
Fara o privatizare importanta in 2003, nivelul investitiilor nu va ajunge la 1,8 miliarde de dolari
"Nu vom atinge nivelul preconizat de 1,8 miliarde de dolari investitii directe atrase, in 2003, daca nu se
va realiza o privatizare importanta", a declarat, ieri, la lansarea unui proiect de investitii, Marian Saniuta,
presedintele ARIS. "Dupa cum se vede, proiectele greenfield merg, am reusit sa atragem mai multe
investitii in proiecte de acest gen. Pentru a avea un nivel mai mare al investitiilor in acest an insa trebuie
incheiata una din cele doua privatizari - Petrom si BCR", a mai spus Saniuta. Exemplul cel mai
concludent este privatizarea Sidex Galati din 2001, care a crescut nivelul investitiilor din acel an, 2001
devenind, potrivit Registrului Comertului, anul cu cele mai mari investitii straine directe atrase in
Romania (1,37 miliarde dolari). In ciuda acestei declaratii, Saniuta s-a aratat increzator in atingerea
nivelului pe care l-a preconizat la inceputul anului "Oricum, sper ca aceste privatizari sa se incheie in
acest an si astfel 2003 sa fie cel mai bun an din punct de vedere al investitiilor straine". Cifrele insa vin sa
contrazica oarecum spusele reprezentantului ARIS. Astfel, pana la 31 mai 2003 volumul investitiilor
atrase este de 419,79 milioane de dolari, in crestere fata de aceeasi perioada a anului 2001 - 331,361
milioane dolari, dar in scadere fata de 2002 - 556,409 milioane de dolari. De la inceputul anului, luna cu
cele mai mari investitii directe a fost ianuarie, cu 93,794 milioane de dolari, urmand apoi februarie, cu
86,284 milioane de dolari, in luna mai inregistrandu-se cel mai scazut nivel, respectiv 75,012 milioane de
dolari. O analiza pe trimestre a evolutiei investitiilor in 2003 fata de 2001 sau 2002 arata o crestere in
trimestrul I al acestui an de peste 2,3% fata de trimestrul I 2002. Fata de acelasi trimestru 2001,
investitiile au crescut cu peste 3% in 2003. Totodata, conform datelor Registrului Comertului, in luna
mai s-a inregistrat un nivel simtitor mai redus al investitiilor directe, in 2003 - 75,012 milioane de dolari,
fata de luna mai a lui 2001 -204,8055 milioane de dolari si a lui 2002 - 397,818 milioane de dolari. In
ceea ce priveste originea investitiilor straine directe atrase, in topul tarilor conduce in continuare Olanda,
cu 17,55% din totalul investitiilor straine directe atrase, urmata de Germania, cu 9,72%, si Franta, cu
7,28%.
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