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România trebuie
sã nu stea în
blackout-ul Europei,
pentru cã poate
lAustria deruleazã o campanie de informare a populaþiei în eventualitatea unui blackout îndelungat în
Europa, punând problema când, nu dacã acesta va avea loc lOvidiu Demetrescu: “Dacã ar fi blackout în
Europa, atunci ar trebui sã stãm separaþi; dacã ei vor sã stea în blackout timp de o sãptãmânã, nu trebuie sã
mergem cu ei, dãm drumul la sistem ºi aia este" l Jack Cutiºteanu: “O situaþie în care ar putea apãrea un
blackout este cãderea simultanã a mai multor unitãþi de producþie”lMircea Coºea: “Dacã existã un scenariu
global pe undeva care sã vizeze distrugerea economiei planetei Pãmânt, atunci asta ar trebui sã urmãreascã: sã
opreascã energia timp de o sãptãmânã ºi cade tot ceea ce înseamnã economie pãmânteascã; încetarea
economiei o sãptãmânã ar însemna un prãpãd”

U
n blackout reprezintã
cel mai negru scenariu
posibil pentru un sistem
energetic, un eveniment
extrem de rar cu severe
implicaþii economice ºi
sociale. În ultimele zile,
guvernul austriac, prin

Ministerul Apãrãrii de la Viena, a început
o campanie de informare cu privire la cum

sã se pregãteascã populaþia pentru even-
tualitatea unui blackout îndelungat care ar
afecta întreaga Europã. Campania derula-
tã de Ministerul Apãrãrii austriac a provo-
cat, de altfel, un freamãt destul de puternic
în Uniunea Europeanã, în presa occiden-
talã, dar ºi în societatea româneascã, unde
aceastã ºtire s-a rostogolit rapid, fiind pre-
zentatã ca un eveniment pe punctul de a
avea loc.

În realitate, situaþia extrem de volatilã
de pe pieþele energetice ale Uniunii Eu-
ropene provoacã îngrijorare ºi presiunea
pactului verde european ar putea sã se re-
simtã mai puternic asupra sistemelor
energetice, dar probabilitatea concretizã-
rii unui blackout îndelungat este aproape
imposibil de calculat. Experþii consultaþi
de ziarul BURSA spun cã discuþia din
Austria ºi campania respectivã þin mai

degrabã de bucãtãria politicã internã a
Austriei ºi de anumite discuþii care au loc
la nivelul UE. Discuþia pare parte
dintr-un joc mai mare, având în vedere cã
problemele ce þin de costuri ºi de modul
în care economia europeanã va vira spre
energia verde sunt foarte mari.

M.G.

(continuare în pagina 9)

CORESPONDENÞÃ DIN MAREA BRITANIE

Capitalismul în era
schimbãrii climatice.
S-a terminat petrecerea
pentru economiile
dezvoltate?

M
ulte dintre miºcãrile care se
petrec în prezent în SUA, Ma-
rea Britanie ºi Europa care se
manifestã prin prote-

ste de stradã ºi preluarea presei,
inclusiv fanaticii schimbãrilor
climatice au o agendã ascunsã,
distrugerea capitalismului ºi
înlocuirea lui cu un sistem mar-
xist. Acest lucru este prezent
mai ales în SUA, cu noua admi-
nistraþie ºi cu creºterea influen-
þei Marxistului Bernie Sanders
ºi suporterii vice-preºedintei Kamala
Harris ºi Alexandria Ocasio-Cortez, toþi
niºte idioþi. Biden este prea slab ºi prea
senil ca sã gestioneze asemenea proble-
me. Aceºti “activiºti” care câºtigã teren
în fiecare zi cu profesorii din universitãþi
ºi în minþile vulnerabile ale tinerilor nu
vor sã asculte niciun punct de vedere
care nu corespunde cu al lor sau sã se
angajeze în vreo dezbatere ºi în mod
frecvent eliminã vorbitori ºi lectori care
nu sunt de acord cu ei. Aceasta este si-
tuaþia în universitãþi, unde profesorii
sunt nevoiþi sã-ºi dea demisia dupã ani
de carierã.

Greta Thunberg pretinde cã Marea
Britanie este principalul criminal în pro-
blema climaticã. Acolo a început revolu-

þia industrialã. Copiii ca ea vor sã
renunþãm la creºterea anualã în
economiile noastre ºi sã mergem
înapoi, sã folosim biciclete ºi sã
nu mai zburãm indiferent de co-
sturile economice ºi sã ne cheltu-
im toþi banii pe orice taxã ni s-ar
impune, indiferent de sãrãcia pe
care ar trebui s-o îndurãm.

Niciunul dintre aceºti suporteri
ai noii lumi marxiste n-a trãit vreodatã
într-un sistem comunist, n-a trebuit ni-
ciodatã sã stea la rând ore în ºir la -20 de
grade pentru lapte, n-a trebuit niciodatã
sã urce 11 etaje pentru cã liftul din blocul
deþinut de guvern nu funcþioneazã ºi nici
n-a trebuit sã stea 12 ore la coadã ca sã
aibã benzinã pentru maºina lor care a fost
livratã abia dupã 5 ani.

Ei se folosesc de acoperirea unor
miºcãri ca Black Lives Matter, Wokeism
ºi genderism pentru a-ºi promova ambi-
þiile lor de extremã stânga. Schimbarea
climaticã este avangarda acestei miºcãri.

(continuare în pagina 12)

CAPITALISM ªI CAPITALIªTI FÃRÃ CAPITAL ÎN
ROMÂNIA

Rãspunsul prof. dr.
Florin Georgescu
pentru prof. dr.
Adrian Severin

P
rim-viceguvernatorul Bãncii
Naþionale a României (BNR),
prof. dr. Florin Georgescu,
ne-a transmis un amplu rã-

spuns la Cronica prof. dr. Adrian Se-
verin pe care acesta a fãcut-o la cartea
“Capitalism ºi capitaliºti fãrã capital
în România”, scrisã de Florin George-
scu.

Rãspunsul autorului cãrþii îl puteþi citi
pe site-ul www.bursa.ro (https://
www.bursa.ro/raspunsul-prof-dr-flo-
rin-georgescu-pentru-prof-dr-adrian-se-
verin-i-25927441). n

FUNCÞIONARII MINISTERULUI
TRANSPORTURILOR:

"Raportul din 29 iunie
2021 conþine probe
indubitabile de fapte
penale"

A
ngajaþii Ministerului Transportu-
rilor sunt nemulþumiþi ºi acuzã
dubla mãsurã în privinþa modu-
lui în care acþioneazã conducerea

instituþiei cu privire la rapoartele întoc-
mite de Corpul de Control.

"În timp ce raportul din 8 septembrie
2020, bazat mai mult pe supoziþii, a fost
trimis cãtre Direcþia de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Organiza-
tã ºi Terorism ºi cãtre Direcþia Naþionalã
Anticorupþie, cel din 29 iunie 2021 care
conþine probe indubitabile de fapte pena-
le nu a ajuns încã pe masa procurorilor,
fiind þinut la sertar atât de fostul ministru
Cãtãlin Drulã, cât ºi de actualul ministru
interimar Dan Vâlceanu", au spus, pen-
tru ziarul BURSA, funcþionari din cadrul
Ministerului Transporturilor ºi Infra-
structurii, dupã publicarea articolului
"Ministerul Transporturilor - "cuibul" in-
fractorilor" (https://www.bursa.ro/ mini-

sterul-transporturilor-cuibul-infractori-
lor-29117446), publicat în ediþia din 2
noiembrie.

Sursele citate susþin cã, în timp ce ra-
portul din 8 septembrie 2020 - despre
care ziarul BURSA a relatat în articolul
"Grup infracþional organizat în cadrul
Ministerului Transporturilor" (https://
www.bursa.ro/prioritate-bursa-rapor-
tul-directiei-corp-control-si-anticorup-
tie-grup-infractional-organizat-in-ca-
d ru l -min i s te ru lu i - t r anspor tu r i-
lor-24706041) - a fost trimis imediat,
anul trecut, instituþiilor statului, inclusiv
cãtre DNAºi DIICOT, raportul din 29 iu-
nie 2021 în care sunt acuzaþi secretarul
de stat Sandor Gabor ºi Mihai Alecu,
actualul ºef al ISCTR - fost ºef al ARR -
este þinut la sertar.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Fotografie a unui ambuteiaj din New York în timpul blackout-ului din 1965,
care a afectat Nord-Estul Statelor Unite ale Americii. Blackout-ul din 9
noiembrie 1965 a fost, la vremea respectivã, cel mai sever blackout din istoria
SUA. Pana de curent a afectat inclusiv pãrþi din Canada, pe lângã statele
americane Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New
York, Pennsylvania, Rhode Island, ºi Vermont. Peste 30 de milioane de oameni
ºi 200.000 de km pãtraþi au rãmas fãrã electricitate pentru pânã la 13 ore.

În seara de 9 noiembrie au fost înregistrate temperaturi mai scãzute decât
media, iar cererea de energie pentru încãlzire ºi iluminare a împins sistemul
aproape de capacitate. Cauza penei de curent a fost declanºarea unui releu
de protecþie de pe o linie de transmisie - puternic încãrcatã - de la
hidrocentrala Sir Adam Beck din Queenston, Ontaria, în apropierea Cascadei
Niagara. Releul de siguranþã a fost programat greºit ºi s-a declanºat în urma

unei variaþii de putere originarã hidrocentralei Robert Moses, tot din
apropierea Cascadei Niagara, ceea ce a închis o linie principalã a reþelei cãtre
sudul regiunii canadiene Ontario. Instant, energia care era transportatã pe
aceastã linie s-a transferat pe alte linii, cauzând o suprasarcinã care a dus la
activarea altor relee de protecþie. Supraîncãrcarea liniilor de interconectare
cu statul american New York a dus la extinderea penei de curent în cele opt
state americane.

Alte capacitãþi de producþie au fost ºi ele afectate ºi au fost oprite automat,
iar sistemul de distribuþie a fost în haos, în urma cascadei în reþea a efectelor
supraîncãrcãrii ºi a pierderii capacitãþii de generare, rupând reþeaua în
“insule”. Staþii dupã staþii au experimentat dezechilibre ºi s-au închis
automat, însã statele din sudul SUA nu au fost afectate, ca urmare a limitãrii
conectãrii de nordul SUA.
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