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Perspective optimiste
pentru aur, în 2022
l Cotaþia medie a metalului preþios va fi de 1.875 dolari
uncia în primul trimestru al anului viitor, respectiv de 1.824
dolari în cel de-al doilea

P
erspectivele pentru evoluþia pre-
þului aurului în 2022 par promi-
þãtoare, iar prima jumãtate a anu-
lui viitor va fi cea mai bunã în

acest sens, conform estimãrilor TD Se-
curities, citate de Kitco News.

”Vedem o evoluþie pozitivã a preþului
aurului în prima jumãtate a anului vii-
tor”, afirmã strategii de mãrfuri de la TD
Securities, menþionând cã acesta ar putea
urca spre 1.900 de dolari uncia în primele
ºase luni ale lui 2022, în condiþiile în care
pieþele se concentreazã pe creºterea eco-
nomicã, pe inflaþie ºi riscuri politice.

Bart Melek, ºeful diviziei globale de
strategie pentru pieþele de mãrfuri din ca-
drul TD Securities, afirmã: ”Riscurile
politice asociate cu alegerile de la mijlo-
cul mandatului, din SUA, temele fiscale
din Statele Unite, achiziþiile destul de
constante de aur efectuate de bãncile
centrale, un ritm mult mai lent al redresã-

rii americane ºi globale sunt factori su-
plimentari care ar putea determina inve-
stitorii sã-ºi reînvie interesul pentru aur”,
susþin specialiºtii TD Securities, men-
þionând: ”Aceºti factori ar trebui sã ajute
la creºterea preþului aurului în teritoriul
de 1.900 dolari/uncie, în prima jumãtate
a anului 2022, conform previziunilor
noastre”.

Sursa citatã aminteºte cã aurul a înce-
put anul 2021 cu un preþ de aproximativ
1.960 de dolari uncia. În prezent, preþul
este de circa 1.770 de dolari uncia.

Bart Melek mai afirmã: ”Tendinþele
reale ale ratelor dobânzilor, care sunt de-
terminate de evoluþia inflaþiei, de semna-
lele legate de politica bãncii centrale
americane (Rezerva Federalã - Fed) ºi de
ratele nominale, au generat aceste fluc-
tuaþii ale preþului aurului în 2021. (…)

V.R.
(continuare în pagina 12)

VOLKER RAFFEL, CEO E.ON ROMÂNIA:

“Este o greºealã sã dãm
vina pe liberalizarea

pieþei pentru creºterea
preþurilor”

(Interviu cu Volker Raffel, directorul general al E.ON România)

l "Pentru o mai mare predictibilitate pe pieþele energetice este esenþial ca toþi jucãtorii sã
înceapã sã vândã ºi sã cumpere energie nu numai pe termen scurt"

Reporter: Ce planuri aveþi în noua
funcþie din cadrul E.ON România? De
asemenea, ce estimãri aveþi pentru acest
an în privinþa business-ului ºi cum staþi
dupã primele ºase luni ale anului în pri-
vinþa cifrei de afaceri ºi a profitului?

Volker Raffel: Ne propunem sã con-
solidãm rezultatele obþinute pânã acum
de grupul E.ON pe piaþa localã, mergând
mai departe cãtre obiectivul strategic,
acela de a fi o companie dedicatã tranzi-
þiei cãtre noua lume a energiei: sustena-
bilã, digitalã ºi verde, orientatã spre sati-
sfacerea nevoilor clienþilor.

De la privatizare, în anul 2005, am in-
vestit aproape 2 miliarde de euro, majori-
tatea în modernizarea ºi digitalizarea re-
þelelor de electricitate ºi gaze naturale.
Datoritã investiþiilor continue, am reuºit
sã reducem frecvenþa ºi durata întrerupe-
rilor, devenind performerii anului 2020
în România, din acest punct de vedere.
Desigur, mai sunt încã multe de fãcut în
aceastã privinþã ºi, de asemenea, în ceea
ce priveºte tranziþia energeticã.

Am venit la jumãtatea acestui an aici,

în România, ºi în timp ce în trecut inve-
steam aproape 100 de milioane de euro
pe an, anul acesta am reuºit sã creºtem
investiþiile la 150 de milioane de euro iar
în urmãtorii ani ne vom îndrepta spre 200
de milioane de euro pe an. Referitor la re-
zultate, în primele ºase luni ale anului, pe
segmentul de gaze naturale, cantitãþile
comercializate au crescut cu circa 6,6%
datoritã consumului casnic mai mare
comparativ cu aceeaºi perioadã a anului
trecut. În ceea ce priveºte consumul
non-casnic, acesta a fost ceva mai scãzut.
Pe partea de energie electricã creºterea a
fost de circa 6% comparativ cu primele
ºase luni ale anului 2020, datoratã atât
consumul casnic cât ºi celui non-casnic.

Pentru acest an cifra de afaceri conso-
lidatã a grupului E.ON România este
estimatã la 1,4 miliarde de euro, în
creºtere cu circa 23% faþã de anul trecut.

A CONSEMNAT
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

DUPÃ INCIDENTUL PEGASUS, ISRAEL - IMPLICAT
ÎNTR-UN NOU SCANDAL PRIVIND
SUPRAVEGHEREA TELEFOANELOR

Omicron – ocazia
idealã pentru “ochiul ºi
timpanul” Shin Bet

Î
ncãlcarea drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor, inclusiv dreptul la viaþa
privatã, nu mai pare ceva deosebit
pentru Israel. Autoritãþile de la

Tel-Aviv nu þin cont de nicio regulã de-
mocraticã atunci când, sub pretextul
prevenirii rãspândirii actualei pandemii,
iau mãsuri care atenteazã clar la dreptul
la viaþã privatã a oricãrei persoane. Cea
mai recentã mãsurã a fost supravegherea
persoanelor infectate cu varianta Omi-
cron de cãtre Serviciul israelian de secu-
ritate internã (Shin Bet), care a fost su-
spendatã, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
din cauza protestelor cetãþenilor, parti-
delor de opoziþie, formatorilor de opinie
ºi liderilor religioºi din Israel. Conform
unor oficiali de la Tel Aviv, tehnologia,
dezvoltatã iniþial de agenþia de securitate
israelianã Shin Bet pentru combaterea
terorismului ºi contraspionaj, „a contri-
buit în ultima sãptãmânã la efortul de a
rupe lanþul infecþiei”.

Mãsura a fost aplicatã ºi în prima pe-
rioadã dupã izbucnirea pandemiei Co-
vid-19, iar acum, odatã cu apariþia noii
variante Omicron, a fost reinstituitã,
permiþând localizarea persoanelor in-
fectate cu Sars-Cov 2 ºi a telefoanelor

mobile din apropierea acestora pentru a
stabili contactele, care ar fi putut fi in-
fectate. Mai mult, Ronen Bar, directorul
Shin Bet, Ronen Bar, a afirmat cã, în
timpul valurilor anterioare ale actualei
pandemii, serviciul de informaþii israe-
lian a supravegheat toate telefoanele
persoanelor infectate cu Sars-Cov 2. În
acest fel, pe baza respectivei suprave-
gheri, orice persoanã despre care Shin
Bet afirma cã a fost în contact cu un pa-
cient infectat cu Sars-Cov 2, primea pe
telefonul mobil un mesaj prin care i se
transmitea sã se plaseze în carantinã
timp de 14 zile.

Ronen Bar a mai spus cã, pe baza ex-
perienþei, urmãrirea telefonului mobil de
cãtre Shin Bet este eficientã numai atunci
când numãrul de persoanelor infectate cu
Sars-Cov 2 este scãzut.

Privitor la acest aspect, instanþa su-
premã din Israel a arãtat la începutul ace-
stui an cã peste 400.000 de persoane au
fost puse în carantinã din greºealã din ca-
uza urmãririi telefonului mobil de cãtre
serviciului de securitate Shin Bet.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Cât de goalã ºi lipsitã
de valoare este puterea
bãncilor centrale?

L
inia oficialã a inflaþiei tranzitorii a
cãzut ºi la Federal Reserve, odatã
cu declaraþia recentã a preºedinte-
lui Jerome Powell în faþa comisiei

bancare din Senatul american. Prin ace-
astã declaraþie, conducãtorul celei mai
importante bãnci centrale din lume recu-
noaºte indirect cã au existat
erori majore de politicã mone-
tarã în ultima perioadã.

Oficialii BCE încã se mai
agaþã cu disperare de povestea
inflaþiei tranzitorii, iar în acest
fel riscã sã-ºi piardã complet ºi
bruma de credibilitate rãmasã,
care pare sã mai existe oricum
doar la nivel guvernamental în
þãrile din zona euro.

Cum au ajuns bancherii centrali în
aceastã fundãturã? Una dintre explicaþii,
poate cea mai plauzibilã, a fost oferitã în
1974. “Recunoaºterea limitelor cu-
noaºterii trebuie sã-i înveþe pe cei care
studiazã societatea o lecþie în umilinþã,
care ar trebui sã-i împiedice sã devinã

complici în dorinþa fatalã a oamenilor de
a controla societatea - o dorinþã care nu îi
transformã doar în tirani pentru ceilalþi,
ci îi poate transforma în distrugãtori ai ci-
vilizaþiei”, spunea atunci Friedrich Au-
gust von Hayek în discursul de acceptare
a Premiului Bãncii Naþionale a Suediei

în memoria lui Alfred Nobel.
Efectele ignorãrii acestui aver-

tisment sunt acum mai grave ca
niciodatã, mai ales în ceea ce pri-
veºte politicile bãncilor centrale
de combatere a inflaþiei.

Dar cum poþi lupta contra in-
flaþiei dacã nu înþelegi natura fe-
nomenului ºi preferi sã arunci
vina pe tot felul de cauze

exogene?
De la înþelegerea defectuoasã a feno-

menului inflaþionist la nivelul bãncilor
centrale a pornit ºi un editorial recent de
la Bloomberg semnat de profesorul
Mervyn King, fost guvernator al Bãncii
Angliei.

(continuare în pagina 3)

D
acã un furnizor de energie cu un portofoliu consistent se confruntã cu proble-
me de flux de numerar, atunci situaþia poate deveni o problemã de securitate
a aprovizionãrii, ne-a spus Volker Raffel, CEO-ul companiei E.ON România, în
cadrul unui interviu despre situaþia din piaþa energiei. Potrivit acestuia,
astfel de probleme pe fluxul de numerar pot duce la distorsiuni mari care pot
afecta buna funcþionare a pieþei de energie, de-a lungul întregului lanþ valo-

ric, dacã celelalte companii din sistem nu îºi încaseaazã banii de la furnizori.
“Pachetul de suport pentru iarnã aduce multe rãspunsuri bune la provocãrile actuale. În pre-
zent, mai existã încã unele neclaritãþi în ceea ce priveºte implementarea mãsurilor, care au in-
trat în vigoare într-un termen foarte scurt. (...) Existã o parte a legii care nu este adecvatã ºi
anume plafonul de preþ. Un plafon de preþ este în general discutabil deoarece reprezintã prac-
tic o suspendare a concurenþei pe piaþã ºi în plus aduce un beneficiu pentru toatã lumea, inclu-
siv pentru cei care nu sunt în categoria clienþilor vulnerabili ºi chiar pentru cei cu venituri ridica-
te. Iar, pentru aceºtia, existã prea puþine stimulente care sã îi determine sã foloseascã mai efi-
cient energia. Existã însã un aspect ºi mai alarmant, deoarece pune în pericol întreaga indu-
strie energeticã din România ºi, în final, pericliteazã ºi interesul clienþilor. Formula de calcul a
costurilor furnizorilor poate fi înþeleasã greºit ºi poate genera ulterior pierderi substanþiale
pentru aceºtia. Aceastã parte ar putea duce la o încãlcare a legislaþiei europene ºi româneºti
dacã nu este clarificatã”, spune Raffel.
El sperã ca situaþia aceasta excepþionalã sã fie depãºitã ºi piaþa sã fie reaºezatã pe principiile
pieþei libere.
“Pentru o mai mare predictibilitate pe pieþele energetice este esenþial ca toþi jucãtorii sã încea-
pã sã vândã ºi sã cumpere energie nu numai pe termen scurt, de exemplu pentru urmãtoarele
câteva sãptãmâni sau luni, ci pentru urmãtorii doi ani, iar cadrul legal ºi de reglementare tre-
buie sã reflecte asta”, mai spune Volker Raffel, care a devenit CEO la E.ON România în luna au-
gust a acestui an.
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