
Dezamagirea economica numita Romania
Un articol publicat in Financial Times vine sa clatine increderea investitorilor in mediul de afaceri
romanesc. Declaratiile cuprinse in analiza realizata de publicatia citata surprind dezamagirea
investitorilor straini atrasi psihologic de schimbarile politice din 1996, dar ale caror proiecte fie nu s-au
concretizat, fie au obtinut rezultate mediocre. Joel Hayes, fostul presedinte al Fondului
Romano-American pentru Investitii (Romanian American Enterprise Fund - RAEF), considera ca
profiturile care au rezultat din investitiile in Romania sunt  "nesatisfacatoare" .  "In perioada 1997-1998,
foarte multe fonduri de investitii au fost inchise, pentru ca sperantele exprimate dupa instalarea unui nou
guvern in 1996 nu au fost confirmate, iar masurile autoritatilor au fost ineficiente" , a aratat Hayes.
Cornel Marian, senior investment officer la Fondul de investitii  "Oresa Ventures" , a apreciat ca profitul
obtinut pe piata romaneasca depinde de interesul real al oamenilor de afaceri.  "Am investit in cinci
companii, iar anul trecut am inlocuit trei directori executivi. Aplicam niste standarde foarte stricte, pentru
ca altfel nu am putea supravietui" , a aratat Cornel Marin. La randul sau, Robert Luke, presedintele
Fondului Roman Post-Privatizare (FRPP), considera ca exista multiple oportunitati de afaceri si incearca
sa stimuleze interesul fondurilor de investitii pentru sectorul imobiliar romanesc, desi acesta nu s-a
dovedit suficient de profitabil in trecut, iar Romania are o reputatie nefavorabila in ceea ce priveste
activitatea de constructii.  "Numai zece procente din marile proiecte de constructii sunt finalizate la timp
si in limita bugetului stabilit initial" , a aratat Luke, fondul de investitii pe care il conduce fiind implicat
recent in constructia unui hotel in Bucuresti. Joel Hayes a apreciat ca, in aceste conditii, investitorii
prefera sa renunte la Romania pentru a dezvolta afaceri mai mici, dar mai sigure, in tarile vecine. 
"Romania revine in atentia investitorilor, in vreme ce in Polonia, Ungaria si Cehia se simte deja o
temperare a avantului economic. Dar oamenii de afaceri prefera aceste tari, intrucat aici exista o
infrastructura" , a aratat el.
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