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MEDIUL, EXTREMÃ URGENÞÃ

P
rotecþia mediului repre-
zintã una dintre marile
mize ale acestui an. Mai
multe proiecte au fost de-
marate de cei mai impor-
tanþi factori de decizie de
la nivel global, sute de

miliarde de euro vor fi investiþi pentru
a pune, pe cât posibil, frânã schimbãri-
lor climatice. A devenit tot mai evi-
dent cã situaþia în ceea ce priveºte me-
diul este foarte gravã, natura se revoltã
ºi zeci de milioane de oameni au de su-
ferit din cauza fenomenelor meteo ex-
treme, prezente pe toate continentele.
Aºa stând lucrurile, state ºi mari com-
panii au început sã investeascã masiv
în programe dedicate protecþiei me-
diului. Trebuie precizat, din start, cã o

parte din aceste gesturi lãudabile au
loc la presiunea opiniei publice ºi nu
sunt rodul unor procese de conºtiinþã.

Jeff Bezos, fondatorul companiei
Amazon ºi cel mai bogat om din lume,
a anunþat pe contul sãu de Instagram
lansarea “Bezos Earth Fund’’ (Fondul
Bezos pentru Planetã) în scopul luptei
pentru combaterea schimbãrilor clima-
tice. Bezos a precizat cã va dona perso-
nal în contul fondului 10 miliarde de
dolari “pentru început’’ ºi cã primele
subvenþii acordate cercetãtorilor, acti-
viºtilor ºi ONG-urilor vor fi atribuite în
vara aceasta. Pe de altã parte, Comisia
Europeanã a anunþat la începutul aces-
tei sãptãmâni, investiþii de 101,2 milio-
ane de euro în cele mai recente proiecte
din cadrul programului LIFE pentru

mediu ºi politici climatice. Finanþarea
va sprijini 10 proiecte de anvergurã
vizând mediul ºi clima în nouã state
membre ºi va ajuta tranziþia Europei cã-
tre o economie sustenabilã ºi cãtre neu-
tralitate climaticã. Aceste proiecte vor
fi derulate în Cipru, Estonia, Franþa,
Grecia, Irlanda, Letonia, Slovacia, Ce-
hia ºi Spania. Proiectele integrate
îmbunãtãþesc calitatea vieþii cetãþeni-
lor, ajutând statele membre sã respecte
legislaþia UE în ºase domenii: naturã,
apã, aer, deºeuri, atenuarea schimbãri-
lor climatice ºi adaptarea la schimbãrile
climatice. Investiþiile în cadrul progra-
mului LIFE sunt menite sã antreneze
peste 6,5 miliarde de euro din fonduri
suplimentare, deoarece statele membre
pot utiliza ºi alte surse de finanþare ale

UE, inclusiv fonduri agricole, regiona-
le ºi structurale, programul Orizont
2020, precum ºi fonduri naþionale ºi in-
vestiþii ale sectorului privat. Proiectele
de mare anvergurã vor sprijini Pactul
ecologic european ºi ambiþia UE de a
deveni pânã în 2050 primul continent al
planetei care este neutru din punct de
vedere climatic. Comisia Europeanã a
prezentat, în decembrie 2019, Pactul
Ecologic European, cel mai ambiþios
pachet de mãsuri care ar trebui sã le
permitã cetãþenilor ºi întreprinderilor
din Europa sã beneficieze de tranziþia
cãtre o economie verde ºi durabilã. Mã-
surile sunt însoþite de o foaie de parcurs
iniþialã a principalelor politici ºi variazã
de la reducerea ambiþioasã a emisiilor ºi
investiþiile în cercetarea ºi inovarea de

vârf pânã la conservarea mediului natu-
ral al Europei. Pactul Ecologic European
acoperã toate sectoarele economiei, în
special transporturile, energia, agricul-
tura, clãdirile ºi sectoarele industriale,
de exemplu cele ale siderurgiei, cimen-
tului, TIC, textilelor ºi produselor chi-
mice. Conform propunerii de docu-
ment, se estimeazã cã atingerea obiecti-
velor actuale pentru 2030 privind clima
ºi energia va necesita investiþii anuale
suplimentare în valoare de 260 de mi-
liarde de euro, reprezentând aproxima-
tiv 1,5% din PIB-ul din 2018. Investiþii-
le vor necesita mobilizarea sectorului
public ºi a celui privat.

D.N.

(continuare în pagina 13)

“O cãlãtorie pe Dealuri ºi Lacuri primãvara”
Picturã peisagisticã lungã de 100 de metri realizatã de
Chen Minglou, director general al institutului Zhejiang
Huate care se ocupã de protecþia mediului. Realizarea
picturii a durat mai mult de 18 luni. Pictura are 67 cm
înãlþime ºi 108 m lungime. În pictura magnificã, apa ºi
dealurile fac un contrast încântãtor, creându-se armonie
între om ºi naturã. Munþii par suficient de înalþi ca sã
ajungã la nori, sau la fel de rigizi ca stânca, sau se întind
pe o serie de dealuri ... Apa este redatã ca o cascadã care

se revarsã dintr-un munte imens, sau ca niºte valuri mari
care fluctueazã sau ca un pârâu care se umple ... Sunt
peste zece mii de oameni între munþi ºi apã, pictura mai
purtând denumirea de “Zece mii de oameni care
cãlãtoresc primãvara”. Printre munþii înalþi, apa
curgãtoare ºi diferiþi oameni existã peste trei sute de
pavilioane, fiecare diferit de celãlalt. În întregul peisaj al
tabloului, nu existã douã râuri la fel, douã persoane
similare ºi nici pavilioane identice. Munca pictorului, dar

ºi stilul picturii fac din acest tablou o operã de artã. Chen
se implicã în procesul de protecþie a mediului, este foarte
preocupat de problemele climatice, a obþinut
recunoaºterea naþionalã în acest demers ºi a câºtigat mai
multe premii, precum „Antreprenor Naþional de
notorietate în tehnologie”, „Antreprenor excepþional al
tehnologiei de mediu din China”, etc. Tabloul uriaº se
adaugã, fãrã îndoialã, la colecþia istoricã remarcabilã a
picturii tradiþionale chineze.

De ce blocheazã Banca Mondialã
publicarea unor studii interne?

Unul dintre rãspunsuri ar putea fi cã
“submineazã” povestea oficialã a efi-
cienþei fondurilor pe care le doneazã

sau le împrumutã þãri-
lor în curs de dezvolta-
re.

Aceasta pare sã fie
varianta corectã, con-
form unei analize re-
cente a economiºtilor
Bãncii Mondiale, a cã-
rei publicare pe site-ul

instituþiei a fost blocatã de oficiali de
rang înalt.

Din pãcate pentru BM, articolul a
fost trimis pe cãi “neoficiale” revistei
The Economist, care încearcã acum sã
gãseascã o explicaþie pentru demisia
neaºteptatã a economistului ºef al
bãncii, Pinelopi Goldberg.

Doamna Goldberg a anunþat cã se
va întoarce la catedra de la Universita-
tea Yale în martie 2020, la circa 15 luni
dupã ce a fost numitã economist-ºef al
Bãncii Mondiale. Tot 15 luni a ocupat
aceastã poziþie ºi profesorul Paul Ro-
mer, care ºi-a prezentat demisia în ia-
nuarie 2018, dupã ce a pus sub semnul
întrebãrii corectitudinea clasamentu-

lui întocmit de BM în publicaþia anua-
lã “Doing Business”, unde este anali-
zat cadrul reglementãrii mediului de
afaceri pentru 190 de þãri.

Profesorul Romer a declarat pentru
Wall Street Journal cã anumite modifi-
cãri în metodologia clasamentului au
fost determinate de “motivaþiile politi-
ce ale personalului bãncii”.

Întregul mandat al lui Romer de la
BM a fost marcat de tensiuni, pe fon-
dul publicãrii, înainte de numirea sa, a
unei lucrãri cu titlul “The Trouble
With Macroeconomics”, în care afir-
mã, printre altele, cã “pentru mai bine
de trei decade, macroeconomia a
regresat”.

(continuare în pagina 7)

CÃLIN

RECHEA

DIN 11, DOAR TREI AU AVIZ POZITIV

Cabinetul Orban 2, plin de
candidaþi respinºi

Tragicomedia din Parlament a con-
tinuat, ieri, pentru Cabinetul Orban 2.
În urma audierilor de cãtre comsiiile
de specialitate a miniºtrilor desemnaþi,
cinci din cele ºapte candidaturi au pri-
mit aviz negativ. Ion ªtefan – la Dez-
voltare, Ionuþ Stroe – la Tineret ºi
Sport, Cãtãlin Predoiu – la Justiþie,
Monica Anisie – la Educaþie ºi Bogdan
Gheorghiu – la Culturã nu au reuºit sã
aibã o prestaþie care sã le aducã voturi-
le necesare unui aviz pozitiv. În cazul
lui Ion ªtefan, votul din comisie a fost
previzibil prin prisma dezvãluirilor le-
gate de risipa bugetarã gestionatã de
predecesorul sãu Daniel Suciu cu pri-
vire la alocãrile pentru proiectele deru-
late prin etapele 1 ºi 2 ale Programului
Naþional de Dezvoltare Localã. Singu-
rii miniºtri avizaþi pozitiv ieri, care au
primit acelaºi tip de aviz ºi atunci când
au intrat în componenþa guvernului
Orban 1 sunt Virgil Popescu – pentru
ºefia Ministerului Economiei, Ener-
giei ºi Mediului de Afaceri ºi Bogdan
Aurescu – pentru funcþia de ministru al
Afacerilor Externe.

Dupã douã zile de audieri, propune-
rea de guvern a liberalilor are doar trei
miniºtri avizaþi favorabil din 11. Iar
audierile se vor încheia astãzi, cu ulti-
mii cinci candidaþi pentru componenþa
viitorului Executiv.

În cadrul audierilor de ieri, punctul
culminant a fost disputa dintre mini-
strul Ion ªtefan ºi predecesorul sãu,
deputatul social-democrat Daniel Su-
ciu. În prezentarea iniþialã, Ion ªtefan
a vorbit despre ceea ce a gãsit în mini-

ster ºi ce îºi propune sã facã în
continuare.

„Când am ajuns în minister docu-
mentele se plimbau cu sacoºa de ra-
fie”, a spus ªtefan, arãtându-le parla-
mentarilor fotografii care sã ilustreze
aceastã situaþie. „Suntem în plin pro-
ces de trecere de la creionul chimic la
semnãtura electronicã”, a mai spus el.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

IONUÞ DUMITRU,
RAIFFEISEN BANK:

“Foame de
consum ºi
investiþii,
dupã
seceta din
comunism”
l “Cei 30 de ani de
tranziþie pot fi împãrþiþi în
10 ani de rãtãcire ºi 20 de
convergenþã”

Ultimii 20 de ani aratã o creºtere
foarte rapidã a economiei noastre,
când românii au manifestat “o foame
de consum ºi investiþii, dupã seceta fo-
arte lungã din comunism”, potrivit
economistului-ºef al Raiffeisen Bank,
Ionuþ Dumitru.

Domnia sa a declarat ieri, într-o
întâlnire cu presa, în cadrul cãreia a
prezentat studiul cu tema “România
transformãrilor profunde – 10 ani de
rãtãcire, 20 de ani de convergenþã”:
“Am preferat tranziþia gradualã, au
fost zece ani de rãtãcire, în care practic
nu am fãcut nimic (n.r. dupã 1989),
pornind efectiv pe drumul tranziþiei
abia în anul 2000. Spre comparaþie,
Polonia a preferat o tranziþie imediatã,
luând startul cu mult timp înaintea
noastrã”.

În analiza privind evoluþia econo-
miei României dupã Revoluþia din
1989, domnul Dumitru subliniazã cã
þara noastrã a pierdut zece ani, în care
ar fi putut face paºi importanþi: “Dupã
Revoluþie, România s-a confruntat cu
zece ani de rãtãcire, o perioadã foarte
complicatã, în care am avut o scãdere
economicã de 1,6% în medie pe an, ur-
matã în cei 20 ani începuþi în 2000 de o
creºtere economicã medie de 4,1% pe
an. Putem spune cã România a devenit
«tigrul Europei» abia dupã anul 2000,
când am asistat la o creºtere foarte ra-
pidã a economiei. Românii au manife-
stat în toatã aceastã perioadã o foame
de consum ºi investiþii, dupã seceta din
comunism”.

Economistul-ºef al Raiffeisen Bank
a amintit cã România a avut o perioadã
foarte bunã între anii 1970 – 1980, cu o
creºtere economicã medie de 9,4% pe
an, însã a urmat o perioadã extrem de
grea, de declin, generatã de ambiþia
“nebunã” a lui Nicolae Ceuºescu de a
plãti datoria externã.

V.R.

(continuare în pagina 8)
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