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Dragi colegi și prieteni, 

Încă o dată aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri: 

1. Coronavirus 

În multe țări europene, au loc carantinări de diferite nivele de intensitate. Deși proiectul "Re-

Open EU" include colectarea informațiilor despre măsurile de sănătate și restricții de călătorie în 

EU, acesta nu include și coordonarea eficientă pe care o dorim. Fiecare țară și câteodată chiar și 

regiuni individuale, au reguli separate care duc la o incertitudine suplimentară. Astfel nu este 

surprinzător faptul că R.P. China are virusul sub control, în timp ce virusul are Europa sub 

control. China s-a întors la normalitate și va prezenta o creștere economică pozitivă anul acesta. 

Europa va continua să piardă teren în timpul celui "de-al doilea val". 

Recunoaștem eforturile Comisiei de a facilita accesul la împrumuturi pentru companii și pentru 

consolidarea piețelor de capital. Faptul că reglementarea bancară Basel IV a fost amânată cu un 

an, până la 1 Ianuarie 2023, este fără îndoială un lucru pozitiv. 

2. Ajutoarele de stat 

Statele membre pot acorda împrumuturi de până la 800.000 Euro per companie, fără dobândă, 

sau garanții cu acoperirea riscurilor de 100%. Statele Membre, de asemenea, pot contribui cu 

până la 3 milioane de Euro pentru costurile fixe, neacoperite, ale companiilor. Acesta este un 

important și valoros suport, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. 

3. BREXIT 

Uniunea Europeană și Marea Britanie negociază intens, considerând că un final al perioadei de 

tranziție “fără acord" nu va fi benefic pentru niciuna dintre părți. Noi, EUROCHAMBRES, 

sperăm într-o soluționare cât mai bună și suntem încrezători că oricare va fi rezultatul acestei 

negocieri politice, mediul de afaceri va găsi căi și mijloace de cooperare între UE și UK. Facem 

apel la claritate în ceea ce privește comerțul cu bunuri și servicii, investiții, transport, protejarea 

datelor,  mediului înconjurător și energie. 

4. Poziționarea internațională a Uniunii Europene 

Vă pun la dispoziție doar două tabele, primul arată cotele din PIB global, al doilea cheltuielile cu 

Cercetarea și Dezvoltarea (R&D) ale UE, USA și China. Nici o altă explicație nu este necesară. 



 

Tabel stânga – Cota din PIB Global (în procente); tabel dreapta – cheltuieli Cercetare și Dezvoltare  

(în mil. USD); 

 

5. Alegerile din Statele Unite ale Americii 

Statele Unite sunt divizate mai mult ca niciodată, iar alegerile, cu un rezultat extrem de strâns, nu 

au remediat această situație. În viitor, țara se va orienta economic din ce in ce mai mult către 

Asia și își va avea în vedere întotdeauna interesele sale. Europenii ar trebui să rămână uniți în 

aceasta criză. În trecut, Europa a făcut întotdeauna progrese atunci când o situație de criză a 

necesitat coeziune. De această dată, criză nu pare să unească Europa, ci dimpotrivă, o divizează. 

Starea de tensiune se regăsește printre membrii UE, iar interesul național precede solidaritatea 

Europeană în acest timp în care efectele negative asupra economiei Europene sunt mult mai 

severe decât în SUA, iar China prezintă o creștere pozitivă. Oare când vor începe Statele 

Membre să gândească? Înotăm împreună sau ne scufundăm singuri! 

 


