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CRIZA DIN ENERGIE TRATATÃ CA O PANDEMIE

Magazine
cu orar redus

M
arile lanþuri
de magazine
cocheteazã cu
ideea reduce-
rii programu-
lui de lucru
pentru a eco-
nomisi la fac-

turile de energie, iar aceastã ajustare ar
putea fi acompaniatã ºi de alte mãsuri
complementare - reducerea iluminatu-
lui, a temperaturii ambientale etc.

Fenomenul semnalat sãptãmâna
trecutã de ziarul BURSA - intrarea
preþurilor energiei electrice sub plafo-
nul de 1.300/Mwh (263 euro), peste
care energia achiziþionatã de furnizori
nu se mai compenseazã - se dovedeºte

a nu fi unul izolat. În ultimele cinci
zile, pentru energia tranzacþionatã pe
PZU preþurile au fost, în ordine, de 222
euro, 220 euro, 226 euro, 174 euro ºi
223 euro/Mwh.

Este o miºcare la nivel local, dar ºi
european, care se bazeazã în esenþã pe
estimarea reducerii forþate a consumu-
lui dupã închiderea mai multor facili-
tãþi de producþie din industrie. ªi cum
industria are cea mai importantã felie
din consumul naþional, echilibrul din-
tre cerere ºi ofertã nu putea fi menþinut
la preþuri aflate la maxime istorice.

Oricum, dupã ce, la un moment dat,
la finalul lunii august preþurile
depãºeau 600 euro/Mwh, o corecþie de
peste 60% este beneficã, deºi pare ve-

nitã cam târziu pentru mai mulþi opera-
tori economici din industri i le
energointensive.

Lidl - deschizãtor de drum
Reþeaua Lidl a anunþat, recent, cã

din 26 septembrie magazinele sale vor
fi deschise doar între orele 7.30 ºi
21.00 în zilele lucrãtoare, iar în wee-
kend programul de lucru este redus,
între orele 8.00 ºi 19.00. În baza ace-
stei modificãri, magazinele vor fi de-
schise cu 30 de minute mai târziu faþã
de programul anterior ºi se vor închide
cu o orã mai devreme, de luni pânã vi-
neri, pentru ca în weekend sã se de-
schidã cu 30 de minute mai târziu ºi sã
se închidã cu 2 ore mai devreme decât

în trecut.
Modelul poate fi preluat ºi de alþi

retaileri, deja fiiind vehiculate în me-
dia nume precum Kaufland, Mega
Image, Profi.

Momentan, Kaufland a anunþat pri-
mele mãsuri pentru reducerea facturilor,
care nu implicã ºi o reducere a progra-
mului, deocamdatã. Astfel, intensitatea
luminii în magazine va fi redusã cu o orã
ºi jumãtate înainte de închiderea progra-
mului, iluminatul parcãrilor Kaufland
va fi redus cu douã treimi în timpul pro-
gramului de funcþionare, iluminatul cu-
bului publicitar va fi oprit definitiv.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 9)

„România a devenit
un exemplu global în
desfãºurarea eticã a
profesiei imobiliare”

(Interviu cu Alina Aeby, Coordonator Global NAR®
pentru Europa de Est, Orientul Mijlociu ºi Africa)

Reporter: În contextul în care ne
aflãm la graniþa dintre o pandemie ºi un
rãzboi ºi pe fondul unei creºteri accen-
tuate a inflaþiei, dobânzilor ºi preþurilor
utilitãþilor ºi carburanþilor, în ce punct
se aflã piaþa imobiliarã din SUA?

Alina Aeby: Piaþa imobiliarã rezi-
denþialã din SUA a înregistrat creºteri
seminificative, de peste 20%-30% în

timpul pandemiei, mai ales în ceea ce
priveºte casele. Inventarul redus ºi
dobânzile mici au dus la situaþii cu
oferte multiple ºi preþ de cumpãrare
mult peste preþul cerut.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

STUDIU OILPRICE

Rusia, posibil cel
mai mare beneficiar
al tãierii producþiei
OPEC+
l Rusia nu îºi va reduce producþia, în timp ce preþul
petrolului va creºte în lunile urmãtoare, spun analiºtii
l Conform estimãrilor, în septembrie, Rusia a produs cu
aproximativ un milion de barili pe zi sub cota sa de 11
milioane de barili pe zi

R
usia - liderul producãtorilor
din afara Organizaþiei Þãrilor
Expor t a toa re de Pe t ro l
(OPEC), parte în alianþa

OPEC+, pare cã va fi cel mai mare be-
neficiar al reducerii record de douã mi-
lioane de barili pe zi (bpd) anunþatã
sãptãmâna trecutã de grup, aratã o ana-
lizã oilprice.com, care menþioneazã cã
Rusia nu îºi va diminua producþia, în
timp ce preþul petrolului - stabilizat
acum - va creºte în lunile urmãtoare.

Sãptãmâna trecutã, OPEC+ a anun-
þat cea mai mare reducere a þintei sale

colective de dupã pandemie, dar în
ciuda faptului cã aceasta este o reduce-
re record, de douã milioane bpd, scã-
derea efectivã a producþiei actuale de
petrol a OPEC+ va fi de numai 1-1,1
milioane bpd. Asta, pentru cã mulþi
producãtori nu au reuºit sã extragã la
cotele lor, de luni de zile. Cel mai re-
cent, Rusia s-a alãturat þãrilor care nu
ºi-au atins cotele, precum Nigeria ºi
Angola, deoarece sancþiunile occiden-
tale au dus la scãderea producþiei de
petrol rusesc. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Þ
ara noastrã a devenit un exemplu global în desfãºurarea eticã a profe-
siei imobiliare, este de pãrere Alina Aeby, Coordonator Global NAR®
(National Association of Realtors®) pentru Europa de Est, Orientul Mij-
lociu ºi Africa. Printre altele, domnia sa ne-a precizat, în cadrul unui in-

terviu, cã piaþa imobiliarã trece printr-o corecþie, dar cã imobiliarele rãmân
un bun ºi o investiþie palpabilã, înþelese uºor de cãtre o varietate de inve-
stiori ºi, nu în ultimul rând, o necesitate.
NAR® este cea mai mare asociaþie imobiliarã din lume, cu peste 1,5 milioa-
ne de membri.

SENTIX:

Puþine speranþe
la nivel global,
condiþii catastrofale
în Germania

I
ndicii încrederii investitorilor pri-
vind activitatea economicã din
zona euro au înregistrat o scãdere
peste aºteptãri în octombrie 2022,

dupã cum aratã ultimul raport de la
Sentix GmbH.

Indicele agregat a scãzut cu
6,5 puncte faþã de luna prece-
dentã, pânã la -38,3 puncte, cel
mai redus nivel din luna mai
2020, în condiþiile în care indi-
cele aºteptãrilor a scãzut cu 4
puncte, pânã la -41 de puncte,
cel mai redus nivel din decem-
brie 2008, iar indicele condiþii-
lor curente a scãzut cu 9 puncte, pânã
la -35,5 puncte, cel mai redus nivel din
august 2020.

Nivelul indicelui situaþiei curente
aratã cã economia zonei euro este în re-
cesiune, dar, spre deosebire de alte pe-
rioade de contracþie economicã, nu mai

poate fi vorba despre “intrarea în acþiune
a politicilor monetare ºi fiscale pentru a
oferi o luminiþã la capãtul tunelului”.

Analiºtii de la Sentix aratã cã infla-
þia considerabilã nu permite scoaterea

politicii monetare de pe traiec-
toria de restricþionare, în timp
ce guvernele încearcã sã com-
batã preþurile ridicate ale ener-
giei fãrã sã abordeze problema
furnizãrii energiei.

Despre cea mai mare econo-
mie a zonei euro, Germania, ra-
portul Sentix spune cã “fosta
putere economicã se scufundã

tot mai mult într-un vârtej pe trenul
economic fantomã al energiei în care
s-a urcat”, în condiþiile în care “guver-
nul actual, în special ministrul econo-
miei Habeck, nu pare sã se ridice la
înãlþimea sarcinii pe care o are”.
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