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GEORGE ZHANG, HUAWEI:

“Contãm pe relaþii stabile
ºi pe competitivitatea liberã

din România”
l “Credem cã în 2020 Guvernul României va da undã verde licitaþiei 5G”l „Avem în plan începerea
unui turneu – road show, un mini-MWC”l “Dacã scoþi Huawei de pe piaþa din România trebuie sã
gãseºti actori de 2,6 miliarde euro”

Reporter: Reuºeºte legislaþia din
þara noastrã sã asigure suportul nece-
sar businessului Huawei?

George Zhang: Da, contãm mult
pe relaþiile noastre cu Guvernul
României. În plus, Huawei a imple-
mentat deja funcþionalitãþi complete

nu doar pentru business-ul propriu,
dar ºi pentru suportul tehnic din dife-
rite ramuri ale industriei. Compania
are investiþii mari în Europa, dacã ne
referim la angajaþi, pe locul întâi este
Huawei Germania, iar pe locul al
doilea se aflã Huawei România, unde

sunt peste 2000 de angajaþi. Aºa cum
aratã raportul Oxford Economics lan-
sat sãptãmâna trecutã, de investiþiile
Huawei beneficiazã întreaga indus-
trie ºi indirect tot lanþul de aprovizio-
nare. Din acest punct de vedere, con-
tãm pe relaþii stabile ºi pe competiti-
vitatea liberã. Aºteptãm sã vedem
continuitate.

Reporter: Cum vedeþi amânarea li-
citaþiei 5G din þara noastrã?

George Zhang: Cred cã 5G este un
motor foarte important pentru econo-

mia digitalã, mai ales cã economia la
nivel global ºi în special cea europeanã
a încetinit din diferite motive. Româ-
nia ar tebui sã îºi menþinã stadiul
avansat în acest domeniu. În prezent,
România se aflã în topul þãrilor cu in-
ternet rapid din lume, iar costul este
foarte atractiv, oamenii nu plãtesc mult
pentru acest serviciu.

A consemnat
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 6)

G
igantul chinez Huawei este încrezãtor cã România nu va interzice
accesul companiei la licitaþia 5G ºi sfãtuieºte Guvernul nostru sã
grãbeascã organizarea acesteia pentru cã, altfel, ne-am pierde avan-
tajul pe care îl are în prezent.

Dupã anularea Congresului Mondial al Telefoniei Mobile (MWC) - cea mai mare
reuniune anualã a industriei telecomunicaþiilor - ca urmare a îngrijorãrilor
provocate de epidemia de coronavirus, Huawei vrea sã-ºi prezinte noile inova-
þii din tehnologie într-un road show prin Uniunea Europeanã.
George Zhang, CEO-ul Huawei România, ne-a acordat un interviu în care a
abordat subiecte precum impactul epidemiei de coronavirus, amânarea li-
citaþiei 5G, evoluþia pieþei noastre, dar ºi campania anti-Huawei dusã de
SUA.

ZI DECISIVÃ PENTRU PNL

Luptã pe douã fronturi pentru
alegerile anticipate

Cabinetul Orban 2 ar urma sã afle,
astãzi, care va fi soarta sa. Fie va trebui
sã se reia prima procedurã de desem-
nare a premierului – în cazul în care
Curtea Constitu-
þionalã va decide
cã existã conflict
între preºedintele
Klaus Iohannis ºi
Parlament, fie va
fi respins în urma
ºedinþei de plen a
Legislativului, dacã în salã va exista
cvorumul necesar de ºedinþã, de 233
de deputaþi ºi senatori.

Curtea Constituþionalã are programa-
tã la ora 11:00 dezbaterea celor douã se-
sizãridepusedepreºedintele interimaral
Senatului – Titus Corlãþean – ºi
preºedintele Camerei Deputaþilor –
Marcel Ciolacu, privind desemnarea de
cãtre Klaus Iohannis pentru funcþia de
premier a lui Ludovic Orban care a fost

demis prin moþiunea de cenzurã adopta-
tãdeplenulParlamentului în5 februarie.
ªefii celor douã Camere ale Parlamen-
tului considerã cã preºedintele Iohannis

împiedicã func-
þionarea Legislati-
vului ºi Guvernu-
lui prin desemna-
rea unei persoane
ce nu poate con-
stitui o majoritate
parlamentarã pen-

tru învestire ºi care, practic, nu îºi
doreºte sã guverneze în acest moment.

În apãrarea sa, preºedintele Klaus
Iohannis a invocat situaþia din 2009,
când Emil Boc a fost demis prin mo-
þiune de cenzurã, iar Traian Bãsescu
l-a desemnat tot pe Boc pentru forma-
rea viitorului guvern.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

PRIN PACTUL ECOLOGIC

Vom cere retehnologizarea
cu bani europeni a
termocentralelor noastre
pe cãrbune
l România va beneficia de 750 milioane euro dintr-un
buget nerambursabil de 7,5 miliarde euro destinat
tranziþiei celor mai afectate regiuni din UE cãtre o
economie verde

Þara noastrã va solicita ca, în peri-
oada de tranziþie la o economie verde,
sã poatã retehnologiza termocentrale-
le pe cãrbune în centrale pe gaze natu-
rale, în vederea reducerii emisiilor, po-
trivit eurodeputatului PNL Siegfried
Mureºan.

Domnia sa a declarat vineri, în ca-
drul unei conferinþe de presã privind
finanþarea mãsurilor propuse în viito-
rul Pact Ecologic: “Atât energia nu-
clearã, cât ºi energia pe gaz sunt solu-
þii pentru ca România sã treacã mai
uºor de la producþia energeticã actua-
lã la producþia energeticã fãrã emisii.

De aceea, dacã, în contextul Pactului
Ecologic European, se va decide re-
nunþarea la producþia de energie pe
cãrbune, vom solicita ca, în perioada
de tranziþie spre o economie verde, sã
putem retehnologiza termocentralele
pe cãrbune din România în termocen-
trale pe gaz prin investiþii din fonduri
europene. Tranziþia cãtre o economie
verde va însemna cã fiecare dintre noi
va trebui sã se adapteze. Regiunile
care trebuie sã se adapteze cel mai
mult vor fi ajutate, inclusiv finan-
ciar”. (V.R.)

(continuare în pagina 7)

Argentina se îndreaptã cãtre
un nou default suveran

Fondul Monetar Internaþional a re-
cunoscut, în sfârºit, cã datoria publicã
a Argentinei nu este sustenabi-
lã. Afirmaþia apare într-o decla-
raþie de presã de pe site-ul insti-
tuþiei, care a fost publicatã dupã
încheierea unei misiuni de
ºapte zile a Fondului la Buenos
Aires.

“Datoria publicã ºi capaci-
tatea de platã a Argentinei
s-au deteriorat considerabil
faþã de ultima analizã a FMI, din iulie
2019", se aratã în raport. Atunci
echipa Fondului a ajuns la concluzia
cã ”datoria este sustenabilã, dar pe
fondul unor riscuri majore, cum sunt
riscul de refinanþare, vulnerabilita-
tea traiectoriei datoriei în faþa evolu-
þiei cursului de schimb, pe fondul
unei ponderi ridicate a datoriei în va-
lutã, ºi necesarul ridicat de finanþare
externã".

Aceste riscuri au fost bine cunoscu-
te ºi când FMI, pe atunci sub conduce-

rea directorului executiv Chris-
tine Lagarde, a decis, în 2018,
acordarea unui împrumut de
circa 56 de miliarde de dolari
Argentinei, cel mai mare din
istoria instituþiei.

Suma efectiv alocatã a fost
de circa 44 de miliarde de do-
lari, iar plãþile au fost suspenda-
te dupã ce preºedintele Mauri-

cio Macri a pierdut alegerile de anul
trecut în faþa tandemului peronist for-
mat din Alberto Fernandez ºi Cristina
Kirchner.

Misiunea Fondului încheiatã în
urmã cu câteva zile a fost prima de la
instalarea noii conduceri a Argentinei,
iar concluzia aratã cã “toate riscurile la
adresa sustenabilitãþii datoriei publice
s-au materializat”.

(continuare în pagina 5)
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