
Participarea capitalului strain la firmele romanesti - mai mica decat in 2002
Soldul investitiilor straine de la 31 mai 2003 este mai mare decat cel din mai 2002, respectiv 9,54
miliarde de dolari, fata de 8,4 miliarde dolari, se arata in datele oferite de Registrul Comertului. In acelasi
timp insa, potrivit acelorasi surse, capitalul social subscris, in luna mai 2003, la societatile noi cu
participare de capital strain se situeaza sub nivelul inregistrat in luna mai 2002. Pe ansamblul tarii, s-au
inregistrat 438 societati comerciale noi cu participare straina, cu un capital total de 9,2 milioane de
dolari, fata de 543 de societati si 16 milioane de dolari in 2002. In aceste conditii de evolutii diferentiate a
numarului de societati cu participare de capital strain si a capitalului social subscris, valoarea medie a
capitalului social subscris pe o unitate a fost in luna mai 2003 de 21 mii dolari, fata de 32,7 mii dolari in
luna mai 2002. O caracteristica a lunii mai o reprezinta, de asemenea si scaderea considerabila a
volumului de majorari de capital social al societatilor comerciale cu participare straina, respectiv 88,5
milioane de dolari, fata de aceeasi luna a anului trecut, cand acesta a fost de 409,8 milioane de dolari.
Potrivit datelor de la Registrul Comertului, in luna mai cele mai mari investitii au venit din partea
investitorilor din Asia, cu un capital de 5,5 milioane de dolari, urmati de cei din Europa, cu 3,7 mii de
dolari. In ceea ce priveste tarile de rezidenta a capitalului strain, in luna mai, pe primul loc se afla Japonia
cu 5,4 milioane de dolari, apoi Belgia cu 1,3 milioane de dolari, urmata de Turcia si Olanda cu 875 mii
dolari si, respectiv, 721,2 mii dolari. Cele mai mari investitii in Romania, in aceasta luna, au fost realizate
de Compania Hoteliera Intercontinental Romania (cu partener din Luxemburg) la care investitia a fost de
12,5 milioane de dolari, ABN AMRO Bank Romania SA (Olanda) cu 8,4 milioane dolari si Meva SA (cu
partener din Luxemburg) cu 8 milioane dolari. Structura pe domenii de activitate arata aceeasi preferinta a
investitorilor pentru activitatile in domeniul comercial - 54,3% din numarul total de societati comerciale
cu participare straina la capitalul social. In ordinea preferintelor urmeaza industria cu 18,8%, serviciile
personale cu 11,7%, turismul (4,5%) si agricultura cu 4,2 %. 
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