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Liberalizarea pieþei de
electricitate va aduce preþuri
mai mari pentru consumatori
lDumitru Chisãliþã, expert în energie: “Totul s-a gândit de aºa naturã încât consumatorul sã fie legat de mâini ºi de picioare”

L
iberalizarea completã a pie-

þei de energie electricã bate

la uºã, iar consumatorii ca-

snici vor ajunge sã plãtea-

scã facturi mai mari

începând cu 1 ianuarie,

spun experþii din piaþa de

energie. De vinã sunt exclusiv autori-

tãþile statului, considerã Dumitru Chi-

sãliþã, preºedintele Asociaþiei Energia

Inteligentã (AEI). Specialiºtii aratã cã

cei care nu vor alege sã se mute de la

un furnizor la altul ºi care nu vor sem-

na o ofertã în regim concurenþial vor

intra automat într-o zonã de serviciu

universal unde vor plãti mai mult decât

dacã ºi-ar alege o ofertã concurenþialã.

Trebuie spus cã acei consumatori care

nu aleg o ofertã concurenþialã nu sunt

în pericol de deconectare.

Preþurile finale pentru consumato-

rii din acest serviciu universal ar

urma sã fie fãcute pe baza preþurilor

de achiziþie de energie ale furnizori-

lor - furnizorii sunt în acest moment

încã în discuþiile finale cu ANRE-ul

pentru stabilirea metodei exacte de

calcul a preþului pentru acest servi-

ciu universal. ANRE, reglementato-

rul din piaþa de energie, ar urma sã nu

mai aibã mare influenþã în stabilirea

preþului din serviciul universal pen-

tru consumatorul casnic, cu excepþia

tarifelor de distribuþie ºi transport.

De altfel, ANRE nu a comunicat încã

tarifele finale pentru serviciul uni-

versal, iar tarifele de transport (pen-

tru Transelectrica) ºi distribuþie au

fost aprobate de abia în 9 decembrie,

tarife mai mari care intrã în construc-

þia preþului final pentru serviciul uni-

versal.

Consumatorul care nu este mulþu-

mit de preþul de serviciu universal este

totuºi liber sã aleagã orice alt furnizor

sau preþ din piaþã. Consumatorul final

va avea de ales, cel mai probabil pânã

la finalul lunii ianuarie, dacã doreºte sã

rãmânã în serviciu universal sau dacã

vrea sã accepte oferta de piaþã liberã a

furnizorului cu care este acum în

regim reglementat.

Chisãliþã precizeazã urmãtoarele:

“Ideea asta de serviciu universal este o

invenþie. Legea nu prevede aºa ceva,

un serviciu universal. Lucrurile sunt

mai simple, chestia asta este o gãselni-

þã. Cine nu o sã facã nicio obiecþie sau

nu o sã schimbe furnizorul pânã la data

de 31 decembrie 2020, începând cu 1

ianuarie 2021 va beneficia de un con-

tract ºi un contract pe care îl stabileºte

furnizorul de electricitate. Cã îi spu-

nem serviciu universal, cã nu îi spu-

nem, ideea este cã nu va mai fi la un

preþ reglementat stabilit de cãtre

ANRE, ci stabilit de cãtre un furnizor.

(…) Este incalificabil ce se întâmplã.

Absolut orice consumator din lumea

asta, în momentul în care se schimbã

ceva în ecuaþie, se liberalizeazã piaþa,

primul ºi primul lucru aºteaptã oferta

de la furnizorul lui, e o chestie absolut

normalã ºi banalã. Astat alãturi de fur-

nizorul lui 30 de ani, e normal ca pri-

mul lucru sã aºtepte oferta de la furni-

zorul lui.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

BVB/ANALIZÃ SÃPTÃMÂNALÃ

BET – la cel mai ridicat nivel de la
ºocul Covid-19
l Creºteri puternice pentru SIF-uri, în douã sesiuni de tranzacþionare l Segmentul titlurilor de stat

pentru populaþie devine tot mai conturat la bursa noastrã

I
ndicele BET, ce reflectã parcursul

celor mai lichide acþiuni de la Bur-

sa de Valori Bucureºti (BVB), cu

excepþia SIF-urilor, a încheiat ºedinþa

de tranzacþionare de vineri la

9.660,04 puncte, un nou maxim de la

cãderile din februarie-martie, de-

clanºate de ºocul provocat de extin-

derea rapidã a pandemiei de Covid-19

pe întregul glob.

Per ansamblu, în ultima sãptãmânã

bursierã completã din acest an, indice-

le BET a marcat un avans de 1,46%, în

timp ce indicele BET-XT, ce cuprinde

cele mai tranzacþionate 25 de acþiuni

de la BVB, a avut un avans de 1,9%, la

860,27 puncte.

Este o evoluþie relativ asemãnãtoare

cu cea din Europa, unde indicele

STOXX 600 a avut un avans de

1,48%, iar DAX 30 al bursei din Fran-

kfurt s-a apreciat cu 3,94%, sãptãmâna

trecutã. La Londra, într-un climat do-

minat de lipsa unui acord între Uniu-

nea Europeanã ºi Marea Britanie pri-

vind Brexit-ul, indicele FTSE 100 a

avut un recul de 0,27%.

Indicii din SUA au bifat

noi maxime istorice

Brokerii de la Prime Transaction au

notat, în raportul lor sãptãmânal:

“Principalele burse internaþionale s-au

apreciat uºor în prima parte a sãptãmâ-

nii, ajutate de optimismul investitori-

lor privind acordarea de noi stimuli

de cãtre Statele Unite ale Ameri-

cii ºi de începerea vaccinãrii în statele

europene”.

Peste Atlantic, toþi indicii majori

au atins recorduri istorice în data de

17 decembrie, Dow Jones Industrial

Average având un avans sãptãmânal

de 0,44%, în timp ce Nasdaq Com-

posite, ce ilustreazã evoluþia acþiu-

nilor companiilor de tehnologie, s-a

apreciat cu 3,05%. S&P500, care de

astãzi are în componenþã acþiunile

Tesla, a urcat cu 1,25%, sãptãmâna

trecutã.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 2)

PANICA - SCOPUL EXAGERÃRII PANDEMIEI?

OMS avertizeazã cã aplicarea
RT-PCR poate conduce la un
numãr mare de cazuri fals pozitive

D
upã ce a ignorat multe luni studii-

le care arãtau lipsa de relevanþã a

diagnosticãrii virusului SARS-

CoV-2 cu ajutorul procedurii RT-PCR

(Real-Time Polymerase Chain

Reaction), Organizaþia Mondia-

lã a Sãnãtãþii (OMS) a avertizat

recent cã utilizarea unui numãr

mare al ciclurilor de amplificare

va conduce la raportarea unui nu-

mãrmaredecazuri falspozitive.

Procedura RT-PCR a fost re-

comandatã de OMS dupã apari-

þia unui studiu în numãrul 25(3) al re-

vistei Eurosurveillance, “Detection of

2019 novel coronavirus (2019-nCoV)

by real-time RT-PCR”, din 23 ianuarie

2020.

Erorile grave din acest studiu, in-

clusiv irelevanþa procedurii RT-PCR

în cazul aplicãrii unui numãr ridicat

de cicluri de amplificare a materialu-

lui viral, au fost prezentate re-

cent de un colectiv coordonat

de profesorul Pieter Borger,

specialist în geneticã molecu-

larã, într-o analizã cu titlul

“External peer review of the

RTPCR test to detect

SARS-CoV-2 reveals 10 ma-

jor scientific flaws at the mo-

lecular and methodological level:

consequences for false positive re-

sults” (n.a. pentru mai multe detalii,

vezi ºi articolul “Testul RT-PCR pre-

zintã erori fatale ºi nu poate fi utilizat

pentru detectarea SARS-CoV-2",

BURSA, 17.12.2020)

Notificarea de la OMS este din 7 de-

cembrie 2020 ºi a fost publicatã pe

site-ul organizaþiei în 14 decembrie

2020, cu titlul “Nucleic acid testing

(NAT) technologies that use real-time

polymerase chain reaction (RT-PCR)

for detection of SARS-CoV-2".

Scopul notificãrii este “sã ne asigu-

rãm cã utilizatorii anumitor tehnologii

de testare a acidului nucleic (NAT)

sunt conºtienþi de anumite aspecte ale

instrucþiunilor de utilizare pentru toate

produsele”, astfel încât sã fie rezolvatã

o problemã importantã raportatã de

utilizatori.

(continuare în pagina 12)

DUMITRU CHISÃLIÞÃ, EXPERT
ÎN ENERGIE:

“Factura de
energie electricã
va creºte cu circa
18%”

F
actura pentru energia elec-
tricã va creºte, anul viitor, cu
circa 18%, estimeazã Dumi-

tru Chisãliþã, expert în energie.
Specialistul subliniazã: “Am fã-
cut cu colegii mei o simulare,
sãptãmâna trecutã ºi, din simu-
larea fãcutã, la acel moment
creºterea era pânã în 10%. Deci
erau estimãri de la 3% la 10%,
þinând seama de diversele pãrþi
din þarã, de diverºi furnizori, di-
verºi operatori de distribuþie.
Sãptãmâna asta ne-am uitat, fo-
arte mulþi furnizori au venit cu
preþuri mai mari, deºi cin-
ci-ºase-ºapte luni de zile au avut
preþuri mici. Ca atare, astãzi
dacã aº vorbi pe simulare, avem
între 11 ºi 18% creºtere de preþ,
de la 1 ianuarie”. n

PREVIZIUNI DATASITE:

Dobânzile
avantajoase
ºi capitalul
disponibil
vor alimenta
fuziunile ºi
achiziþiile în
2021
l Regiunea Asia-Pacific este

aºteptatã sã depãºeascã

America de Nord ca þintã

pentru investiþii în achiziþii ºi

fuziuni, anul viitorl Goldman

Sachs: Extinderea companiior

SPAC, posibil sã genereze

fuziuni ºi achiziþii de

300 de miliarde de dolari, în

2021 - 2022

R
atele avantajoase ale dobânzilor

ºi disponibilitatea crescutã a ca-

pitalului vor susþine fuziunile ºi

achiziþiile în 2021, chiar dacã dealerii

vor cãlãtori mai puþin ºi vor continua

sã lucreze de la distanþã, în contextul

pandemiei, preconizeazã specialiºtii

platformei Datasite LLC, care antici-

peazã cã aceia care sunt gata sã reali-

zeze astfel de tranzacþii vor avea de

câºtigat anul viitor.

Conform sursei, vor fi ºi schimbãri

pe piaþa globalã a fuziunilor ºi achizi-

þiilor în 2021, când Asia-Pacific, con-

dusã de China, este aºteptatã sã

depãºeascã America de Nord, respec-

tiv sã devinã cea mai mare regiune-þin-

tã pentru investiþii în fuziuni ºi achizi-

þii pânã la sfârºitul anului viitor.

Rusty Wiley, CEO al Datasite,

aminteºte, potrivit Nasdaq, cã dupã re-

cesiunea iniþialã a pieþei, în 2020, vo-

lumul fuziunilor ºi achiziþiilor a înce-

put sã creascã în luna mai, re-

dresându-se în cele din urmã în iunie.

“Aceastã recuperare s-a datorat, în

mare parte, dealerilor care au rãmas pe

poziþia «gata de tranzacþionare» pe to-

atã perioada pandemiei, ceea ce le-a

permis sã finalizeze rapid tranzacþiile

aflate în aºteptare. De la creºterea pie-

þei de fuziuni ºi achiziþii, în iunie, noile

proiecte de pe platforma Datasite au

crescut constant, sporind cu aproape

20% în august, septembrie, octombrie

ºi noiembrie, comparativ cu aceleaºi

perioade de acum un an”.

Potrivit sursei, dealerii au început

anul cu un flux robust ºi constant de

tranzacþii, care a durat pânã la sfârºitul

primului trimestru, când multe tranzac-

þii de vânzare au fost întrerupte din cau-

za apariþiei pandemiei de Covid-19.

A.V.
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