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„România, posibilã zonã de
tranzit pentru schimburile
comerciale iraniene cãtre
vestul Europei ºi Balcani”

(Interviu cu Excelenþa Sa, domnul Morteza Aboutalebi, Ambasadorul Republicii Islamice Iran în România)

l „Acordul nuclear este încã în viaþã datoritã unei diplomaþii multilaterale”l „Noua strategie economicã
este focusatã pe start-upuri, care urmãresc în principal sectorul digital”

Reporter: Cum aratã Iran astãzi, la
41 de ani de la Revoluþie?

Morteza Aboutalebi: În cele patru
decade de dupã Revoluþie, Republica
Islamicã Iran a încercat sã dezvolte
economia ºi nu doar în ceea ce priveºte
structura, dar ºi funcþiile sale. Am
încercat sã progresãm din punct de ve-
dere economic, dintr-un sistem depen-
dent de petrol ºi sã exportãm materii
prime, în special þiþei, sã ne focusãm
pe produsele industriale ºi pe o econo-
mie bazatã pe cunoaºtere.

În ceea ce priveºte funcþionalitatea,
Guvernul iranian a încercat în aceºti
41 de ani sã schimbe economia ºi sã
facã trecerea de la un sistem axat pe
sectorul public, la unul bazat mai
mult pe sectorul privat. Guvernul este
doar în poziþia de a monitoriza, con-
trola ºi manageria economia, nimic
mai mult.

A consemnat

ADELINA TOADER
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În 2018, dupã retragerea SUA din tratatul nuclear, rata de creºtere a PIB-ului
Iranului a scãzut cu pânã la 4% din cauza sancþiunilor ilegale impuse de SUA,
în special împotriva sectorului petrolier din Iran, care a fost astfel influenþatã
în mod negativ.
Guvernul iranian ºi-a reorientat strategia economicã ºi pune un accent sporit
pe sectorul digital, fiind totodatã în cãutare de noi parteneri.
Excelenþa Sa, domnul Morteza Aboutalebi, Ambasadorul Republicii Islami-
ce Iran în România, ne-a declarat în cadrul unui interviu cã þãrile noastre au
potenþialul de a dezvolta relaþii între Asia ºi Europa. Domnia sa estimeazã
cã în 2020, volumul schimburilor comerciale dintre România ºi Iran se va ri-
dica la 300 de milioane de dolari.

Marea Britanie închide
graniþele pentru lucrãtorii
necalificaþi

Guvernul britanic a realizat un nou
sistem de imigraþie pentru a gestiona
mai bine fluxul de lucrãtori care vor in-
tra în þarã, acesta va fi aplicabil
începând cu 1 ianua-
rie 2021, când Ma-
rea Britanie nu va
mai fi supusã regle-
mentãrilor Uniunii
Europene, potrivit
Reuters

Oficialii de la
Londra au declarat
cã noul sistem de
imigraþie pe pun-
cte, croit dupã modelul australian, va
permite þãrii sã preia “controlul de-
plin” al graniþelor “pentru prima datã
în ultimele decenii”.

Sistemul a fost criticat din start de
liderii din industrie, care au avertizat
asupra consecinþelor “dezastruoase”
din economie, cu pierderi de locuri de
muncã ºi închideri de firme. Propune-
rile au fost criticate ºi de opoziþia labu-
ristã ºi liberal-democratã, în vreme ce

Unison, care reprezintã angajaþii din
domeniul sanitar, au subliniat la rândul
lor cã blocarea imigraþiei va afecta se-
rios activitatea din spitale. Guvernul a

subliniat totuºi cã
este obligat sã ofe-
re Brexit-ul cerut
de electorat.

Noul sistem de
imigraþie prevede:

- Închiderea gra-
niþelor pentru lu-
crãtorii necalificaþi
ºi obligarea tuturor
imigranþilor sã

vorbeascã limba englezã;
- Oricine va ajunge în Marea Brita-

nie va trebui sã aibã o ofertã de job cu
un salariu de cel puþin 25.600 de lire
sterline pe an; o limitã de 20.480 va fi
acceptatã în cazuri speciale, unde exis-
tã deficit de angajaþi, cum ar fi
domeniul sanitar;

VLAD DOBREA
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COMISIILE PARLAMENTARE AU DECIS:

Un sfert de cabinet pentru
Ludovic Orban

Audierile miniºtrilor propuºi de Lu-
dovic Orban s-au încheiat cu admite-
rea, de cãtre comisiile de specialitate a
încã unui candidat – Adrian Oros la
Agriculturã. Din
16 miniºtri, numai
patru au primit
aviz pozitiv, aºa cã
asistãm la o pre-
mierã în istoria
post-decembristã a
democraþiei din
þara noastrã: Cabi-
netul Orban 2 este
prima propunere
de guvern în care cei mai mulþi dintre
miniºtrii cu portofolii – 12 – nu au
corespuns cerinþelor Parlamentului.

Practic, o formulã de guvernare ne-
susþinutã de nicio majoritate politicã
este trimisã luni, 24 februarie, în ple-
nul Parlamentului pentru a primi votul
de învestire. Se pare, însã, cã tragico-
media din comisii va continua ºi în

plen, deoarece mai multe forþe politice
de stânga intenþioneazã sã boicoteze
întrunirea cvorumului necesar des-
fãºurãrii ºedinþei ºi sã amâne dezno-

dãmântul cu privire
la învestirea guver-
nului Orban 2. Ges-
tul parlamentarilor
stângii ar avea la
bazã aºteptarea unei
decizii din partea
Curþii Constituþio-
nale cu privire la
existenþa unui even-
tual conflict consti-

tuþional între Legislativ ºi preºedintele
Klaus Iohannis legat de desemnarea
premierului Ludovic Orban, dupã ce
guvernul condus de acesta a fost demis
în urma moþiunii de cenzurã adoptatã
în 5 februarie.

GEORGE MARINESCU
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SÃPTÃMÂNA VIITOARE

Romgaz va semna intrarea
în proiectul terminalului
marin de gaz din Grecia

Societatea Naþionalã Romgaz urmea-
zã sã semneze, sãptãmâna viitoare, do-
cumentele pentru participarea, cu 20%,
în proiectul de realizare a terminalului
marin de gaz natural lichefiat (LNG)
din Grecia, de la Ale-
xandroupolis, ne-a
declarat Adrian Vo-
lintiru, directorul ge-
neral al companiei de
stat. Domnia sa ne-a
precizat: “Suntem pe
ultima sutã de metri.
Luni, 24 februarie,
va avea loc ºedinþa
Consiliului de Admi-
nistraþie, în care vor fi aprobaþi termenii
pe care îi vom semna cu partenerul grec
ºi, implicit, intrarea în proiect. Semna-
rea documentelor oficiale cu firma de
proiect din Grecia va avea loc sãptãm-
âna viitoare, cel mai probabil joi sau vi-
neri”.

Adrian Volintiru ne-a spus cã acest
proiect este unul strategic, atât pentru
Romgaz, cât ºi pentru România, adã-
ugând: “În primul rând, þara noastrã va
avea o poartã deschisã, prin faptul cã un
pachet de 20% în acest proiect este
semnificativ. În al doilea rând, Româ-

nia se implicã, prin Romgaz de data
aceasta, în diversificarea ºi deschiderea
unor rute noi, pentru a nu fi dependenþi
doar de gazul rusesc. Pentru compania
noastrã este foarte important sã ne im-

plicãm în acest
proiect, întrucât
vom asigura o altã
sursã de gaz pe
care avem posibili-
tatea sã o jucãm pe
piaþa Greciei, unde
ne vom înscrie pe
platforma lor vir-
tualã de tranzacþio-
nare ca trader (ºi în

Bulgaria suntem în proces de autoriza-
re), dar este vorba ºi despre posibilita-
tea sã jucãm local anumite cantitãþi de
gaze sau sã urcãm cãtre Bulgaria ºi apoi
România. Pânã la finalizarea investi-
þiei, care este prevãzutã la sfârºitul anu-
lui 2021, vor fi gata toate celelalte faci-
litãþi de infrastructurã, respectiv cori-
dorul BRUA ºi interconectorul Gre-
cia-Bulgaria, ceea ce deschide o mare
fereastrã de oportunitate.

EMILIA OLESCU
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