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Vitor Constancio, BCE:
“Economiile europene
vor începe sã-ºi revinã la
mijlocul lui 2013”

Economiile europene vor începe
sã-ºi revinã la mijlocul anului urmã-
tor ºi, deºi recuperarea va fi mai pro-
nunþatã în cazul þãrilor din centrul
zonei euro, toate cele 17 state din re-
giune vor înregistra creºtere econo-
micã în 2014, a declarat, la finele
sãptãmânii trecute, vice-preºedinte-
le Bãncii Centrale Europene (BCE),
Vitor Constancio, transmite Reuters,
conform Agerpres.

“Ne aºteptãm la o revenire a
creºterii în teritoriul pozitiv în 2014,
ceea ce înseamnã cã ne aºteptãm sã
vedem semnale ale unei reveniri a
economiei reale încã din 2013”, a
declarat Vitor Constancio, adãu-
gând: “Revenirea va fi mai semnifi-
cativã pentru þãrile din centru, deoa-
rece þãrile care în prezent sunt supu-
se presiunilor vor continua ºi anul
viitor politicile de ajustare. Pentru
2014 situaþia va fi diferitã deoarece
ne aºteptãm ca toate þãrile sã înregis-
treze o anumitã creºtere”. (A.V.)
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Acþionarii decid
cum ºi dacã scot
Sibex la liman
lDouã propuneri de pe ordinea de zi intrã în contradicþie
lAdministratorii aleºi în noiembrie nu au fost încã validaþi
de CNVM

Dacã acþionarii Sibex doresc,
cu adevãrat, aºa cum susþin,
o revitalizare a bursei, nu

îºi pot permite amânarea stabilirii
unei strategii, cu þinte ºi termene
concrete.

Deºi instituþia abia a avut alegeri
pentru o nouã conducere, Aduna-
rea Generalã programatã pentru
10/11 decembrie, pentru rectifica-
rea bugetului pe 2012 ºi aprobarea
celui pe primele patru luni din
2013 nu este deloc lipsitã de im-
portanþã.

Totuºi, se pare cã nu este atât de
simplu ca acþionarii sã cristalizeze
un “ideal comun”, mai ales dupã
ce, în AGA din noiembrie, s-au
înfruntat douã tabere, una în jurul
acþionarului Bogdan Baloºan, care
a câºtigat detaºat, ºi alta în jurul
SIF Moldova.

Douã propuneri contrare:
Contractul de administrare
prevede profituri trimestriale,
bugetul este în pierdere

Propunerile de buget discutate în
AGA intrã în coliziune cu un alt
punct de pe ordinea de zi, propus
de SIF2 Moldova, respectiv redac-
tarea ºi publicarea unor noi con-
tracte de administrare care sã fie
asumate individual de fiecare ad-
ministrator.

Potrivit propunerii de rectificare a
bugetului, Sibex ar urma sã încheie
anul cu o pierdere de 1,5 milioane de
lei, iar pentru primele patru luni din
2013 este propusã o pierdere de
500.000 lei.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

RAPORTAT LA MONEDA SUA

Euro - în prima depreciere sãptãmânalã din
ultima lunã

Euro s-a depreciat faþã de dolar în intervalul 3-7
decembrie, pe pieþele externe, acesta fiind primul
declin sãptãmânal din ultima lunã, generat de re-
vizuirea în sens negativ a estimãrilor Bãncii Cen-
trale Europene (BCE) în privinþa
evoluþiei economiei zonei euro.

O influenþã negativã asupra di-
namicii monedei unice a avut-o ºi
informaþia potrivit cãreia consiliul
guvernatorilor BCE a luat în di-
scuþie reducerea dobânzilor. Con-
form unor surse citate de presa
strãinã, cei mai mulþi dintre membrii consiliului
s-au arãtat deschiºi, în reuniunea de joi, pentru o
reducere de dobândã, însã oficialii bãncii s-au te-
mut sã ia o astfel de mãsurã, considerând cã ar fi

fost un semnal negativ în condiþiile în care institu-
þia ºi-a modificat în aceeaºi zi, în scãdere,
estimãrile privind evoluþia economiei uniunii
monetare în 2012 ºi 2013.

Sursele menþioneazã cã existã po-
sibilitatea reducerii dobânzii BCE la
începutul anului viitor, dacã econo-
mia zonei euro nu se va redresa.

BCE a decis, în 6 decembrie, sã
menþinã dobânda cheie la nivelul
minim record de 0,75%, aºa cum
aºteptau analiºtii.

În condiþiile date, euro a pierdut peste 0,3% vine-
ri, la New York, încheind ziua cu 1,2927 dolari. Joi,
moneda unicã a consemnat cel mai mare declin din
ultima lunã (-0,8%), dupã ce BCE ºi-a redus estimã-

rile de creºtere economicã, iar vineri, moneda euro-
peanã a coborât pânã la 1,2877 dolari, cel mai redus
curs din 23 noiembrie pânã la momentul actual.

Între 3 ºi 7 decembrie, euro s-a depreciat cu
0,5%, aceasta fiind prima scãdere sãptãmânalã din
9 noiembrie pânã în prezent. De la începutul lui
2012, euro a pierdut 2,5% raportat la dolar.

Menþionãm cã evoluþia euro a fost influenþatã,
la finele sãptãmânii trecute, ºi de faptul cã banca
centralã a Germaniei, Bundesbank, ºi-a revizuit în
sens negativ estimarea de creºtere a economiei þã-
rii în 2013, pe fondul recesiunii zonei euro. (A.V.)

EXCLUSIVITATE:

Marian Sârbu, CSSPP: “Activele
fondurilor de pensii - 3 miliarde de
euro, anul viitor”
l “Fondurile de pensii, printre cei mai importanþi investitori în Societãþile de Investiþii
Financiare” l “Oferta de investiþii la Bursa de Valori Bucureºti (BVB) este limitatã”
l Fondurile de pensii, foarte active la tranzacþionare pe acþiunile BRD, “Transelectrica”,
“Compa”, “Romcarbon” ºi NEPI

Reporter: În ultima perioadã s-au
înregistrat scandaluri rãsunãtoare în
sistemul bancar, pe piaþa de capital ºi
de asemenea, au existat schimbãri
fulger la conducerea Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor, în timp
ce sistemul pensiilor private a fost

ocolit de astfel de evenimente. Cum
vã explicaþi acest lucru?

Marian Sârbu: Sistemul de pen-
sii private are o arhitecturã simplã,
clarã ºi eficientã, bazatã pe conturi

personale ºi transparenþã în activita-
tea de investire desfãºuratã de com-
paniile autorizate de CSSPP în nu-
mele participanþilor.

ELENA VOINEA
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Numãrul
magic

Duminica acestor alegeri seamãnã
cu o cursã. Competitorii scenei politi-
ce, ba chiar ºi alegãtorii, sunt într-o
febrilã cãutare, urmãrire. Cu toþii par
sã vîneze ceva care poate fi exprimat
printr-un numãr. Fiecare partid poli-
tic, fiecare alianþã
are o þintã de per-
formanþã electora-
lã. Pentru USL Nu-
mãrul Magic ar pu-
tea fi 60! Dacã vo-
turile depuse în
urne, care au mers
în contul alanþei
PSD-PNL, ating
ºtacheta lui 60%, atunci þara va
avea o guvernare „monocolorã”.
Structura parlamentului, atît la Ca-
mera deputaþilor, cît ºi la Senat, va
fi cvasi-identicã, cu o majoritate
tare, pentru care opoziþia va fi doar
un simplu ornament, un apendice
incapabil sã opunã orice fel de rezi-
stenþã proiectelor de lege ºi schim-
bãrilor de cadru politic pe care
USL le va gãsi necesare, oportune
sau utile intereselor sale ºi ale oa-
menilor sãi. Dacã USL ºi-ar alege
ca numãr magic plus 50% din votu-
ri, atunci dinamica politicã s-ar
schimba, pentru cã va fi nevoie de
negocieri cu o a treia forþã politicã
parlamentarã, în afara grupurilor
minoritãþilor, care sã-i asigure ace-

eaºi majoritate tare. ªi în aceastã
variantã, opoziþia, oricare ar fi cu-
loarea ei, rãmîne doar un element
de decor. Dacã performanþa electo-
ralã a USL este sub jumãtate din
voturile exprimate, atunci scena-
riul aduce mai degrabã a înfrînge-
re, decît a victorie, pentru cã un
astfel de rezultat contrazice toate
sondajele de opinie premergãtoare
votului ºi întregul eºafodaj politic

pe care alianþa ºi-a construit planu-
rile, pînã la alegeri. Chiar dacã
USL va deþine cele mai multe foto-
lii parlamentare, rolurile în ecuaþia
guvernãrii vor fi scrise nu doar în
laboratoarele alianþei, ci ºi la Co-
troceni, ceea ce ar putea da rezulta-
te complet diferite de tot ceea ce a
fost anticipat pînã acum de forþele
politice de pe eºicherul românesc.

(continuare în pagina 3)

În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Activele gestionate de fondurile de pensii de pe Pilonul II ºi Pilo-
nul III vor ajunge, anul viitor, la circa 13 miliarde de lei (circa 3
miliarde de euro), iar la finele acestui an
vor atinge nivelul de 10 miliarde de lei,
estimeazã Marian Sârbu, preºedintele Co-
misiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP).
Domnia sa ne-a declarat, în cadrul unui in-
terviu, cã este posibil ca unii administratori
de fonduri sã doreascã sã îºi restrângã ac-
tivitatea, de aceea ne putem aºtepta, pe
termen mediu ºi lung, la o scãdere a numã-
rului de fonduri de pensii private obligatorii
(Pilonul II), prin achiziþii ºi fuziuni.
În privinþa normei CSSPP, privind limita-

rea investiþiilor fondurilor de pensii private în fondurile de private
equity, Marian Sârbu ne-a precizat cã este puþin probabil ca ad-

ministratorii “sã ducã lipsa” acestor tipuri
de investiþii. Motivul este acela cã nici un
fond de pensii nu a alocat bani, pânã în
prezent, în aceste instrumente financiare,
potrivit domniei sale.
Preºedintele CSSPP ne-a mai spus cã circa
12% din activele fondurilor de pensii priva-
te sunt investite în acþiuni, dintre care
8,86% în România ºi 3,14% în strãinãtate.
Domnia sa a adãugat cã la sfârºitul lui au-
gust, fondurile de pensii private aveau in-
vestiþi în SIF-uri de 177,5 milioane lei, adi-
cã peste 39,8 milioane euro.

(Citiþi, în pag. 16, articolul “Bundesbank
reduce drastic estimãrile de creºtere a

economiei Germaniei”)

Alegeri vulgare,
aleºi triviali

E
ste greu sã te opui sloga-
nului electoral “Bãsescu o
are micã”, difuzat de
site-ul România TV (pre-

luat de toate site-urile care “se re-
spectã”); obscenitate intenþionatã,
care stârneºte, nestapânit, mãcar um-
bra unui zâmbet, înlesneºte critica
asupra vulgaritãþii deºãnþate, dar cri-
ticul îºi atrage, implicit, acuza de
ipocrizie - “Critici, dar râzi!”.

Este o capcanã.
Criticul care nu râde, se cheamã cã

n-are umor.
Îl respingem.
Campania electoralã a fost o astfel

de înlãnþuire de mahalagisme, repli-
ci vulgare la replici vulgare, cum, de
altfel, se prezintã spaþiul public al
politicii noastre, de mulþi ani – ar fi
putut politicienii noºtri sã devinã ci-
vilizaþi, brusc, la 9 noiembrie 2012?!

Ne-am obiºnuit cu vulgaritatea,
obscenitatea este prezentã în spaþiul
public, în mod curent, prin
talk-show –uri politice, prin emisiu-
ni informative, în presã, în diverti-
smentul trivial, fãrã har ºi de cele
mai multe ori, fãrã umor, întristãtor,
provocând dezgust, în mod gratuit.

Dar, vulgaritatea ne pecetluieºte
alegerile de ieri.

Omogenizarea vulgaritãþii în spa-
þiul public este un semn cã nu conte-
azã pe cine alegem.

Pe oricine am alege drept parla-
mentar, acela va fi, în mod fatal, un
om vulgar.

ªi mai departe: oricine va fi numit
primministru,acelavafiunomvulgar.

ªi, încã: nu existã nici o ºansã ca
preºedintele sã fie altfel, decât un om
vulgar.

Bãsescu?, vulgar, Antonescu?,
vulgar, Ponta?, vulgar – daþi-mi un
singur exemplu de politician în via-
þã, care sã nu-ºi atragã automat apre-
cierea de “vulgar”.

Nu ma gândesc doar la PDL (sau
ARD), la USL (PSD, PNL, PC),
PPDD, dar nici mãcãr ungurii, la
care vulgaritatea este adânc disimu-
latã sub sobrietate.

MAKE
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