EVENIMENT

„România a
reprezentat
o alegere
strategică
pentru Austria,
inclusiv
sub aspect
investiţional!”

Interviu cu Doamna SILVIA DAVIDOIU, Ambasadorul României la Viena
- Cum aţi aprecia dv., în acest moment,
raporturile româno-austriece? Puteţi face
o „radiografie” a acestora, aşa cum arată
ele în anul 2013 ?
- Vă mulţumesc pentru posibilitatea de a
împărtăşi câteva gânduri şi aprecieri privind
relaţia bilaterală româno-austriacă, o relaţie care
a cunoscut un dinamism deosebit în ultimii 8
ani şi care a atins un nivel de complexitate greu
de anticipat cu un deceniu în urmă.Bineînţeles,
„pilonul” principal în raporturile noastre a
devenit cel economic, unde putem vorbi de o
relaţie cu conotaţii strategice de ambele părţi,
atât datorită numărului de firme cu capital
austriac sau mixt austriaco-român - vorbim de
peste 5000 de companii! -, cât şi volumului de
investiţii - Austria situându-se pe locul 2 în ierarhia
investitorilor străini din România . Austria este
ţara central europeană care s-a implicat cel mai
mult în economiile emergente din estul şi sud
estul Europei, fiind un investitor important în
majoritatea statelor vecine şi din Balcanii de vest.
Cu toate acestea, România a reprezentat o alegere
strategică pentru Austria, inclusiv sub aspect
investiţional, datorită relaţiilor bilaterale bune,
dimensiunii pieţei interne, aşezării geografice,
dar mai ales potenţialului foarte bun de creştere
şi dezvoltare al economiei româneşti.Am să
amintesc aici o remarcă a unui reprezentant
al conducerii unei mari bănci austriece, care a
precizat într-o întrevedere cu demnitari români
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faptul că România a fost şi este percepută de
grupul pe care îl reprezintă drept „marea speranţă”
a jumătăţii estice a continentului…Cred că
trebuie subliniat acest lucru extrem de important:
faptul că percepţia mediului de afaceri austriac
despre România este una bună şi dătătoare de
încredere… Mai rămâne doar să transformăm
„speranţele” în „certitudini”, iar eu cred că sunt
premise extrem de bune pentru ca acest lucru
să se întâmple. Dincolo de acest domeniu de
excelenţă, trebuie subliniat şi faptul că relaţiile
şi dialogul politic se află la un nivel deosebit,
contactele între demnitarii din cele două ţări fiind
nu doar periodice, ci şi extrem de consistente din
punct de vedere al conţinutului.Aş aminti doar
că, de la începutul anului şi până acum, au avut loc
întâlniri la nivel de preşedinte, premier, preşedinte
al Camerei Deputaţilor, iar în perioada următoare
sunt programate alte contacte la nivel de miniştri şi
preşedinţi de comisii parlamentare.
- Care sunt aşteptările austriece ale
momentului faţă de România ca stat
partener?
-Dintre aşteptările cele mai ridicate ale părţii
austriece referitoare la România aş aminti
în primul rând aspectele legate de accesarea
fondurilor europene. Este practic o temă
recurentă în toate discuţiile pe care le-am purtat
cu reprezentanţii mediului de afaceri, indiferent de
sectorul de activitate, de la mediul bancar la cel al

consultanţei sau producţiei industriale.În actuala
conjunctură economică şi financiară la nivel
european, fondurile comunitare sunt percepute
de toţi drept o bază sigură şi credibilă pentru un
angajament investiţional, plastic vorbind sunt o
reconfirmare a realităţii că potenţialul de creştere
economică al zonei estice, al României în cazul
nostru, este extrem de ridicat. Pentru a continua
în aceeaşi notă, îndrăznesc să fac afirmaţia că
noi suntem „echivalentul creşterii economice”
la nivelul unei Europe măcinate de recesiune şi
stagnare. Această oportunitate extraordinară este
o realitate de care majoritatea actorilor economici
din Austria sunt conştienţi, ei urmărind cu mare
atenţie evoluţiile ce se înregistrează în deblocarea
accesării fondurilor sectoriale în raporturile cu
Bruxelles-ul, dar şi reconfigurările instituţionale
operate de către guvernul român. Pot să divulg
faptul că mai multe bănci austriece, altele decât
cele deja prezente consistent în România, s-au
adresat misiunii noastre semnalând interesul lor
pentru o aprofundare a relaţiilor cu parteneri
români, mai ales la nivelul administraţiei locale, în
accesarea de fonduri europene şi demararea unor
proiecte la care să se alăture cu mijloacele proprii,
dar şi cu expertiza acumulată în derularea de astfel
de proiecte cu impact regional.
- Ce alte exemple de bună cooperare
între cele două state aţi mai putea aminti ?
- Unul din cele mai bune exemple pe care pot
să îl evoc în acest moment, se referă la Strategia

