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Drumul pe calea
revenirii economice va
fi lung ºi anevoios
lDinamica trimestrialã a PIB a fost de +5,6% în trimestrul al treilea, circa 50% din ritmul de creºtere din UE
l Economia a scãzut cu 5,1% pe seria brutã ºi cu 4,6% pe seria ajustatã, dupã primele nouã luni ale anului

Economia încã mai are mult de re-
cuperat pânã la nivelul pre-pandemie,
aratã datele privind evoluþia produsu-
lui intern brut (PIB) pentru trimestrul
al treilea publicate vineri de Institutul
Naþional de Statisticã (INS). PIB-ul
este la nivelul de acum doi-trei ani ºi
încã departe de o revenire în V, aºa
cum susþin oficialii guvernamentali,
însã statisticile indicã totuºi o redina-
mizare solidã a economiei în perioada
iulie-septembrie, dupã contracþia re-
cord din trimestrul al doilea, când re-
stricþiile au dus economia româneascã
în cea mai dificilã perioadã de dupã
2010.

Creºterea din trimestrul al treilea a
fost sub estimarea analiºtilor: PIB-ul a
crescut cu o dinamicã trimestrialã de
5,6% în trimestrul al treilea 2020, circa
50% din ritmul de creºtere al PIB-ului
din UE, faþã de o estimare de +7,2%,
dupã ajustarea cu 12,2% din trimestrul
al doilea determinatã de incidenþa pan-
demiei ºi consecinþele acestui ºoc.
România va evita în acest an recesiu-
nea tehnicã, urmare a faptului cã eco-

nomia a crescut în ritm trimestrial cu
0,3% în primele trei luni din 2020.

De la an la an, PIB-ul a fost mai mic
cu 6% la sfârºitul trimestrului III 2020
comparativ cu finalul trimestrului III
2019 ºi se contureazã o revenire com-
pletã cel mai probabil undeva pe par-
cursul lui 2022. Evoluþia depinde ºi de
efectul noilor restricþii aplicate în acest
final de toamnã, în toatã lumea de al-
tfel, asupra sentimentului consumato-
rilor ºi activitãþii economice.

BNR avertiza, joi, cã, pe plan in-
tern, datele ºi informaþiile economice
evidenþiazã “o redresare peste aºteptã-
ri a economiei naþionale pe parcursul
verii”, susþinutã de programele guver-
namentale ºi de mãsurile de politicã
monetarã ale BNR, revenire care este
probabil sã se întrerupã, însã, spre fi-
nele acestui an, sau chiar sã se inverse-
ze uºor (evoluþie în W), “pe fondul re-
crudescenþei pandemiei ºi al restricþii-
lor de mobilitate”.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 3)Vaccinul salvator, între
speranþã, refuz ºi
manipulare electoralã

Vaccinul anti-COVID era privit
drept soluþia salvatoare la începutul
pandemiei. Între timp oamenii s-au
mai informat/dezinformat ºi nu mai
par atât de seduºi de ideea vaccinãrii.

Argumentele care sunt puse pe masã
pentru refuzul injectãrii sunt de toate ti-
purile, unele de bun simþ, altele de un
penibil absolut. Cert este cã existã, po-
trivit unor studii fãcute în þara noastrã, o
majoritate care vrea sã se protejeze de
pericolul infectãrii, dar ºi o minoritate
consistentã care refuzã sã aibã încrede-
re într-un ser ”insuficient testat”, ieºit
pe piaþã într-un timp prea scurt. În toatã
aceastã dezbatere a apãrut ºi compo-
nenta electoralã, diverºi politicieni
încercând sã îºi facã în acest fel campa-
nie ºi sã livreze unui public þintã, din
punctul lor de vedere, un anumit tip de
mesaje. Comentariile de pe reþelele de
socializare la declaraþiile preºedintelui
Iohannis legate de vaccinare aratã cât
de polarizatã este societatea autohtonã
ºi din acest punct de vedere. Reprezen-

tantul þãrii noastre la Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii (OMS), medicul Ale-
xandru Rafila, la rândul sãu candidat în
alegerile parlamentare, a declarat cã
vaccinarea anti-COVID nu va fi “cu si-
guranþã” obligatorie la noi: “Cu sigu-
ranþã acest vaccin nu va fi obligatoriu.
Sau aceste vaccinuri, cã nu discutãm
doar de unul singur. Aceste vaccinuri
sunt vaccinuri noi ºi una este sã discuþi
despre vaccinul DTP, care e cunoscut
de zeci de ani ºi se cunoaºte foarte bine
eficacitatea sa, eventualitatea unor re-
acþii adverse ºi aºa mai departe ºi altce-
va e sã discuþi despre un produs nou,
despre care lumea nu ºtie nimic ºi care a
trecut doar prin niºte studii clinice. Deci
cu siguranþã acest vaccin nu va fi obli-
gatoriu nici pentru copii, nici pentru
adulþi, nici pentru altcineva ºi în mod
evident încrederea în vaccin trebuie
construitã, nu trebuie impusã.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 9)

STUDIU IDC:

Investiþii în IT de 6,8 trilioane
dolari pentru digitalizarea
economiei, pânã în 2023
l Aceste investiþii vor digitaliza 65% din PIB-ul global

Cheltuielile globale din domeniul
IT vor atinge 6,8 trilioane de dolari
pânã în 2023, pe fondul extinderii
digitalizãrii, potrivit unui raport
IDC, care menþioneazã cã aceste in-
vestiþii vor digitaliza 65% din
PIB-ul global.

Studiul aratã cã pandemia de Co-
vid-19 a influenþat mult transformarea
digitalã a economiei, care se va produ-
ce la scarã largã în anii urmãtori.

Studiul menþioneazã cã, deºi existã
perturbãri induse de pandemie, piaþa se
va digitaliza din 2020 pânã în 2023, mai
ales cã în prezent, majoritatea produse-
lor ºi serviciilor sunt centrate pe un mo-
del de livrare online, care necesitã extin-
dere digitalã ca sã rãmânã competitiv.

Studiul a relevat faptul cã, pânã la
sfârºitul anului 2021, aproape 80% din
întreprinderile din întreaga lume vor
avea implementat un mecanism digi-
tal, lucru care va presupune trecerea
cãtre cloud-ul centrat pe aplicaþie, pre-
cum ºi modificarea infrastructurii. Au-

torii analizei sunt de pãrere cã aceastã
transformare va fi de douã ori mai ra-
pidã decât în era pre-pandemie.

Pânã în 2023, reacþia la operaþiunile
transformate ºi noile practici de pe pia-
þa forþei de muncã, pe fondul pande-
miei, vor accelera în continuare
schimbarea, noteazã studiul. Acest lu-
cru este valabil pentru aproximativ
80% din investiþiile orientate cãtre di-
gitalizarea diverselor industrii din
întreaga lume, conform sursei.

Pe de altã parte, aratã sursa, în ace-
laºi interval, jumãtate din forþa de
muncã hibridã a organizaþiilor ºi ini-
þiativele de automatizare a afacerilor
vor fi întârziate sau eºuate din cauza
investiþiilor insuficiente în echipa-
mente IT sau a lipsei abilitãþilor ºi in-
strumentelor necesare transformãrii,
iar pentru acoperirea lipsei de dezvol-
tatori ºi analiºti de date, managerii de
firme vor apela la ceea ce reprezintã
“talentul flexibil”. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

EDUARD UZUNOV, REGATTA:

„Teama de inflaþie genereazã
plasamente imobiliare”
l „Trebuie sã ne gândim serios la reconversia spaþiilor de birouri în
spitale, în locuinþe, în orice, pentru a începe sã producã, altfel vor fi
spaþii goale pe termen mediu ºi lung”

Reporter: Ce impact a avut pande-
mia de coronavirus asupra pieþei imo-
biliare?

Eduard Uzunov: Imediat dupã
data de 15 martie s-a oprit totul, dar ul-
terior pe sectorul nostrum a revenit
mai abitir. Acest lucru se datoreazã
faptului cã lumea este interesatã sã
plaseze niºte bani, mai ales pe piaþa de
lux, pentru cã teama de inflaþie genere-
azã plasamente imobiliare. Imobilia-
rul, alãturi de aur, este cea mai bunã
formã de a scãpa de inflaþie. Dupã cum
s-a observant, s-au tipãrit foarte mulþi
bani pentru ajutorarea companiilor.

Aceastã tipãrire poate genera în ime-
diata perioadã urmãtoare inflaþie. Cel
puþin pe piaþa pe care Regatta activea-
zã, respectiv zona de lux, avem vânzã-
ri în mod incontestabil. Sã ne punem în
pielea unei persoane care are 3 – 5 - 10
milioane în bancã. Ce poate face? Dacã
îi þine în bancã se devalorizeazã,
dobânzile sunt extrem de mici, poate
chiar pe minus ºi atunci plasamentul în
imobiliar este o variantã extraordinarã.

A CONSEMNAT

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 11)

Graficã de MAKE

Imobilele, alãturi de aur, reprezintã o investiþie sigurã pe timp de crizã, aºa cum ne-a declarat Eduard
Uzunov, preºedintele ºi fondatorul companiei de imobiliare Regatta.

Domnia sa considerã cã teama de inflaþie genereazã plasamente imobiliare, iar o investiþie într-o
construcþie de bunã calitate în aceastã perioadã îºi poate dubla valoarea câþiva ani.

Totodatã, Eduard Uzunov a atras atenþia asupra riscurilor din sectorul spaþiilor de birouri, care a fost
puternic afectat de pandemia de coronavirus care a mutat activitatea din birouri în online. Fondato-
rul Regatta considerã cã este nevoie de un plan de reconversie a spaþiilor de birou pentru cã altfel
acestea riscã sã rãmânã goale pe termen mediu ºi lung.

Domnia sa ne-a vorbit într-un interviu ºi despre ce a însemnat pentru piaþa imobiliarã programul
„Noua Casã, despre cum s-au schimbat preferinþele cumpãrãtorilor în actualul context, dar ºi despre
proprietãþile unice din piaþã care atrag atenþia investitorilor.

CRISTIAN PÂRVAN, AOAR:

“Firmele încearcã sã-ºi
menþinã personalul”

Criza actualã nu a creat foarte mulþi
ºomeri, iar firmele încearcã sã-ºi
menþinã personalul, conform lui

Cristian Pârvan, secretar general al
Asociaþiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR). Acesta ne-a preci-
zat cã agricultura va trage în jos PIB-ul
anul acesta.

Pârvan ne-a declarat: “Dacã ne ui-
tãm la încasãrile bugetare, þinând cont
ºi de înlesnirile fãcute de Finanþe, me-
diul de afaceri ºi-a plãtit datoriile ºi
bugetul a fost doar cu foarte puþin mai
mic decât anul trecut. Asta aratã cã
mediul de afaceri performeazã.

M.G.

(continuare în pagina 3)

FLORIN CÎÞU:

“La nouã luni, avem o
scãdere de 4,6%,
aproape de estimarea
noastrã de circa 4,2%”
l “Agricultura a avut o
contribuþie negativã la formarea
PIB în trimestrul al treilea”

România a avut în trimestrul trei cea
maimarecreºtereeconomicã trime-
strialã din ultimii 20 de ani, a decla-

ratministrulFinanþelor,FlorinCîþu, într-o
conferinþã de presã susþinutã sâmbãtã, la
Minister. Cîþu a mai spus cã, dupã cele
trei trimestre din 2020, România are o
scãdere economicã de 4,6%, aproape de
estimarea Guvernului, de circa 4,2%.

M.G.

(continuare în pagina 3)

ADRIAN VASILESCU, BNR:

“Încã nu avem o
imagine exactã a
evoluþiei celui de-al
doilea val al pandemiei”
l “Banca Naþionalã rãspunde la
deficitele gemene ale României
cu o stabilitate a cursului de
schimb”

Trimestrul al patrulea este unul cu
cântec, în contextul în care nu
avem încã o imagine exactã a evo-

luþiei acestui al doilea val al pande-
miei, ne-a precizat Adrian Vasilescu,
consultant de strategie în cadrul Bãncii
Naþionale a României (BNR).

G.M.
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ION RADU ZILIªTEANU, ECONOMIST:

“ Fãrã discuþii cã
evoluþia economicã
la finalul anului va fi
negativã ”

Din datele INS este de reþinut cã,
în ritm anual, economia este cu
6% mai micã, în trimestrul al tre-

ilea 2020 faþã de acelaºi interval al
anului trecut, subliniazã Ion Radu
Ziliºteanu, doctor în economie ºi ex-
pert în domeniul imobiliar.

Ca urmare, Guvernul trebuie sã facã
eforturi pentru a creºte conformarea
voluntarã la plata impozitelor.

M.G.
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