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Încrederea
investitorilor
germani,
în a noua lunã
de declin

Încrederea investitorilor germani
a scãzut în septembrie, pentru a noua
lunã consecutiv, ajungând la cel mai
redus nivel din decembrie 2009 pânã
în prezent, pe motiv cã avansul eco-
nomic slab al zonei euro continuã sã
afecteze consumatorii.

Indicele mãsurat de institutul de
cercetare economicã ZEW în privin-
þa încrederii investitorilor ºi analiºti-
lor, care anticipeazã evoluþia econo-
miei în urmãtoarele ºase luni, a scã-
zut cu 1,7 puncte în septembrie, faþã
de august, la 6,9. Nivelul este cu
mult sub media pe termen lung a
acestui indicator: 24,6 puncte.

Analiºtii spun cã rezultatele stu-
diului pun sub semnul întrebãrii soli-
ditatea redresãrii economiei Germa-
niei.

Preºedintele ZEW, Clemens Fuest,
a afirmat cã, deºi tendinþa descrescã-
toare a încetinit semnificativ, “cli-
matul economic încã este caracteri-
zat de o mare incertitudine”.

Fuest a precizat cã activitatea eco-
nomicã din zona euro rãmâne deza-
mãgitoare.

PIB-ul Germaniei a înregistrat o
scãdere neaºteptatã în trimestrul al
doilea din 2014 (–0,2%), aceasta
fiind prima evoluþie negativã din ul-
timele 12 luni.
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Experþii susþin: “Nu este ilegal sã candideze
la preºedinþie un fost ofiþer acoperit”

Pârâciosul Traian Bãsescu care
vede ofiþeri acoperiþi printre
candidaþii la preºedinþie a

dezgheþat subiectul implicãrii servi-
ciilor de informaþii în viaþa politicã,
fapt care dacã s-ar dovedi adevãrat,
atunci ar trãda o continuitate a prac-
ticilor profund nedemocratice ale
aparatului represiv al vechiului re-
gim, Securitatea.

”Încã mai cred cã au timp candi-
daþii, înainte de a-ºi depune candida-
turile, sã spunã public [...] dacã au
fost cumva sau nu ofiþeri acoperiþi”,
a þinut sã precizeze ºeful statului, re-
cent, într-o emisiune televizatã.

Traian Bãsescu a spus cã este ile-
gal ca un serviciu de informaþii sã
dezvãluie calitatea de ofiþer acoperit,
însã candidatul înscris în cursa pen-
tru Cotroceni, care se aflã într-o
astfel de situaþie are obligaþia moralã
sã ºi-o asume public.

Experþii în drept îi dau dreptate
preºedintelui, afirmând cã, da, obli-
gaþia de a face cunoscutã o colabora-
re anterioarã cu serviciile de infor-
maþii este doar una de naturã moralã,
nu ºi legalã.

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 15)

Ruºii dau târcoale pachetului
“Petrom” deþinut de FP
l Tensiunile din regiune cântãresc greu în încheierea tranzacþiei
l Acþiunile FP - la maxim istoric, SNP scad

Fondul Proprietatea a anunþat,
de câteva luni, cã vrea sã-ºi
diminueze participaþia la “Pe-

trom” (SNP), negocierile ajungând
chiar ºi în Rusia, potrivit unor surse
familiare cu situaþia.

Oficial, FP aºteaptã condiþii de
piaþã favorabile ca sã îºi reducã par-
ticipaþia la SNP, sub 15%, dupã cum

a anunþat pe 5 martie.
Neoficial, tensiunile din Ucraina

ºi strategia geopoliticã a þãrii noastre
pot înclina balanþa negocierilor.

Unii analiºti sunt de pãrere cã evo-
luþia în urcare a acþiunilor FP,
atingând, ieri, un maxim istoric de
0,9195 lei/unitate, ºi cea în scãdere a
SNP, la 0,4640 lei/acþiune, ieri,

susþin zvonurile din piaþã potrivit cã-
rora Fondul s-ar pregãti de o tranzac-
þie cu acþiuni Petrom, cât de curând,
ba chiar cã ar intenþiona sã îºi facã
exitul complet.

Alþi brokeri nu coreleazã neapã-
rat cele douã evoluþii, punând scã-
derea SNP mai degrabã pe anunþul
Departamentului pentru Energie
care a lansat în dezbatere proiectul
potrivit cãruia preþul gazelor de
producþie internã nu va mai fi majo-
rat în octombrie nici pentru consu-
matorii casnici, nici pentru cei indu-
striali, în timp ce aprecierea FP este
motivatã de apropierea celui de-al
patrulea program de rãscumpãrãri.

Reprezentanþii Fondului Proprie-
tatea nu au comentat zvonurile pri-
vind vânzarea SNP.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Strategia pentru
dezvoltarea economicã
a României, necesarã
înaintea celei energetice

Scãderea consumului de ener-
gie ºi gaze ºi diminuarea pre-
þului electricitãþii impun ca

strategia energeticã a þãrii noastre sã
fie corelatã cu cea pentru dezvoltarea
economicã a României, au conclu-
zionat participanþii la cea de-a doua
ediþie a Conferinþei BURSA „Ener-
gia în prizã”. Ei ºi-au arãtat îngrijora-
rea cu privire la lipsa de preocupare a
autoritãþilor pentru stabilirea unei
strategii de dezvoltare economicã pe
termen lung, arãtând cã a sosit timpul
ca þara noastrã sã îºi stabileascã prio-
ritãþile pentru industrie.

„Trebuie sã ºtim ce ramuri indu-
striale vor fi susþinute în continuare,
ca sã ºtim pe ce consum energetic ne
vom baza ºi cum poate fi modelat ºi
dezvoltat sistemul energetic”, au mai
spus operatorii din piaþa de electrici-
tate ºi gaze, dar ºi oamenii de afaceri.
Ei au menþionat cã în actualul con-
text nu mai putem avea o strategie
energeticã viabilã fãrã politici pri-
vind competitivitatea industriei ºi
principalele direcþii de dezvoltare
economicã a þãrii noastre. ªi viitoa-
rele mari investiþii în producþia de
electricitate trebuie gândite tot în
acest context, în opinia multor parti-
cipanþi la conferinþã.

Operatorii din piaþa electricitãþii ºi
gazelor s-au plâns autoritãþilor cã legile

ºi reglementãrile din domeniu sunt
adoptate fie fãrã sã fie consultaþi, fie
fãrãsãse þinãcontdeopiniile lor. Investi-
torii din energie au solicitat, din nou,
autoritãþilor un cadru legislativ stabil.

Piaþa de electricitate trece
printr-un moment zbuciumat în care
plouã cu amenzi. ANRE considerã
cã operatorii au distorsionat piaþa
încheind pe OPCOM contracte de
tranzacþionare a energiei la preþuri ºi
cantitãþi variabile, iar traderii au
contestat în instanþã amenzile pe mo-
tiv cã reglementatorul interpreteazã
incorect legea ºi reglementãrile.

Piaþa gazelor freamãtã în contex-
tul prelungirii calendarului liberali-
zãrii pieþei pentru populaþie ºi al pre-
ocupãrilor autoritãþilor ºi operatori-
lor de a se pregãti de iarnã în contex-
tul crizei cu Ucraina.

La conferinþã au fost prezenþi apro-
ximativ 150 de participanþi de la
companii din sectorul energetic (pro-
ducãtori, furnizori, distribuitori de
energie ºi gaze, societãþi mari consu-
matoare din toate domeniile de activi-
tate, case de avocaturã, alãturi de re-
prezentanþi ai statului ai ANRE ºi ai
asociaþiilor ºi organizaþiilor de profil.

ALINA TOMA VEREHA

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4, 5 ºi 6.

MAI POATE FUNCÞIONA TERORISMUL
STATELOR ÎMPOTRIVA CETÃÞENILOR
CARE ÎªI DORESC INDEPENDENÞA?

O ºansã istoricã pentru
Scoþia, o mare speranþã
pentru popoarele Europei

La început a fost indiferenþa auto-
ritãþilor britanice. Apoi a venit un
sondaj care arãta cã scoþienii ar putea
sã voteze pentru independenþã la re-
ferendumul din 18 septembrie 2014.

Ca la un semnal, înalþi oficiali gu-
vernamentali, în frunte cu pre-
mierul David Cameron, precum
ºi foºti locatari din Downing
Street 10, au “invadat” Scoþia.

Lipsa de reacþie în faþa ape-
lurilor lacrimogene la pãstra-
rea unitãþii ºi istoriei comune a
condus la schimbarea radicalã
a tacticii guvernamentale, pe fondul
susþinerii totale din partea presei ti-
pãrite la sud de Zidul lui Hadrian.

Pentru un observator extern, pare
incredibilã parada “ameninþãrilor tero-
riste” cu care se va confrunta Scoþia
dacã voteazã pentru independenþã, pre-
cumºi tonulabordat laumbrarãmãºiþe-

lorunui imperiucare, altãdatã, îºi extin-
dea nestãvilit misiunea civilizatoare.

În perioada premergãtoare obþine-
rii independenþei de cãtre India, re-
prezentatul imperiului a declarat în
faþa lui Gandhi cã “fãrã administraþia

britanicã, þara va fi cuprinsã de
haos”. “Vã rog sã acceptaþi
faptul cã nu existã oameni pe
Pãmânt care sã nu prefere pro-
priul lor guvern, indiferent cât
de rãu este, unui guvern bun al
unei puteri strãine”, i-a rãspuns
Gandhi. Replica oficialului

britanic, care s-ar putea aplica la fel
de bine ºi în cazul Scoþiei, nu mai are
nevoie de comentarii: “Dragã dom-
nule! India este britanicã. Cu greu se
poate spune cã suntem o putere strãi-
nã!”

(continuare în pagina 14)

CÃLIN

RECHEA

Traian Bãsescu a declarat
cã un viitor preºedinte are
obligaþia moralã de a-ºi
asuma colaborarea cu
serviciile de informaþii, dacã
aceasta existã.

MINISTERUL RUS DE EXTERNE:

Moscova, îngrijoratã de afirmaþiile
lui Victor Ponta privind eventuala
anexare a Moldovei

Rusia considerã inacceptabile
“speculaþiile” premierului
Victor Ponta legate de o

eventualã “anexare” a Republicii
Moldova, a afirmat ieri ministerul
rus de Externe.

Într-o declaraþie citatã de agenþia
ITAR-Tass, oficialii de la Kremlin
susþin cã Moscova "este îngrijoratã
cu privire la declaraþiile premieru-
lui Victor Ponta legate de viitorul
Republicii Moldova, fãcute în ca-
drul unei întâlniri cu activiºtii Par-

t idului Socia l Democrat la
Alba-Iulia, în 14 septembrie: “Aºa
cum rezultã din declaraþiile deschi-
se ale candidatului român la alege-
rile prezidenþiale despre încheierea
unei a «doua mari unificãri» în
2018, anumite cercuri politice de la
Bucureºti concep încã planuri de
anexare legate de o þarã vecinã su-
veranã”.

I.P.

(continuare în pagina 15)

Citiþi detalii în pagina 14.


