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CORINA POPESCU, ELECTRICA:

“Ne propunem sã susþinem
dezvoltareasistemuluidegaz”
l “La nivelul celor trei operatori de distribuþie din cadrul Grupului, valoarea
planului de investiþii pentru anul acesta este de peste 600 milioane lei”l “Treptat,
ponderea GDR-urilor în capitalul social a scãzut semnificativ, ajungând la doar
1,4%, de la 10% la momentul listarii, semn cã investitorii au migrat cãtre BVB”

Reporter: Care este strategia com-
paniei Electrica pentru acest an? Ce
investiþii urmeazã sã faceþi ºi care este
bugetul alocat în acest sens?

Corina Popescu: În urmã cu cinci
ani, odatã cu listarea la bursã, Electrica
a demarat un proces complex de tran-
sformare ºi optimizare a activitãþilor
din cadrul Grupului. Suntem o compa-
nie de utilitãþi, astfel încât obiectivele

noastre majore sunt îmbunãtãþirea ofer-
tei de produse ºi servicii, precum ºi
întâmpinarea nevoilor ºi exigenþelor
clienþilor noºtri, atât prin dezvoltarea de
noi soluþii ºi servicii, cât ºi prin investi-
þii susþinute în reþele ºi tehnologie.

A consemnat
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 6)

Leapºa pe ouate - datoria
Franþei a întrecut-o pe a Italiei

N
oua campioanã a dato-
riilor din Zona Euro
este Franþa ºi deºi, la or-
dinul trilioanelor de
euro (2,358), este egalã
cu Italia, totuºi
sub constrînge-

rea Vestelor Galbene, a alocat
17 miliarde de euro ca sã
îmblînzeascã revolta care ame-
ninþa sã devinã insurecþie ºi
astfel a ajuns sã se îndatoreze,
pînã în primul trimestru, puþin
mai mult decît Italia, între-
cînd-o, la mustaþã, cu 359 de milioane
de euro (citeºte alãturat “Franþa, cea
mai îndatoratã þarã din zona euro”).

Ce avem noi cu Franþa ºi Italia?
În Franþa avem 0,3 milioane de

români, iar în Italia 1,3 milioane (plus
vreo 150 de mii de moldoveni).

Dar nu asta era ideea.
Ideea era cã Franþa ºi Italia sunt,

dupã Germania, primele trei mari eco-
nomii ale Uniunii Europene (dacã ex-
cludem Marea Britanie, cãreia i s-ar
cuveni, de fapt, locul al doilea)…

…ªi cã, în UE, figurãm ºi noi.
Calculul publicat vineri de

Eurostat conform cãruia
România ar fi avut cel mai
mare deficit guvernamental
(4,5% din PIB) din UE, în pri-
mul trimestru din acest an, a
fost contrazis, prompt, în ace-
eaºi zi, printr-un Comunicat al
Ministerului nostru de finanþe,

care susþine cã Eurostat nu foloseºte o
modalitate de calcul adecvatã, care sã
ofere o explicaþie pentru valorile anua-
le: deficitul bugetar al României are
valoarea de 0,5% din PIB, iar nu de
4,5%, susþine Ministerul lui Eugen Te-
odorovici.

Oricum, nu asta era ideea.
Parþial, ideea era sã ne resemnãm -

nu putem avea încredere în nici un fel
de cifre.

Asemenea contraziceri zgâlþâie
încrederea în cifrele publicate de ofi-
cialitãþi; documentarea în statistici
este plinã de surprize, dincolo de fap-
tul cã datoriile unei naþiuni sunt de cel
puþin trei feluri, totuºi, pentru una ºi
aceeasi categorie, din aceeaºi unitate
de timp, se gãsesc mereu cifre diferite;
dacã veþi deschide un site cu “debt
clock”, veþi avea senzaþia cã aþi tras de
manetã la pãcãnele, într-atât de repede
cresc datoriile ºi se schimbã cifrele.

Nu este de mirare cã, în mediul
economic, circulã ideea cã, de pildã,
valoarea raportului dintre datoriile
noastre faþã de PIB, ar fi, de fapt, de
172% (din cauza cuantumului angajat
al pensiilor, care se spune cã n-ar fi luat
în calcul), iar nu 34,1%, cum tocmai a
comunicat Eurostat.

Cifrele Eurostat ne-ar situa în rîndul

þãrilor privilegiate din acest punct de ve-
dere, niveluri mai reduse fiind înregi-
strate doar în Estonia (8,1% din PIB),
Bulgaria (21,2%), Luxemburg (21,3%),
Danemarca (33,6%) ºi Cehia (34%).

Dacã nu luãm în seamã zvonurile, ci
acceptãm calculele Eurostat care ne
plac, cum cã datorãm cam o treime din
PIB, înseamnã cã noi nu avem rol în
înrãutãþirea situaþiei financiare nici a
Uniunii Europene, nici a Continentu-
lui în întregimea sa, nici a Planetei
Pamînt , nici a Cãii Lactee.

Galaxia noastrã numãrã doar 200
de miliarde de stele, adicã cu mult mai
puþine decît datoria de pe Terra, des-
pre care Institute of International Fi-
nance (IIF) tocmai a anunþat cã, în pri-
mul trimestru, a crescut cu 3 trilioane
de dolari, ajungînd la 246,5 trilioane
de dolari.

Dacã asta ar fi datorie externã a Ter-
rei, ar însemna cã noi, pãmîntenii, da-

torãm, în medie, cîte 1232,5 dolari fie-
cãrei stele din Calea Lactee.

Aproximativ, cam asta e ideea.
Ideea este cã nu e datorie externã.
Deci, ne datorãm bani unii, altora.
Pe Pamînt, la ora asta, circulã circa

7,7 miliarde de persoane umane, de di-
ferite vîrste (inclusiv prunci ºi muri-
bunzi), rase, culori, înãlþimi, sexe,
confesiuni ºi naþionalitãþi, dar, fiecare
individ, în medie, datoreazã cam 33 de
mii de dolari.

Cui?
Dracu’ ºtie!
Cam asta e ideea.
În 2010, datoria planetarã raportatã

la PIB era de 200% (cf. Bank of Ame-
rica Merrill Lynch); dupã mai puþin de
10 ani, a ajuns la 320% (cf. The Insti-
tute of International Finance).

Cam asta e ideea.
Creºte distanþa.

(continuare în pagina 16)

RAY DALIO,

CO-FONDATOR

BRIDGEWATER

ASSOCIATES:

“Economia
globalã este la
limita unei
schimbãri de
paradigmã, iar
importanþa
aurului creºte”
l Cotaþia aurului a urcat
sãptãmâna trecutã pe noi
maxime multianuale

Preþul aurului ºi-a continuat tendinþa
ascendentã demaratã în luna mai,
depãºind pentru puþin timp, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, pragul de 1.450 de
dolari/uncie, un maximum al ultimilor
ºase ani, evoluþie ce a survenit pe fondul
înmulþurii aºteptãrilor ca Federal Reser-
ve (Fed) sã reducã dobânzile ºi al întãri-
rii tensiunilor geopolitice, în special
cele dintre Statele Unite ºi Iran.

Cotaþia metalului galben a atins un
vârf de 1.454,4 dolari per uncie vineri
dimineaþã, cel mai ridicat nivel din luna
mai a anului 2013, preþul aurului fiind
impulsionat în ultimele douã luni ºi ju-
mãtate de înrãutãþirea indicatorilor eco-
nomici la nivel global ºi randamentele
scãzute la obligaþiuni, în contextul unui
ciclu economic aflat la maturitate, dar
ºi de promisiunea bãncii centrale ame-
ricane de a susþine expansiunea prin in-
strumentele sale, printre ele reducerea
dobânzilor. Sãptãmâna trecutã a fost a
patra sãptãmânã de câºtig din ultimele
cinci pentru preþul metalului.

Aurul este considerat în general un
activ de refugiu util în vremuri nesigure
pentru diversificarea portofoliului, iar
atractivitatea metalului a crescut în ulti-
ma perioadã în condiþiile în care valoa-
rea nominalã a obligaþiunilor cu randa-
ment negativ a urcat la peste 13 trilioa-
ne de dolari, o valoare record, ºi în
esenþã, o situaþie fãrã precedent istoric.

Mergând mai adânc, Ray Dalio,
co-fondator Bridgewater Associates,
la rândul sãu unul dintre cele mai mari
fonduri de investiþii din lume dupã mã-
rimea activelor, considerã cã econo-
mia globalã este la limita unei schim-
bãri de paradigmã, ceea ce înseamnã
cã importanþa aurul creºte din moment
ce riscurile din pieþele financiare se
înmulþesc.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 3)

Faþã de nivelul minim de investiþii impus de Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul Energiei

(ANRE) prin metodologie, respectiv cel puþin nivelul amortizãrii reglementate, Electrica are planificate puneri

în funcþiune mai mari cu 43%, în acest an, ne-a declarat Corina Popescu, director general al furnizorului ºi di-

stribuitorului de energie electricã, în cadrul unui interviu.

Domnia sa ne-a precizat cã reglementãrile aprobate de ANRE, privind veniturile aferente serviciului de di-

stribuþie în perioada 2019-2023, prevãd acumularea unor diferenþe semnificative între veniturile aproba-

te ºi costurile realizate, recuperarea acestora realizându-se parþial, cu întârziere de doi ani. Astfel, de la

începutul anului, operatorii de distribuþie au înregistrat pierderi ca urmare a creºterii costurilor care nu

se aflã în controlul managementului propriu, a adãugat Corina Popescu.

Economia României nu este
pregãtitã pentru o recesiune
prelungitã în Germania

Ultimele date macroeconomice din
Germania, alãturi de indicii încrederii
privind evoluþia din urmãtoarele ºase
luni, au confirmat deteriorarea severã
a principalei economii din zona euro,
în special la nivelul sectorului indus-
trial, care asigurã competitivitatea þãrii
la nivel global.

În acest context a
venit ºi raportul Insti-
tutului de Politicã Ma-
croeconomicã din
Düsseldorf (IMK),
care aratã cã probabili-
tatea unei recesiuni în
Germania a crescut
pânã la 36,6% în iunie 2019, de la
30,9% în luna anterioarã.

La estimarea probabilitãþii sunt uti-
lizate ºi datele privind încrederea in-
vestitorilor publicate de institutele
ZEW ºi Ifo, care aratã scãderi semnifi-
cative în ultimele luni.

Probabilitatea de 36,6% corespun-
de unui “cod galben de recesiune”,
dupã cum se aratã în comunicatul de

presã de la IMK, în condiþiile în care
“codul roºu” este declarat dacã proba-
bilitatea ajunge la cel puþin 70% pen-
tru “a se evita semnalele de recesiune
eronate”.

Ultimele douã recesiuni din Germa-
nia s-au înregistrat pe fondul unor pro-
babilitãþi semnificativ sub pragul de
70%, conform datelor istorice de la
IMK (vezi graficul).

În luna martie 2008, probabilita-
tea unei recesiuni în urmãtoarele 3
luni a fost de 33,8%, iar în iunie
2008, când economia Germaniei a
intrat în Marea Recesiune de la
sfârºitul deceniului trecut, a fost de
83,5%. Recesiunea scurtã din T4
2012 – T1 2013 a fost precedatã de o
probabilitate sub 25%.

(continuare în pagina 5)
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