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n În primele nouã luni din acest an profitul

net al Transelectrica a avut o creºtere de
sub 1%
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n Surse: “ChemChina”
negociazã achiziþia
“Syngenta”
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Avans de numai
0,3% pentru
economia zonei
euro, în T3

Economia zonei euro a crescut cu
0,3% în trimestrul al treilea din anul
curent (T3), faþã de trimestrul ante-
rior, când expansiunea a fost de
0,4%, potrivit datelor preliminare
anunþate la finele sãptãmânii trecute,
de Eurostat. Analiºtii aºteptau un
avans de 0,4%.

Principalele douã economii ale
zonei euro, Germania ºi Franþa, au
înregistrat o creºtere economicã
de 0,3% în trimestrul al treilea.
Oficiul federal de statisticã, De-
statis, a informat cã PIB-ul Germa-
niei a înregistrat o creºtere de
0,3% în perioada iulie-septem-
brie, comparativ cu trimestrul pre-
cedent, când a consemnat un
avans de 0,4%.

Totodatã, Institutul de Statisticã
din Franþa (Insee) a anunþat cã
PIB-ul þãrii a crescut cu 0,3% în tri-
mestrul al treilea, faþã de creºterea
zero înregistratã în trimestrul al
doilea.

Economia Italiei a avut o creºtere
de 0,2, faþã de cea de 0,3% din
trimestrul al doilea, iar cea a Spaniei,
de 0,8%, dupã o expansiune de 1%
în trimestrul precedent.

De menþionat cã PIB-ul Finlandei
a scãzut cu 0,6% în trimestrul al tre-
ilea, dupã un avans de 0,2% în
perioada aprilie – iunie.

V.R.

Cioloº propune guvern dâmboviþean
cu izvoare la Bruxelles

A
proximativ jumãtate din
miniºtrii propuºi, ieri, de
premierul desemnat Da-
cian Cioloº pentru for-

marea noului Guvern fie au lucrat în
instituþii europene, fie în multinaþio-
nale, ceea ce nu este rãu dacã nu ºi-au
uitat rãdãcinile ºi interesul naþional.

Întâmplãtor sau nu, ieri, Dacian
Cioloº s-a întâlnit cu Jean-Claude
Junker ºi cu Donald Tusk, dupã cum
a scris pe pagina personalã de Face-

book: “În cursul acestei dupã-amiezi
(n.r. sâmbãtã dupã amiazã), împreu-
nã cu Prim-ministrul interimar dom-
nul Sorin Cîmpeanu, am avut o
întâlnire cu Preºedintele Comisiei
Europene domnul Jean-Claude Jun-
cker ºi cu Preºedintele Consiliului
European domnul Donald Tusk care
au efectuat o escalã la Bucureºti în
drum spre Antalya unde vor
participa la Summitul G20”.

Dacian Cioloº nu ne spune ce a dis-
cutat cu oficialii europeni, dar se poate
presupune ca lista cu noii miniºtri sa fi
fost prezentatã celor doi.

Dupã ce, în ultimele zile, s-a vehi-
culat ideea cã noul Guvern va fi alcã-
tuit din tehnocraþi, Dacian Cioloº a
spus, ieri, la prezentarea componen-
þei Executivului, cã a urmãrit sã fie
un ”echilibru” între oameni tineri, cu
formare profesionalã solidã, ºi oa-
meni cu vastã experienþã, arãtând cã
o treime dintre persoanele propuse
ca miniºtri sunt femei.

Domnia sa a subliniat: ”Am urmã-
rit sã aleg oameni cu competenþe ºi
experienþã (...) sau chiar români care
lucreazã în administraþia europeanã,
oameni care activeazã în organizaþii
din societatea civilã. M-am orientat
spre oameni cu viziune, cu idei ºi ex-
perienþã în management. (…) Am
urmãrit sã fie profesioniºti, integri,
deschiºi spre dialog”.

Cabinetul propus de Dacian Cio-
loº este format din 21 de membri,
Vasile Dâncu ºi Costin Grigore Borc
fiind propuºi vicepremieri.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

România, pe harta ISIS
l Bãsescu: “Aduceþi-vã aminte declaraþia
Statului islamic: «Califatul va cuprinde Balcanii
ºi România»“ lMinisterul sârb de Interne:
“Deþinãtorul unui paºaport sirian gãsit lângã
cadavrul unuia dintre teroriºtii care au atacat
Parisul a trecut prin Serbia, unde a cerut azil”

O hartã cu zonele unde ISIS
ar plãnui sã preia controlul
în urmãtorii cinci ani a cir-

culat în mediul online, în ultimul an,
însã pare sã nu fi fost luatã în seamã.

Dupã cum aratã publicaþia britani-
cã Dailymail, organizaþia teroristã a
lansat un plan înfricoºãtor pe cinci
ani, de dominaþie globalã, în vederea
alcãtuirii unui califat din Spania
pânã în China, schimbându-ºi
numele în Statul Islamic.

Acest anunþ al ISIS a fost conside-
rat cea mai semnificativã “evoluþie”
în jihadismul internaþional dupã eve-
nimentele din 11 septembrie 2001.

Din harta care circulã pe Internet
reiese cã ISIS intenþioneazã sã cuce-
reascã Orientul Mijlociu, jumãtate
din Africa ºi sã se extindã ºi în Euro-
pa. Spania, care a fost sub conducere

musulmanã pânã spre finalul secolu-
lui al 15-lea, ar face parte din acest
califat, alãturi de statele balcanice ºi
de Europa de Est pânã la Austria, in-
clusiv. Jihadiºtii plãnuiesc sã preia
controlul asupra statelor balcanice,
care includ Grecia, România ºi Bul-
garia.

ZiuaNews scrie cã filosofia geo-
grafiei noului califat este simplã:
“Va cuprinde toate teritoriile pe unde
s-au perindat vreodatã urmaºii pro-
fetului (Califatul Umayyad, spre
exemplu, între 661 ºi 750 ) ºi, desi-
gur, toate cele unde ei sãlãºluiesc azi.
Inevitabil, recursul la istorie aºeazã
pe aceastã hartã nebunã ºi România,
secole de-a rândul teren de luptã
îndârjitã cu înaintaºii jihadiºtilor ºi
mujahedinilor de azi”. (A.R.)

(continuare în pagina 3)

ANALIZÃ BLOOMBERG

Marii producãtori de þiþei au
sute de miliarde de dolari
pentru achiziþii
l AIE: Creºterea cererii mondiale de petrol va
încetini în 2016

Primele ºase mari companii petro-
liere din lume (listate) au peste 500
de miliarde de dolari disponibli, în
acþiuni ºi numerar, pentru preluarea
rivalilor, aratã o analizã Bloomberg,
care menþioneazã cã “Exxon Mobil”
Corp. – cel mai mare producãtor de
profil din SUA, este lider în dome-
niu, cu un total de 320 de miliarde de
dolari pentru potenþiale achiziþii.

Conform studiului, urmeazã ri-
valul mai mic al “Exxon”, “Che-
vron” Corp., cu 65 de miliarde de
dolari în numerar ºi acþiuni, iar pe
locul al treilea – compania britani-
cã BP Plc, cu 53 de miliarde de do-
lari.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

De ce nu mai poate funcþiona
guvernul american decât prin
creºterea datoriei publice?

Datoria publicã a SUA a evo-
luat, mai bine zis a crescut,
în cadrul unei limite stabili-

te de Congres pânã în urmã cu mai
bine de doi ani. În februarie 2013,

pe fondul di-
vergenþelor
dintre cele douã partide, limita a fost
suspendatã pânã în luna mai 2013,
iar ulterior a fost crescutã cu 306
miliarde de dolari pentru a include
împrumuturile din perioada suspen-
dãrii.

Aceasta a fost prima suspendare a

limitei datoriei publice din istoria
Statelor Unite. Ea a fost urmatã de o
alta între octombrie 2013 ºi februarie
2014, perioadã prelungitã pânã în 15
martie 2015.

P e r i o a d a
administraþiei
conduse de
Barack Oba-
ma a fost mar-
catã de una
dintre cele mai
a c c e l e r a t e
creºteri ale da-
toriei publice
din SUA, în

ciuda promisiunilor pentru o nouã
responsabilitate fiscalã. Din 20 ia-
nuarie 2015 datoria publicã a SUA a
crescut, în medie, cu 4,5 miliarde de
dolari pe zi.

(continuare în pagina 14)

DUPÃ O SUMEDENIE DE RECLAMAÞII

Mircea Ursache
considerã cã piaþa Forex
trebuie reglementatã
l Raport: “În ultima perioadã s-a constatat o
creºtere a ofertelor firmelor neautorizate pentru
efectuarea de tranzacþii Forex »

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) a ajuns la concluzia
cã piaþa Forex trebuie sã fie regle-
mentatã, în urma reclamaþiilor pri-
mite din piaþã, dar ºi a solicitãrilor
din partea Asociaþiei Brokerilor ºi a
Organizaþiei Profesioniºtilor Pieþei
de Capital.

Mircea Ursache a menþionat, de
mai multe ori, de la înfiinþarea ASF,
cã atât Autoritatea, cât ºi Poliþia au
primit multe reclamaþii cu privire la
intermediarii neautorizaþi de pe piaþa
Forex, numãrul acestora crescând
periodic.

“Având în vedere necesitatea cla-
rificãrii cât mai rapide a problemati-
cii Forex, a fost iniþiat procesul de
elaborare a unei norme care sã pre-
vadã calificarea produselor Forex cu
decontarea la sfârºitul zilei, care dau
naºtere la rostogolirea poziþiilor, în
categoria instrumentelor financiare
derivate conform MIFID (ex: rolling
spot forex, spread bets)”, potrivit
unui raport realizat de Mircea
Ursache, vicepreºedintele ASF .

Conform documentului citat, im-
plicaþiile unei astfel de mãsuri ar fi
urmãtoarele: prestarea de servicii de

investiþii financiare pe teritoriul
României cu astfel de produse pe
platforme forex se va putea realiza
numai de cãtre intermediarii autori-
zaþi conform legislaþiei pieþei de ca-
pital; se va putea monitoriza condui-
ta intermediarilor în raport cu clien-
þii, cu efecte pozitive în ceea ce pri-
veºte protecþia investitorilor (în spe-
cial a investitorilor de retail); se va
putea reglementa în mod strict
publicitatea agresivã.

A.A.

(continuare în pagina 7)

“Un întuneric se întinde
asupra unei pãrþi a
societãþii noastre ºi nu
ºtim cu adevãrat de ce.”

PAUL KRUGMAN,
laureat al Premiului Nobel

pentru economie în 2008
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