
ENEL promite investitii de un miliard de euro la Electrica
Ministrul Economiei si Comertului, Dan Ioan Popescu, a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la o
reuniune in Italia, la MonteCotinni Terme, la care au fost invitati ministrii Mediului, ai Energiei din cele
15 tari comunitare si din cele 10 state ce vor intra in UE, precum si Romania, Bulgaria si Turcia. In
timpul reuniunii, ministrul roman s-a intalnit cu o serie de reprezentanti ai firmelor italiene. Cele mai
importante discutii au fost cele purtate cu presedintele companiei italiene ENEL, care, desi este o
companie de stat, este puternic implicata in privatizarea Electrica din Romania, fiind participant la
privatizarea Electrica-Banat si Dobrogea. ?Am obtinut din partea ENEL promisiunea de investitie a peste
un miliard de euro in modernizarea celor doua societati ale Electrica din Banat si Dobrogea, unde
colaboram foarte bine cu partea italiana. Iar faptul ca prin Camera Deputatilor din Italia a trecut strategia
energetica, ce permite pentru prima data ca ENEL sa investeasca in sectoare nucleare din afara Italiei,
ne-a facut sa discutam foarte serios posibilitatea ca investitia de la Cernavoda sa devina un obiectiv pentru
ENEL?, a declarat Dan Ioan Popescu. Acesta mai spune ca a remarcat un interes deosebit pentru Romania
si din partea Germaniei, Frantei si Spaniei, reprezentantii acestor tari fiind interesati de posibilitatile de
investitie, in conditiile in care domeniul energetic este unul in expansiune si cu o rata de atractivitate
foarte mare. De remarcat ca, pentru prima data, un ministru dintr-o tara din afara UE a fost considerat
?key-speaker?, adica un vorbitor de prim rang, alaturi de ministrii din Franta, Danemarca, Grecia,
Germania, Norvegia, precum si din Italia. Discursul ministrului s-a axat, in special, pe progresele facute
de industria energetica din Romania si asupra modului in care Romania aplica Protocolul de la Kyoto. 
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