a investitiilor straine directe atrase de Romania in perioada 1991-2000 a fost de aproximativ
750 milioane de dolari, valoare inferioara celor din anii 2001 si 2002, cand s-au inregistrat 1,37 miliarde
dolari, respectiv 1,33 miliarde. Pentru perioada ianuarie - mai 2003, valoarea totala inregistrata a fost de
391 milioane de dolari. Incepand cu luna octombrie a anului 2001, investitiile straine directe au fost
realizate prin Agentia Romana pentru Investitii Straine ARIS. Numarul total de inregistrari a fost de 206,
cu o valoarea totala a investitiilor angajate de 1,8 miliarde de dolari, din care numarul total al investitiilor
finalizate fiind de 70, in valoare de 622 milioane de dolari. De asemenea, in perioada august 2002 - 30
iunie 2003 numarul total de investitii angajate a fost de 87, cu o valoare totala de 837 milioane de dolari.
Principalele domenii de interes pentru investitori industria energetica, metalurgica si telecomunicatiile.
Noile reglementari privind regimul juridic al strainilor au adus si noi atributii pentru ARIS. Acestea
includ acordarea avizului tehnic de specialitate cetatenilor straini care solicita viza de lunga sedere pentru
desfasurarea de activitati comerciale in Romania, cu exceptiile prevazute de lege. Pana in prezent, s-au
primit 67 de solicitari si s-au acordat 53 de avize tehnice, dintre care 42 au fost favorabile, 11
nefavorabile, 14 solicitari fiind inca in diverse stadii de analiza. In acest sens, valoarea investitiilor atrase
este de cinci milioane de euro. In perioada imediat urmatoare, ARIS va semna un acord de colaborare cu
Japan Overseas Investment pentru dezvoltarea unei relatii de colaborare privind atragerea de capital nipon
in Romania. In prezent, ARIS monitorizeaza 13 proiecte de investitii, cu o valoare totala estimata la 720
milioane de dolari. 
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