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Evergrande - în
incapacitate de platã, din
cauza datoriilor în dolari
l Compania nu a onorat plata dobânzilor unor obligaþiuni a
cãror perioadã de graþie expirase pe 6 decembrie

D
ezvoltatorul imobiliar Evergran-
de, a cãrui crizã de lichiditate a
zdruncinat pieþele de credit ale
Chinei, a intrat în incapacitate

de platã pentru prima datã cu datoriile
sale în dolari, anunþã Bloomberg.

Conform publicaþiei, agenþia de ra-
ting Fitch a retrogradat compania chine-
zã deoarece aceasta nu ºi-a onorat plãþi
ale dobânzilor pentru obligaþiuni în dola-
ri, a cãror perioadã de graþie expirase pe
6 decembrie. Evenimentul marcheazã
începutul sfârºitului pentru imperiul
imobiliar fondat în urmã cu 25 de ani de
Hui Ka Yan, ºi declanºeazã o disputã de

duratã pentru plãþile care vor mai fi fãcu-
te din ceea ce va mai rãmâne din compa-
niei. De asemenea, reprezintã cea mai
mare provocare de pânã acum pentru gu-
vernul de la Beijing, în eforturile sale de
a preveni o crizã a datoriilor în sectorul
imobiliar, care sã se rãspândeascã pe o
scarã mai largã, conform Bloomberg.

Evergrande, care în luna iunie avea da-
torii totale de peste 300 de miliarde de do-
lari, a spus, într-un comunicat din data de 3
decembrie, cã intenþioneazã sã “se implice
activ” altãturi de creditorii strãini într-un
plan de restructurare a datoriilor. (A.I.)

(continuare în pagina 12)

Marginalii la un exerciþiu de ”tele-diplomaþie”

Î
n relaþiile SUA-Rusia (URSS) di-
plomaþia de la distanþã, mediatã de
diferite cãi ºi mijloace tehnice de co-
municare este orice, mai puþin o no-

utate. Marcate structural de competiþie,
pe toatã durata rãzboiului rece, presãrate
nu tocmai rar cu momente critice de
confruntare, raporturile dintre cele douã
superputeri nucleare au dominat politica
mondialã de la sfîrºitul celui de al doilea
rãzboi mondial ºi pînã acum circa un de-
ceniu, fãrã nici un fel de concurenþã.
Sintagma ”telefonul roºu” a fost emble-
maticã pentru tema ”tele-diplomaþiei în
situaþii de urgenþã” în relaþiile Washin-
gton-Moscova. Chiar dacã e greu de cre-
zut astãzi, prima ”ediþie” a telefonului
roºu a fost o linie de telex, instalatã între
cele douã capitale dupã consumarea cri-
zei rachetelor din Cuba (1962). Efectul
pozitiv pentru stabilitatea ºi încrederea
reciprocã a fost, însã, deloc neglijabil.
Evident, de atunci mijloacele tehnologi-
ce au evoluat ºi odatã cu ele ºi complexi-
tatea ”telefonului roºu”. Prin forþa lucru-

rilor, a jocurilor complexe de interese ºi
a situaþiilor deloc simple pe care cele
douã superputeri au trebuit sã le rezolve,
dezvoltarea unui ”etaj” de cooperare
între Washington ºi Moscova a devenit
parte a relaþiilor bilaterale. Uneori un

spaþiu mai larg, alteori mai îngust. Une-
ori structurat de reguli foarte strîns ºi
bine definite, negociate ºi convenite de
ambele pãrþi, alteori improvizînd ºi dez-
voltînd soluþii ad hoc. Între aceste trei
”puncte cardinale”, competiþie, confrun-
tare, cooperare, s-a scris cea mai mare
parte a istoriei celei de a doua jumãtãþi a
veacului XX ºi a primelor decenii din

cel cu numãrul XXI. Dupã o perioadã de
aprofundatã antantã sovieto-americanã,
deschisã de Gorbaciov, culminînd cu re-
unificarea Germaniei, cãderea regimuri-
lor comuniste din statele ”lagãrului” ºi
în ultimã instanþã cu desfiinþarea Uniu-

nii Sovietice, ”Era Putin” a stat sub sem-
nul programului politic de ”reconquista”
ºi a dus relaþiile Rusiei cu Statele Unite
într-un punct de minus al curbei. Nici la
Washington, nici la Moscova, mai ales
dupã anexarea Crimeei de cãtre Rusia,
nu au fost prea multe reþineri pentru a-l
declara, cel mai de jos din istoria relaþii-
lor bilaterale. În consecinþã, ceva trebuia

fãcut pentru redresarea echilibrului ºi re-
deschiderea porþilor pentru cooperare.
Unul dintre miturile cele mai puþin susþi-
nute de fapte, dar adînc înrãdãcinate în
credinþa ”omului de rînd”, este cã
întîlnirile directe ale liderilor politici, ”la
nivel înalt” cum se spune, reprezintã
cheia preþioasã, dacã nu de-a dreptul mi-
raculoasã, pentru a urni lucrurile din im-
pas. Ceea ce lumea nu ºtie, sau mai de-
grabã nu vrea sã creadã, este cã aceste
întîlniri sunt provocate de liderii politici
mai mult pentru a-ºi da importanþã în
ochii opiniei publice de acasã ºi de aiu-
rea, pentru a cîºtiga puncte în tabelele de
popularitate ºi încredere de vot, iar dacã
nu se poate, mãcar în cele de vizibilitate
mediaticã. Nu-i mai puþin adevãrat cã,
pe de altã parte, întînirea directã,
strîngerea de mînã, discuþia faþã în faþã,
percepþia conºtientã ºi sub-conºtientã a
stãrilor ºi a ”vibraþiilor” celuilalt pot
aduce cîºtiguri de negociere importante,
uneia sau ambelor pãrþi.

(continuare în pagina 3)

România
nu-ºi permite
un lider
eurosceptic
precum
Orban al
Ungariei
lUniunea Europeanã dã
României posibilitatea sã-ºi
camufleze corupþia într-o
hainã europeanã

S
ãptãmâna trecutã a avut loc în
Varºovia o întâlnire a liderilor eu-
ropeni, consideraþi eurosceptici.
Reprezentantul României nu a

avut prea mare legãturã cu ceilalþi, deoa-
rece greutatea lui politicã ºi, mai bine
zis, electoralã sunt, practic, inexistente.

În ultimii ani, euro-
scepticismul a crescut în
toatã Europa, dar mai
ales în fostele þãri comu-
niste, cu toate cã acestea
au câºtigat enorm de pe
urma aderãrii la Uniu-
nea Europeanã. O parte
a curentului eurosceptic

se bazeazã pe niºte lucruri reale, precum
eºecul, cel puþin parþial, al monedei euro.
Apoi, Uniunea Europeanã a ajuns sã pre-
ia ºi o parte din suveranitatea þãrilor
membre, aspect care niciodatã nu a fost
extrem de popular ºi care nu a fost supus
vreodatã opþiunii electoratului.

Dar Uniunea Europeanã a adus ºi fo-
arte multe beneficii cetãþenilor sãi, mai
ales prin eliminarea graniþelor între þãrile
membre, eliminarea taxelor vamale ºi li-
beralizarea muncii în interiorul blocului
comunitar. Aceste lucruri sunt, de fapt,
idealuri înalte care dovedesc un nivel ex-
traordinar al cooperãrii ºi toleranþei între
niºte þãri care acum nici opt decenii se
luptau amarnic din cauza rivalitãþii ºi a
urii dintre ele.

Euroscepticismul a crescut pe ceva la
care nu se aºtepta nimeni. Apariþia publi-
cã a fenomenului LGBT ºi, ulterior, a
imigranþilor sirieni, i-a ajutat cauza în
estul blocului european. Aceste evoluþii
au dat muniþie unor politicieni sã se aso-
cieze cu îngrijorarea multor cetãþeni, le-
gatã de aceste percepute ameninþãri pen-
tru viitorul societãþii lor. În vestul Euro-
pei, cu excepþia Marii Britanii care, între
timp, a ºi ieºit din Uniunea Europeanã,
euroscepicismul nu a ajuns pânã acum la
niveluri care sã-l propulseze la formarea
de guverne. Nu acelaºi lucru se poate
spune despre fostele þãri comuniste
precum Polonia ºi Ungaria.

În România, euroscepticismul este
într-o tendinþã ascendentã, deºi, în acest
moment, formarea unui guvern cel puþin
parþial eurosceptic pare o posibilitate fo-
arte puþin probabilã. Viktor Orban al
Ungariei, în ciuda rivalitãþii istorice din-
tre cele douã popoare, a ajuns un politi-
cian popular chiar ºi printre români. Iar
dezamãgirile oamenilor de rând legate
de vechii politicieni pro-europeni de la
PSD ºi PNL îi îndeamnã sã încerce ºi al-
tceva.

(continuare în pagina 12)

Unuldintre miturile cele maipuþin susþinute de fapte,daradîncînrãdãcina-
te în credinþa ”omului de rînd”, este cã întîlnirile directe ale liderilor politici, ”la
nivel înalt” cum se spune, reprezintã cheia preþioasã, dacã nu de-a dreptul mi-
raculoasã, pentru a urni lucrurile din impas. Ceea ce lumea nu ºtie, sau mai de-
grabã nu vrea sã creadã, este cã aceste întîlniri sunt provocate de liderii politici
mai mult pentru a-ºi da importanþã în ochii opiniei publice de acasã ºi de aiu-
rea, pentru a cîºtiga puncte în tabelele de popularitate ºi încredere de vot, iar
dacã nu se poate, mãcar în cele de vizibilitate mediaticã.

“Mã aºtept ca energia
nuclearã sã devinã o soluþie
fermã pentru decarbonare”

(Interviu cu Cosmin Ghiþã, directorul general al Nuclearelectrica)

l “Tergiversarea includerii energiei nucleare în taxonomie, în viitorul mix energetic al Europei, va creºte semnificativ povara
financiarã a decarbonãrii”l “Cu cât creºte capacitatea de producþie a energiei electrice, în noile condiþii de decarbonare, cu atât
impactul pozitiv asupra preþurilor va fi mai puternic”

Reporter: Cum aþi încheiat cel de-al
treilea trimestru din 2021 ºi cu ce speran-
þã vã pregãtiþi de intrarea în 2022?

Cosmin Ghiþã: Am încheiat trime-
strul trei 2021 cu rezultate bune. SNN a
obþinut un profit net de 640,6 milioane de
lei, în creºtere cu 34,1% faþã de perioada
similarã a anului trecut. Rezultatul din
exploatare (EBIT) a înregistrat o creºtere
de 40,3%, iar EBITDA o creºtere de
23,8% faþã de aceeaºi perioadã a anului

anterior.
Din punct de vedere operaþional, de

asemenea, ne menþinem performanþa,
rãmânând una dintre cele mai perfor-
mante centrale nucleare la nivel global,
cu un nivel de securitate nuclearã foarte
ridicat, cu programe riguroase de mente-
nanþã ºi în egalã masurã cu o echipã de
experþi recunoscuþi la nivel internaþional.
În ceea ce priveºte factorul de capacitate,
România se situeazã pe primul loc în

lume, dintr-un total de 400 de reactoare.
Dincolo de toate dificultãþile aferente

acestei perioade, am reuºit sã avansãm
cu proiectele strategice pe care ni le-am
asumat.

Paºi foarte importanþi am realizat ºi
cu strategia de resurse umane.

A CONSEMNAT

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

C
a urmare a parteneriatului cu Statele Unite ale Americii ºi compania NuScale, România are po-
tenþialul de a utiliza în premierã în Europa primele reactoare modulare mici ºi sã devinã un ca-
talizator pentru dezvoltarea SMR în regiune, dar ºi o bazã pentru asigurarea operãrii acestui
nou tip de tehnologie în alte state, ne-a spus Cosmin Ghiþã, CEO-ul companiei Nuclearelectrica

(SNN), în cadrul unui interviu despre planurile societãþii ºi despre situaþia din piaþa energiei.
Potrivit directorului general al Nuclearelectrica, aceastã nouã tehnologie nuclearã va fi în principal
dezvoltatã pe locaþiile fostelor centrale pe cãrbune.
“Mã aºtept, în baza unor date ºtiinþifice evidente, ca energia nuclearã sã devinã parte din taxono-
mie, implicit soluþie fermã pentru decarbonare. Tergiversarea includerii energiei nucleare în taxo-
nomie, în viitorul mix energetic al Europei, va creºte semnificativ povara financiarã a unei decarbo-
nãrii insuficiente, adãugând noi provocãri guvernelor, populaþiei ºi mediului”, spune Cosmin Ghiþã.
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