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237 TRILIOANE DE

DOLARI

Datoria globalã,
la nivel record
în 2017

Datoria globalã a crescut la un nivel
record de 237 de trilioane de dolari în
trimestrul al patrulea din 2017, fiind
cu peste 70 de trilioane de dolari mai
mare faþã de acum zece ani, potrivit
unei analize publicate de Institutul
pentru Finanþe Internaþionale (IIF),
transmite Bloomberg.

Între pieþele mature, datoriile gos-
podãrilor ca pondere în PIB au atins un
nivel record în Belgia, Canada, Franþa,
Luxemburg, Norvegia, Suedia ºi
Elveþia.

Acesta este un semnal îngrijorãtor,
având în vedere cã dobânzile au înce-
put sã creascã în întreaga lume, scrie
Bloomberg.

Irlanda ºi Italia sunt singurele þãri
importante în care ponderea datoriilor
gospodãriilor în PIB este de sub 50%,
potrivit sursei.

IIF noteazã cã, totuºi, raportul din-
tre datorii ºi Produsul Intern Brut, la
nivel global, a scãzut pentru al cincilea
trimestru consecutiv, ca efect al acce-
lerãrii creºterii economiei mondiale.
Acest raport este în prezent de circa
317,8% din PIB, cu 4 puncte procen-
tuale sub un maxim atins în trimestrul
al treilea al anului 2016, conform IIF.

În rândul statelor emergente, nive-
lul datoriilor gospodãriilor se apropie
de paritatea cu PIB în Coreea de Sud,
raportul dintre cei doi indicatori fiind
de 94,6%. (A.V.)

2 lei

Soros, Rothschild, Rockefeller
ºi un amic din India investesc

în farsa numitã bitcoin

New Delhi, 4 martie, 2017 -
Mã aflu în grãdina hotelu-
lui Royal Plaza, vecin cu
masa unui grup de indi-

eni, probabil hinduºi, douã femei în sa-
riuri colorate ºi doi bãrbaþi, cu toþii
cam pe la cincizeci de ani. Mã cercetea-

zã, o vãd de câteva ori. Difuzoarele
încep o manea româneascã, cu puter-
nice influenþe indiene, sunt surprins,
pufnesc a râs.

- Îþi place muzica noastrã?!
Negricios, cu mustaþã "a la Dome-

nico Modugno", spãtarele scaunelor

noastre se ating.
- Da, dar melodia nu-i compusã în

India, ci în România. Ai crezut cã e
vreun dialect de-al vostru?

Încuviinþeazã. Se întoarce ºi le tra-
duce celorlalþi.

- Eºti din România?

- Da. Înþeleg versurile: "Banii sunt
niºte hârtii care schimbã oamenii / Am
fost sãrac dar sunt bogat ºi banii nu
m-au schimbat / Am fost ºi rãmân la fel,
cu obraz ºi caracter / De-aº fi cerºetor
sau domn, eu rãmân acelaºi om…"

- Frumos. România e lângã Rusia?
- Da.
- Cu ce te ocupi?
- Sunt ziarist. Tu?
- Am o fabricã, produc porþi monu-

mentale. Uitã-te, cum e poarta hotelu-
lui, aºa.

- Complicat. Afacere grea.
- Da. O vând, nu mai vreau fabrica.
- ªi ce o sã faci?
- Tranzacþii cu bitcoin.
- Ce face?!
- ªtii ce-i bitcoin?
- Da, am auzit. Bitcoin e "The

nothing". Îþi vinzi fabrica sã tranzac-
þionezi nimicul?!

- Într-o tranzacþie, nu este importantã
marfa, ci sã faci bani. ªi sã fie simplu.

- Sunt ziarist financiar. Piaþa bitcoin
este o schemã piramidalã. Sfatul meu
este sã rãmâi la porþile monumentale.
Nu face pasul!

Se întoarce la ceilalþi, cred cã le po-
vesteºte conversaþia.

Una dintre femei, probabil soþia lui,
se încruntã, el îi rãspunde ceva.

Râd.
Maneaua s-a încheiat demult.
Mi-am terminat cafeaua.
Facem poze împreunã.
Ne luãm la revedere.

MAKE

(continuare în pagina 2)

ASF intervine
în lupta de la SIF
Transilvania
l Autoritatea a cerut companiei sã elimine, de pe
ordinea de zi a AGA, punctele referitoare la
revocarea lui Frãþilã ºi a lui Andãnuþ l Directoratul
SIF3: Decizia ASF este emisã cu încãlcarea
termenelor legale l Conducerea SIF3 anunþã cã va
contesta decizia l Consiliul de Supraveghere anunþã
revocarea lui Frãþilã ºi a lui Andãnuþ

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a impus
Directoratului SIF3 Transil-

vania o serie de mãsuri cu privire la
convocatorul Adunãrii Generale din
27/28 aprilie, dupã ce acesta a com-
pletat ordinea de zi cu propunerile de
revocare a lui Constantin Frãþilã ºi a
lui Crinel Valer Andãnuþ, din funcþia
de membru al Consiliului de Supra-
veghere.

ASF a decis, pe 5 aprilie: “Directo-
ratul SIF Transilvania are obligaþia de
a adopta, în timp util, mãsurile nece-
sare modificãrii ºi publicãrii în Moni-
torul Oficial al României, Partea a I-a,
a ordinii de zi a AGOA convocatã
pentru data de 27/28.04.2018, dupã

cum urmeazã: a) Completarea cu pro-
punerile integrale formulate de acþio-
narii societãþii, cu privire la alegerea
comisiei de numãrare a voturilor ex-
primate în cadrul ºedinþei AGOAcom-
pusã din 7 membri, respectiv Mielu
Dobrin, Florian Serac, Gheorghe
Rusu, Gabriela Alexe, Ion Mârlenea-
nu, Dumitru Buþan ºi Dan Sebastian,
cu datele de identificare disponibile la
sediul societãþii; ºi b) eliminarea mo-
dificãrilor ordinii de zi propuse de Di-
rectorat, care nu respectã termenul de
30 de zile prevãzut de art. 117 alin. (2)
din Legea nr. 31/1990R, respectiv:

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

Transportul inteligent – prioritatea
Masdar Smart City în 2018
MARCELA GANEA

Masdar City, oraºul construit la sud
de Abu Dhabi cu ambiþia de a deveni
primul oraº din lume cu zero emisii de
carbon ºi zero poluare, evolueazã
conform planului, urmând principiul
sustenabilitãþii ºi al operãrii inteli-
gente.

În primul rând, concepþia arhitec-
turalã a condus la consumuri de ener-
gie reduse la 50%, ºi chiar 40%. Co-
munitatea (infrastructurã, utilitãþile ºi
spaþiile publice) se bucurã de 10 gra-
de Celsius mai puþin decât oraºul Abu
Dhabi. Planul urbanistic maximizea-
zã ventilaþia naturalã. Clãdirile sunt
concepute astfel încât sã diminueze

consumul de apã ºi energie cu cel pu-
þin 40%, conform standardelor
ASHRAE ºi sistemului de evaluare
Estidama Pearl Building Rating
System, unic în lume, conceput spe-
cial pentru clima uscatã ºi aridã de la
Abu Dhabi.

Clãdirile sunt fãcute din ciment cu
conþinut redus de carbon ºi aluminiu
reciclat în proporþie de 90%. Clãdirea
care gãzduieºte IRENA (Agenþia
Internaþionalã pentru Energie Regene-
rabilã) consumã cu 60% mai puþinã
energie decât clãdirile tradiþionale din
Abu Dhabi.

Angajamentul Masdar pentru teh-
nologii inteligente ºi curate este în spi-
ritul Strategiei Naþionale de Inovare a

Emiratelor Arabe Unite, care
prioritizeazã 7 sectoare de acti-
vitate în care inovarea bazatã
pe tehnici inteligente trebuie
sã fie modul de lucru uzual:
apa, tehnologia energie rege-
nerabilã, sãnãtatea, Spaþiul,
educaþia ºi transportul, pentru
ca Emiratele Arabe Unite sã
devinã una din cel mai inovato-
are naþiuni ale lumii pânã în
2021.

Peste 1300 de oameni locuiesc,
iar 2000 lucreazã zilnic în orãºelul
Masdar ºi se doreºte ca populaþia sã
se tripleze pânã în 2020.

(continuare în pagina 2)

Rãzboiul comercial ciudat al lui Donald Trump
Reþeaua de so-

cializare Twi-
tter ºi-a depã-

ºit condiþia de “Poiana
lui Iocan” globalã, în
condiþiile în care con-
tul preºedintelui ame-
rican Donald Trump
este urmãrit neîncetat

pentru a “ghici” viitorul relaþiilor co-
merciale dintre Statele Unite ºi China.

Ultima declaraþie a lui Trump a ve-
nit la scurt timp dupã publicarea date-
lor oficiale privind deficitul comercial
al Statelor Unite ºi majorarea valorii
importurilor din China pentru care se
aplicã tarife pânã la 150 de miliarde de
dolari, de la 50 de miliarde anterior.

Obiectivul anunþat este reducerea
deficitului comercial bilateral cu 100
de miliarde de dolari. Datele de la
Census Bureau din SUA aratã cã defi-
citul comercial rezultat de pe urma
schimburilor de bunuri ºi servicii din-
tre Statele Unite ºi China a fost de cir-

ca 375 de miliarde de dolari în 2017,
pe fondul unor exporturi ale Chinei de
peste 500 de miliarde.

În ceea ce priveºte deficitul comer-
cial total al Ame-
ricii , acesta a
atins, în februarie
2018, un nou re-
cord al ultimilor
nouã ani ºi jumã-
tate, de 57,59 mi-
liarde de dolari,
conform datelor
ajustate pentru se-
zonalitate de la
Census Bureau
(vezi graficul 1).

China nu este
singurul “vino-
vat” pentru aceas-
tã dinamicã. De
fapt, datele de la
Census Bureau
aratã cã ponderea
deficitului faþã de

China în deficitul comercial total al
SUAa scãzut pânã la 47,1% în 2016 ºi
2017, de la recordul de 49,3% înregis-
trat în 2015 (vezi graficul 2).

La creºterea pânã la 50 de miliarde
de dolari a valorii importurilor cãrora li
se vor aplica tarife de cãtre SUA, auto-
ritãþile de la Beijing a rãspuns printr-o

ridicare similarã a
pragului, de la 3
miliarde de dolari,
ºi includerea unor
produse “sensibile”
din punct de vedere
politic, cum este
soia, în lista “repre-
saliilor”.

În urma acestei
decizii, Trump a
acuzat China cã
aplicã “represalii
incorecte”. Nu
este clar la ce se
aºtepta preºedin-
tele american (n.a.
poate un panda tri-
mis la proprietatea
sa din Florida,
unde l-a primit pe

preºedintele chinez în urmã cu un
an?), însã pieþele par cã au obosit în
faþa acestor “jocuri copilãreºti”, cum
a fost numit “schimbul de focuri de
avertizare” de un invitat al televiziu-
nii Bloomberg.

Alte opinii pornesc de la cartea
“The Art of the Deal”, publicatã de
Donald Trump în 1987, considerând
declaraþiile contradictorii ºi acþiunile
imprevizibile drept parte naturalã a
stilului sãu de negociere.

În acest stil se încadreazã ºi cea
mai recentã afirmaþie a lui Donald
Trump pe contul sãu de Twitter. “Voi
fi mereu prieten cu preºedintele Xi,
indiferent de evoluþia disputei noa-
stre comerciale. China va ridica ba-
rierele comerciale, deoarece aºa este
corect, iar tarifele vor deveni reci-
proce ºi se va ajunge la o înþelegere
cu privire la drepturile de proprietate
intelectualã.

(continuare în pagina 8)

“Voi fi mereu prieten cu preºedintele Xi, indiferent de evoluþia
disputei noastre comerciale. China va ridica barierele comerciale
deoarece aºa este corect, iar tarifele vor deveni reciproce ºi se va
ajunge la o înþelegere cu privire la drepturile de proprietate
intelectualã. Va fi un viitor mãreþ pentru ambele þãri!”

DONALD TRUMP, TWITTER, 8 APRILIE 2018

CÃLIN
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Make, cu amicul sãi indian, în India


