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CÂT DE APROAPE ESTE NOUA ERÃ A ÎNTUNERICULUI ªI FRIGULUI?

Eliminarea hidrocarburilor din
electricitate ne aruncã în beznã

U
rgenþa luptei neo-
bosite împotriva
schimbãrilor cli-
matice îi face pe
politicieni, dar ºi
pe mulþi oameni
de ºtiinþã, sã

ignore cu o uºurinþã dezarman-
tã legile fizicii, în special pe
cele ale termodinamicii, în speranþa cã
se poate construi un sistem economic
sustenabil ºi robust pe baza energiei
electrice “verzi”.

Pe lângã legile fizicii, la fel de
uºor par sã fie ignorate ºi efectele
economice, a cãror manifestare ar
putea însemna intrarea într-o
nouã erã a întunericului ºi
frigului.

Tocmai o astfel de perspectivã
este luatã în considerare în ulti-
mul raport de evaluare a riscului

climatic pentru Marea Britanie (Inde-
pendent Assessment of UK Climate
Risk), publicat în iunie 2021 de Comite-
tul pentru Schimbãrile Climatice (CCC).

Documentul este disponibil la adresa
www.theccc.org.uk.

CCC este o organizaþie independentã,
înfiinþatã prin Legea Schimbãrilor Cli-
matice din 2008, iar rolul sãu este de a
oferi consultanþã instituþiilor guverna-
mentale ºi de a raporta Parlamentului bri-
tanic progresul în atingerea þintelor de re-
ducere a emisiunilor de gaze cu efect de
serã.

Dupã cum se aratã în raport, Marea
Britanie se confruntã cu riscul unor cãde-
ri catastrofale al alimentãrii cu electrici-

tate, în condiþiile în care se urmãreºte ex-
tinderea utilizãrii sale de la automobile
pânã la sistemele de încãlzire a
locuinþelor.

CCC subliniazã cã electricitatea re-
prezintã 15% - 20% din consumul de
energie al Marii Britanii în prezent, dar
se estimeazã creºterea acestei ponderi
pânã la 65% în 2050. Astfel va creºte fo-
arte mult riscul cãderilor extinse ale reþe-
lelor electrice, iar acest risc “nu este
administrat în prezent”.

(continuare în pagina 3)

Stalin trãieºte!

I
maginaþi-vã o casã þãrãneascã, ve-
che, micã ºi sãrãcãcioasã. Peste ea, o
construcþie ca un templu, cu coloane
ºi cu o stea pe tavan. În cocioabã s-a

nãscut, în 1878, Ioseb Djugasvili, cel
care avea sã fie cunoscut drept Iosif Vi-
sarionovici Stalin. Structura ciudatã sub
care a fost plasatã dateazã din 1957,
când la Gori, oraºul natal al dic-
tatorului, s-a deschis muzeul
Stalin. Pe care l-am vizitat de
curând.

Nimic nu este normal aici.
Încep de la montajul menþionat
mai sus. Regimul stalinist a pro-
movat, agresiv, ateismul radical.
A aruncat preoþi dupã gratii ºi a
demolat biserici. Dar schema
“Casei Sfinte” este preluatã, de fapt, din
catolicism. La Loreto se gãseºte, în basi-
lica Sfintei Case (Basilica della Santa
Casa), clãdirea în care se presupune cã a
trãit Maria, mama lui Isus. Construcþia a
fost, spune legenda, luatã pe sus de îngeri
de la Nazaret ºi dusã, în cele din urmã, în
Italia, unde a ajuns sã fie încastratã într-o
construcþie monumentalã din marmurã.

La Gori, însã, nu este nimic angelic.
Vizita la muzeul lui Stalin te aduce în
prezenþa “Diavolului în Istorie”, dupã in-

spirata expresie a lui Vladimir Tismãne-
anu. Vezi, spre exemplu, primul birou la
care a lucrat Stalin, în Kremlin. Realizezi
cã la acea masã s-a creat, dosar cu dosar,
regimul stalinist. Mai sunt expuse arte-
facte ale cultului personalitãþii: covoare
din Asia Centralã cu chipul despotului
sau tablouri siropoase cu Stalin ºi diverºi

copii.
Astfel, ajungem la alt lucru

anormal. Nu descoperi, în muze-
ul din Georgia, practic nimic de-
spre monstrul care a fost Stalin.
Doar o pozã, alb-negru, cu
“checkiºti” împuºcând dizidenþi
politici ºi cartea, rãtãcitã pe un
raft cu volume ruseºti, a lui Si-
mon Sebag-Montefiore, “Stalin.

Curtea þarului roºu”. În rest, glorie
Conducãtorului!

Cel mai bizar aspect al întregii afaceri
mi-a fost dezvãluit de ghidul nostru. “Cei
mai mulþi oameni de aici, din Gori, þin la
Stalin mai mult decât la familia lor”. Sin-
cer sã fiu, nu prea cred. Nu ar fi prima
datã când un ghid o ia prin bãlãrii. Dar
este clar cã existã o nostalgie pentru Sta-
lin ca persoanã ºi, poate, pentru stalinism
ca ideologie ºi ca mod de viaþã.

(continuare în pagina 9)

CORNELIU BODEA,
PREªEDINTELE CRE:

“Avem nevoie de
investiþii de 30 miliarde
euro în reþelele de
transport ºi distribuþie”

S
usþinerea de cãtre sistemul energetic
naþional a unei creºteri exponenþiale
a consumului se poate face numai în

urma unor investiþii în reþelele de tran-
sport ºi distribuþie, investiþii care, în ur-
mãtorii zece ani, ar trebui sã se ridice la
30 miliarde euro, susþine Corneliu Bo-
dea, preºedinte al Centrului Român de
Energie (CRE).

Domnia sa ne-a spus: “Este evident cã
nu suntem pregãtiþi în acest moment,
dacã aceastã creºtere de consum s-ar ma-
nifesta acum sau în termen scurt. Cred cã
avem la dispoziþie o perioadã de 7-10
ani, în care am avea timp sã pregãtim re-
þelele. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

SILVIA VLÃSCEANU, EXPERT
ÎN ENERGIE:

“E nevoie de un sistem
predictibil de producere
a energiei electrice”

R
iscul sistemic în domeniul energiei
electrice poate fi diminuat prin rea-
lizarea unui sistem predictibil de

producere a energiei, prin construirea unor
capacitãþi noi de producþie, care sã fie cât
mai aproape de zonele de consum, susþine
Silvia Vlãsceanu, expert în energie.

Domnia sa ne-a declarat: “Consumu-
rile sunt mai mari, iar sistemul energetic
e proiectat în urmã cu 100 de ani, cu elec-
trificarea fãcuta în anii 40-50. Acum tot
ce facem este sã îmbunãtãþim alimenta-
rea gospodãriilor. (...) Nu, reþelele nu
sunt pregãtite în clipa de faþã, dacã va
continua creºterea consumului de ener-
gie electricã. Cererea e mare, oferta e li-
mitatã, cantitatea de energie a producãto-
rilor e limitatã. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

OVIDIU DEMETRESCU,
EXPERT ÎN ENERGIE:

“Suntem fragili
din punct de vedere
al sistemului
energetic”

Î
n acest moment, nu suntem pregãtiþi
sã susþinem o creºtere exponenþialã
a consumului de energie electricã,

din cauza subdimensionãrii programe-
lor de investiþii în sistemul energetic ºi
a decidenþilor politici care iau mãsuri
ce nu corespund situaþiilor din realita-
tea domeniului, susþine Ovidiu Deme-
trescu, expert în energie.

Domnia sa ne-a declarat: “Cu sigu-
ranþã vor fi pene de curent accidentale
ºi aºa numitele curbe de sacrificiu,
când se vor deconecta consumatori sau
zone pentru a þine stabil sistemul ener-
getic.

(G.M.)

(continuare în pagina 3)

ION LUNGU, DIRECTORUL
EXECUTIV AFEER:

“Regândirea reþelelor
de transport ºi
distribuþie – o
prioritate pentru
sistemul energetic”

R
eþelele de transport ºi distribuþie tre-
buie regândite prin prisma unei
creºteri exponenþiale a consumului

de electricitate în urmãtoarele decenii, de-
oarece reþelele actuale au fost structurate
având în vedere o creºtere liniarã a consu-
mului respectiv, susþine Ion Lungu, direc-
tor executiv al Asociaþiei Furnizorilor de
Energie din România (AFEER).

Domnia sa ne-a spus: “Pânã în anul
2030, este necesar sã ne ocupã de partea
de producere a energiei electrice, deoare-
ce în acest moment înregistrãm preþuri
foarte mari din cauza dezechilibrului
dintre cerere ºi ofertã. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

JOCURILE OLIMPICE

Dezastru tricolor uºor
de anticipat

E
voluþia delegaþiei tricolore la Jo-
curile Olimpice de la Tokyo a fost
conform aºteptãrilor, inclusiv în
ceea ce priveºte numãrul de me-

dalii. Existã ºi oameni ºocaþi de aceastã
”cãdere”, dar evident aceºtia urmãresc
sportul în mod accidental, doar când
sunt competiþii majore, în rest nu sunt
foarte conectaþi la realitatea sportivã.
Patru medalii, un aur ºi trei argint, obþi-
nute la canotaj (3) ºi scrimã (1), a strâns
echipa þãrii noastre.

Comparativ cu JO de la Rio suntem pe
acelaºi palier, dacã ne uitãm la anii 80,
suntem în prãpastie. Despre cum s-a
ajuns aici s-a tot vorbit, ieºirea din siste-
mul comunist de pregãtire, lipsa investi-
þiilor consistente în sport ºi infrastructu-

rã, absenþa unui proiect serios, dezintere-
sul guvernelor pentru aceastã activitate,
sunt printre cauze. Îngrijorãtor este cã
marea majoritate a þãrilor din jurul no-
stru, cu care adesea ne comparam, sunt
mult în faþã. Ca sã ne referim la statele
din spaþiul ex-comunist, iatã cum stã si-
tuaþia: Ungaria: 6 aur, 7 argint, 7 bronz;
Polonia: 4 aur, 5 argint, 5 bronz; Cehia: 4
aur, 4 argint, 3 bronz; Croaþia: 3 aur, 3 ar-
gint, 2 bronz; Serbia: 3 aur, 1 argint, 5
bronz; Bulgaria: 3 aur, 1 argint, 3 bronz;
Slovenia: 3 aur, 1 argint, 1 bronz; Koso-
vo-2 medalii de aur; Ucraina 1 aur, 6 ar-
gint, 12 bronz.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 12)

MUGUR ISÃRESCU, GUVERNATORUL BNR:

“Ciclul de scãdere a
dobânzilor, în þara
noastrã, s-a oprit”
l Isãrescu: “Prognoza nu aratã frumos”

C
iclul de scãdere a dobânzilor, în
România, s-a oprit, a transmis,
ieri, Mugur Isãrescu, guvernato-
rul Bãncii Naþionale a României

(BNR). Acesta a afirmat cã inflaþia
anualã va fi de circa 5,6% la sfârºitul lui
2021, iar în condiþiile în care inflaþia a
crescut peste tot în lume, prognozele
BNR “nu aratã frumos”, dar sunt “rezo-
nabile”. Isãrescu a mai declarat cã circa
jumãtate din inflaþia de 5% de la finalul
lunii iulie vine din preþuri administrate,
aflate în afara controlului bãncii centra-
le, respectiv energie electricã, gaze natu-
rale ºi combustibili. Cu privire la înãs-
prirea politicii monetare, Isãrescu a spus
cã aceasta are loc cu o anumitã secven-
þialitate, guvernatorul refuzând sã se
pronunþe cu privire la posibilitatea unei
majorãri a dobânzii-cheie în acest an.

Isãrescu a afirmat: “Componentele
energetice au contribuit cel mai mult la
saltul inflaþiei din acest an. Cotaþiile ce-

lor mai multe materii prime s-au poziþio-
nat pe o traiectorie pronunþat crescãtoare
pe fondul revenirii cererii, dar ºi al unor
probleme pe latura ofertei. Creºterea pre-
þului þiþeiului este încorporatã rapid în
preþul combustibililor, în schimb factura
la gaze naturale se ajusteazã cu o anumi-
tã întârziere, în funcþie de specificaþiile
contractuale. Avem ºi o analizã, care ara-
tã cã traiectoria ascendentã a cotaþiei
energiei electrice este alimentatã ºi de
accelerarea tranziþiei verzi pe plan co-
munitar (creºterea preþului certificatelor
de CO2 ce trebuie cumpãrate de produ-
cãtorii de energie pe bazã de combustibi-
li fosili – n.r.). În ceea ce priveºte preþuri-
le volatile, legume, fructe, ouã, variaþia
anualã rãmâne negativã, deci ne ajutã
într-un fel, dar este în semnificativã ate-
nuare.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 8)

CÃTÃLIN
AVRAMESCU

Costuri record pentru Jocurile
Olimpice de la Tokyo
lAnaliºtii spun cã evenimentul nu a ajutat economia niponã

Costul oficial al Jocurilor Olimpice (JO) de la Tokyo a atins 15,4 miliarde de
dolari, iar un studiu al Universitãþii din Oxford noteazã cã acesta a fost cel mai ridi-
cat înregistrat vreodatã pentru un asemenea eveniment.

O analizã AP aratã cã, de banii aceºtia, Japonia putea ridica aproape 300 de spi-
tale cu 300 de paturi, 1.200 de ºcoli sau putea cumpãra 38 de avioane Boeing 747.

Astfel, Jocurile Olimpice sunt costisitoare ºi pun deoparte alte prioritãþi. Con-
form sursei, mai multe audituri guvernamentale japoneze susþin cã Jocurile Olim-
pice de la Tokyo au fost ºi mai scumpe decât aratã cifra oficialã, poate chiar ºi de
douã ori mai mult faþã de suma anunþatã. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

... Dar vara va fi cald ºi ziua mai lungã ...

CÃLIN
RECHEA


