TRANZIȚIE JUSTĂ ÎN HUNEDOARA
SOLUȚII PENTRU DIVERSIFICAREA ECONOMICĂ

22 OCTOMBRIE 2020
ALEXANDRU MUSTAȚĂ
TRACER EVENT

ISTORICUL PROIECTULUI

 Comandat la sfârșitul anului 2018 de

Bankwatch România și Greenpeace România,
în urma unui proces de selecție cu mai multe
oferte
 Elaborat în decursul anului 2019 de CEROPE –

Centrul Român de Politici Economice
 Lansat în Septembrie 2019 la Lupeni și apoi la

București

STRUCTURA STUDIULUI
 Profilul socio-economic al județului Hunedoara
 Modelul macroeconomic - din care sunt derivate trei

căi alternative de dezvoltare, detaliate pe sectoarele
primar, secundar și terțiar
 Compararea celor trei scenarii, plus celelalte două

scenarii - de inacțiune (1) și de modernizare a
termocentralelor Mintia și Paroșeni
 Perspectivele și riscurile inacțiunii
 Recomandări de politici publice - luând în considerare

o abordare integrată a unui proces de tranziție justă,
importanța implicării publicului/comunităților și
obținerea unui consens politic

RECOMANDĂRI
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Elaborarea și implementarea unor programe de
calificare/recalificare/instruire
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și sprijinirea
efectivă a creării de companii
Întărirea rolului
cercetare

mediului

universitar

și

de

Creșterea competitivității produselor și serviciilor
oferite de către mediul privat / retehnologizarea
companiilor / modernizarea acestora
Identificarea domeniilor cheie care pot fi
valorificate pentru creșterea implicării locuitorilor
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Creșterea conectivității zonei prin atragerea de
investiții în domeniul transporturilor
Dezvoltarea unui brand regional și promovarea la
nivel internațional
Întărirea capacității administrative
Stimularea colaborării dintre actorii locali –
societatea civilă, autoritățile publice, mediul privat,
structurile de învățământ
Elaborarea unei strategii de dezvoltare dedicate
tranziției juste post-cărbune pentru Valea Jiului

EXEMPLU DE SOLUȚII – SECTORUL TERȚIAR, STIMULAREA
ANTREPRENORIATULUI
OPORTUNITATEA
INTERVENȚIEI
IPOTEZE DE LUCRU

În anul 2017, la nivelul Văii Jiului existau 2294 de companii, din care 42% active în domeniul comerțului. Această
structură a mediului de afaceri local validează capacitatea restrânsă de adaptare la restructurările economice
survenite în ultimele decenii.
•
•

În medie, dezvoltarea unui incubator de afaceri presupune o investiție inițială de aproximativ 4,7 mil. Lei, (la fel și în cazul
unui parc industrial), din care 60% reprezintă suma alocată construcției sau reabilitării unui spațiu existent.
Restul sumei este destinată pentru dotări, echipamente, utilități, precum și achiziția de servicii pentru ca incubatorul să
devină operațional.
Costuri directe până în
2030 (mil. Lei)

Fonduri europene + mediu privat
Locuri de munca
Salarii platite (10 ani)

REZULTATE

•
•

Beneficii directe până în 2030
(mil. Lei)

Costuri (-)/beneficii directe(+) nete până în
2030 (mil. Lei)
-4,19

20
5,2

20

9,4

Deși beneficiile nete cuantificabile sunt negative, odată cu operarea celor două structuri de sprijin a afacerilor, beneficiile
provenind din închirierea spațiilor, prestarea de servicii către nerezidenți, localizarea firmelor mari, și dezvoltarea activității,
vor depăși cu mult investițiile inițiale, iar veniturile generate vor rămâne în mare măsură în economia locală.
Mai mult, pe termen mediu și lung, firmele găzduite contribuie la activitatea economică din zonă, plătind taxe și creând locuri
de muncă, profit și având furnizori și clienți locali, sume ce se multiplică în economia zonei.
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