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ANUL TRECUT

Regiunea Vest a avut unul
dintre cele mai rapide ritmuri
de creºtere de dupã crizã

Regiunea Vest a înregistrat, în 2019
- an care a consemnat ºi la nivel global
o intensificare notabilã a activitãþii
economice - unul dintre cele mai rapi-
de ritmuri de creºtere din perioada ul-
terioarã declanºãrii crizei financiare
globale (în jurul a 6,5%), ne-a transmis
Sorin Maxim, directorul general al
Agenþiei de Dezvoltare Regionalã
Vest (ADR V). Acesta ne-a spus cã
Regiunea Vest a ajuns la 67% din me-
dia UE (28), cu o valoare de 20.000 de
euro per capita PPS (PIB pe cap de lo-
cuitor la standardul puterii de cumpã-
rare), fiind întrecutã doar de Regiunea
Bucureºti-llfov, cu valoarea de 43.200
de euro per capita PPS.

Sursa citatã ne-a declarat: “Din pã-
cate, mare parte a forþei de muncã, a ci-

frei de afaceri ºi a exporturilor se con-
centreazã într-un numãr mic de sectoa-
re. Se impun mãsuri care sã permitã
trecerea la activitãþi cu o valoare adãu-
gatã cât mai mare în rândul sectoarelor
tradiþionale, ca parte a strategiei pe
«douã nivele»: continuarea promovã-
rii investiþiilor strãine directe ºi
scalarea companiilor din sectoarele
tradiþionale.

Dincolo de investiþiile realizate de
mediul de afaceri ca parte a planurilor
lor de dezvoltare, investiþiile publice ºi
private cu ajutorul fondurilor europe-
ne au reprezentat, în anul 2019, o sursã
importantã de dezvoltare”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 10)

Repatrierea capitalului
Zilele trecute mi-au atras atenþia

mai multe ºtiri despre relocarea capi-
talului strãin din China. Guvernul Ja-
poniei alocã 2,2 miliarde de
dolari în cadrul unui program
de sprijin pentru firmele japo-
neze care se repatriazã sau îºi
mutã afacerile din China în
Asia de sud-est. În proporþie
de 90% suma se acordã firme-
lor care se repatriazã. Bugetul
este ridicol de mic la totalul in-
vestiþiilor japoneze în China
(800 miliarde dolari, decembrie
2018) ºi în condiþiile în care piaþa chi-
nezã absoarbe produsele realizate în
Japonia (export: 134.7 miliarde dola-
ri, 2019), precum ºi produsele realiza-
te de japonezi chiar în China conti-
nentalã. Dar Japonia vrea sã transmitã
un semnal politic Chinei. Nu ºtiu dacã
momentan are legãturã cu poziþia Ja-
poniei la negocierile privind tratatul

trilateral de comerþ liber China- Japo-
nia- Coreea de Sud, cu viitorul inve-
stiþiilor japoneze în China sau piaþa

muncii din Japonia. Vom ve-
dea. Tendinþa de relocare/”re-
shoring” s-a accentuat ºi pentru
firmele americane, iar cele eu-
ropene par sã urmeze aceeaºi
cale. Coincidenþã sau nu, feno-
menul de repatriere a firmelor
occidentale din China a luat
amploare în ultimele 2 luni de
când au apãrut întreruperi în

producþie ºi în aprovizionarea firme-
lor occidentale de cãtre firmele chine-
ze, pe fondul pandemiei sars-2-covid
19. Dar, fenomenul de repatriere/"re-
shoring" nu este de datã recentã.

Politica de repatriere a capitalului
de pe pieþele emergente a apãrut în
SUA în 2008, în plinã recesiune la ni-
vel de corporaþii.

(continuare în pagina 12)
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M. IONESCU

STUDIU

Distanþarea socialã va deveni
o obiºnuinþã

Cercetãtorii vin cu veºti proaste în legãturã cu co-
ronavirusul: în urmãtorii doi ani sunt puþine ºanse
sã scãpãm de aceastã problemã ºi de setul de mã-
suri necesare împiedicãrii rãspândirii lui.

Infecþiile cu coronavirus ar putea reizbucni
dupã renunþarea la izolarea socialã, ame-
ninþând sã depãºeascã posibilitãþile spitalelor,
prin urmare ar putea fi necesarã prelungirea
sau reintroducerea restricþiilor în urmãtorii doi
ani, aratã un model matematic al ªcolii de Sãnã-
tate Publicã ‘’T.H. Chan’’ din cadrul Universitã-
þii Harvard. ‘’Chiar ºi în cazul unei aparente elimi-
nãri monitorizarea trebuie continuatã, deoarece re-
crudescenþa contaminãrii este posibilã chiar pânã în
2024’’, apreciazã cercetãtorii într-un studiu publicat în revi-
sta Science. Marc Lipsitch, unul din conducãtorii studiului de la Harvard, a de-
clarat într-o teleconferinþã, cã ‘’predicþia unui sfârºit al pandemiei la varã (...) nu
este în concordanþã cu ceea ce ºtim’’. Alãturi de coautorii articolului, el a insistat
cã nimeni nu cunoaºte rãspunsurile la întrebãri importante privind protecþia natu-
ralã: nu se ºtie dacã pacienþii vindecaþi de COVID-19 devin complet imuni la co-
ronavirus sau cât timp dureazã imunitatea. Testele care pot oferi indicii prin de-
tectarea anticorpilor abia încep sã aparã pe piaþã, iar multe se dovedesc nefiabile.
Având în vedere incertitudinile, cercetãtorii au modelat diferite estimãri ale imu-
nitãþii, ale dispariþiei infectãrii în sezonul cald ºi ale distanþãrii sociale pentru a
face predicþii privind rãspândirea coronavirusului pe viitor. Toate simulãrile -
atât cele cu o singurã perioadã de izolare socialã, cât ºi cu intervale intermitente
de izolare - aratã cã dupã ridicarea restricþiilor va creºte din nou numãrul de cazu-
ri de contaminare. Modelul de la Harvard evidenþiazã ºi consecinþele izolãrii ex-
cesive. O perioadã de blocaj social ºi economic de 20 de sãptãmâni ar reduce atât
de eficient propagarea virusului încât nu s-ar crea practic nicio imunizare a popu-
laþiei, iar astfel urmãtorul vârf al epidemiei ar fi mai accentuat. Cercetãtorii indi-
cã modalitãþi prin care sistemele de sãnãtate publicã pot ameliora perspectivele:
mai multe teste pentru diagnosticare, urmãrirea riguroasã a contactelor, creºterea

capacitãþilor de terapie intensivã în spitale, tratamente eficiente
pentru COVID-19 ºi mai ales disponibilitatea unui vaccin

împotriva coronavirusului. Având în vedere importanþa
impactului economic al distanþãrii sociale prelungi-

te, studiul nu recomandã un scenariu sau altul, ci se
limiteazã la avertismentul cã o distanþare socialã
ineficientã sau pe o perioadã prea scurtã poate
duce la suprasolicitarea catastrofalã a asistenþei
medicale.

Recent, preºedintele Donald Trump a citat
un alt model, al Universitãþii din Washington,
conform cãruia epidemia din Statele Unite va

începe sã se stingã la sfârºitul lui mai, permiþând
revenirea la normal. (O.D.)

CLAUDIU DUMBRÃVEANU, ANRE:

”Sperãm ca deciziile din
perioada crizei sã nu afecteze
industria energiei”
l ”De la 1 iulie, preþurile electricitãþii pentru clienþii finali vor depinde exclusiv de piaþa concurenþialã”l ”Statul
nu a elaborat vreun mecanism pentru susþinerea clienþilor vulnerabili”

C
u toþii traversãm în prezent
criza generatã de pandemia
de coronavirus ºi sperãm cã
deciziile care vor fi luate de
autoritãþi în acest timp nu
vor afecta viitorul, respec-
tiv funcþionarea ulterioarã

a economiei, ci, dimpotrivã, vor per-
mite o ieºire linã, o reaºezare cât mai
rapidã a tuturor relaþiilor, potrivit
domnului Claudiu Dumbrãveanu, di-
rector general al Direcþiei Generale
Piaþã Energie ºi Preþuri din cadrul Au-
toritãþii Naþionale de Reglementare în
domeniul Energiei (ANRE).

Domnia sa afirmã: ”Îmi doresc ca
aceastã crizã sã dureze cât mai puþin,
iar deciziile pe care le iau toþi factorii
responsabili sã nu afecteze economia,
ci sã ajute la relansarea cât mai rapidã
a acesteia, respectiv a industriei ener-
giei”.

Oficialul ANRE spune cã instituþia
pe care o reprezintã susþine deregle-
mentarea ºi funcþionarea pieþelor ener-
giei electrice ºi gazelor bazatã pe rela-
þii concurenþiale ºi cu intervenþii admi-
nistrative cât mai puþine ale autoritãþi-
lor. ”Evident cã funcþionarea liberã a
pieþei trebuie însoþitã de o monitoriza-
re atentã, iar noi, ANRE, ne vom ocu-
pa de acest lucru, în limita atribuþiilor
noastre”, conform domniei sale.

”Am pregãtit liberalizarea

pieþei de energie electricã

încã de anul trecut”

Claudiu Dumbrãveanu aduce în
atenþie faptul cã ANRE a pregãtit li-
beralizarea pieþei de energie electricã
încã de anul trecut, în condiþiile în
care la mijlocul lui 2019 au apãrut
douã documente europene importan-

te pentru acest domeniu: Regulamen-
tul 943 ºi Directiva 944, care trebuie
aplicate. Oficialul ANRE precizeazã:
”Regulamentul european a fost ºi este
aplicat fãrã transpunere, iar rolul no-
stru a fost sã pregãtim aplicarea sa
încã de la 1 ianuarie, în condiþiile în
care legislaþia primarã româneascã
intra ºi intrã ºi la ora actualã în contra-
dicþie cu foarte multe prevederi din
acest regulament. Autoritatea ºi-a
asumat în decembrie 2019 pregãtirea
unui program de liberalizare a pieþei
energiei electrice în condiþiile în care
Ordonanþa 114/2018 îºi producea
efectele din plin. Atunci am imaginat
un program de dereglementare de un
an, cu reducerea treptatã a procentu-
lui de energie electricã contractat pe
bazã de contracte reglementate de la
producãtori, urmãrind sã asigurãm o
stabilitate a preþurilor pe parcursul

anului 2020, cel puþin în semestrul
întâi, în aºa fel încât Guvernul sã aibã
timpul necesar sã pregãteascã regle-
mentarea pentru susþinerea clienþilor
vulnerabili”.

De la 1 iulie, furnizarea energiei
electrice cãtre clienþii casnici se va
baza exclusiv pe piaþa concurenþialã,
în condiþiile în care autoritãþile de stat
nu vor modifica legislaþia, spune Clau-
diu Dumbrãveanu. Domnia sa explicã:
”Deºi ANRE ºi-a asumat calendarul
de dereglementare de un an de zile,
între timp ordinul prin care noi am im-
pus contractele reglementate producã-
torilor a fost suspendat în justiþie, iar
ca urmare ANRE este în imposibilita-
tea elaborãrii altui ordin cu acelaºi su-
biect.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)


