
16 paginiLuni, 2 iulie 2018, nr. 114 (6175), anul XXVII

n ÎNCEPÂND DE ASTÃZI,
Investitorii pot subscrie pentru
acþiunile Alro

PAGINA 15

n “Amazon” preia farmacia online “PillPack”
PAGINA 16

n CM RUSIA
O surprizã mare ºi mai multe mici

PAGINA 2

n Codul Penal, mãcelãrit în Comisia Iordache
PAGINA 3

n Deutsche Bank
a picat testele de stres
în SUA

PAGINA 7

GRAM AUR = 161,0312 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0340 RON EURO= 4,6611 RON DOLAR = 4,0033 RON

2 lei

5 948491 340012 57160

Pe cine trimitem
la Bruxelles?

Austria a preluat, ieri, pre-
ºedinþia Uniunii Europene,
pe care o va deþine pânã la 1

ianuarie 2019, când þara noastrã o va
înlocui.

În toatã aceastã perioadã, conduce-
rea va fi asiguratã dintr-un trio alcãtuit
din Austria – care a preluat preºedin-
þia, România – statul care va prelua
conducerea Uniunii de la 1 ianuarie
2019 ºi Bulgaria, care tocmai ºi-a
terminat mandatul.

Referitor la trioul care a intrat în
atribuþii de la 1 iulie 2018, am asistat
sãptãmâna trecutã la o polemicã între
fostul preºedinte Traian Bãsescu ºi
prim-ministrul Viorica Dãncilã.

Fostul preºedinte a spus în Parla-
ment, la dezbaterea moþiunii de cenzu-
rã: “Începând de la 1 iulie România in-
trã în trio. Trio la nivelul UE înseamnã
cã premierul României, alãturi de can-
celarul Austriei ºi de premierul Bulga-
riei, vor stabili principalele linii strate-
gice pentru urmãtoarele 18 luni în
UE”.

În opinia Vioricãi Dãncilã, þara noas-

trã nu face parte din acest trio, deoare-
ce ea este inclusã în grupul cu Finlanda
ºi Croaþia.

“Domnule Bãsescu, nu suntem în
trioul cu Austria, ci în trioul cu Finlan-
da ºi Croaþia, aºa cã vã rog sã vã docu-
mentaþi”, a spus, cu prilejul moþiunii
de cenzurã, Viorica Dãncilã.

Greºit! Conform Deciziei Consiliu-
lui European nr.1316/2016 coroboratã
cu Decizia Consiliului nr.908/2009,
trioul despre care vorbeºte Viorica
Dãncilã va intra în vigoare la 1 ianua-
rie 2019, adicã în momentul în care
þara noastrã va prelua preºedinþia
Uniunii Europene.

Traian Bãsescu a vorbit despre gru-
pul format din cele trei state care se
aflã la conducerea Consiliului Euro-
pean în perioada 1 iulie 2018 – 1 ia-
nuarie 2019.

În privinþa componenþei s-ar putea
isca o dezbatere dacã din trio face par-
te Bulgaria sau Finlanda.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 14)

Trioul propus de România pentru UE (fotografie de MAKE)

Iluzia prosperitãþii
Din perspectiva simplului particu-

lar, decizia financiarã se concentreazã
pe evoluþia în timp a economiilor ºi a
datoriilor.

Multora dintre noi, creditele ipote-
care sau creditele pentru achiziþia de
bunuri de folosinþã îndelungatã, întin-
se pe perioade medii sau
lungi de timp, nu ne apar ca
fiind alarmante. Fiind încre-
zãtori în viitor ºi, mai ales,
fãcând o analizã superficialã
a veniturilor actuale, a capa-
citãþii de muncã, a stãrii pro-
prii de sãnãtate ºi a perioa-
dei de rambursare, conside-
rãm cã aceste credite sunt
uºor de rambursat pe termen mediu
sau lung, iar costurile - rezonabile.
Chiar ºi posibilitatea schimbãrii con-
diþiilor iniþiale pare a fi uºor
gestionabilã, întrucât este perceputã
linear, deci pare uºor predictibilã.

Numai cã în economie, în viaþa realã,
schimbãrile sunt non-lineare. Eroarea
fundamentalã de apreciere a simplului
particular este de a echivala mental
schimbãrile lineare cu cele non-lineare.

Economiile bancare ºi fondurile de
pensii sunt bune exemple de astfel de
erori de judecatã prospectivã.

Dacã decidem sã economisim în
fiecare lunã câte o sutã de lei, putem
uºor sã ajungem la concluzia cã,
într-un an, vom avea în cont economii
de 1.200 de lei, în 5 ani de 6.000 de lei
ºi în 10 ani de 12.000 de lei. Dar aceas-
tã predicþie poate fi conformã cu reali-
tatea doar dacã se menþine decizia ini-
þialã, de a economisi în fiecare lunã
câte o sutã de lei, iar suma acumulatã
nu este purtãtoare de dobânzi ºi nici nu
este afectatã de fluctuaþiile valorice ale
monedei. Dacã sumele economisite
diferã, dacã perioadele de depozit sunt
mai mici sau mai mari, dacã banii (sau
o parte din bani) sunt retraºi înainte de
scadenþã, dacã dobânzile fluctueazã în
funcþie de factori obiectivi sau subiec-
tivi, dacã banca dã faliment (sau dacã
banca centralã decide sã confiºte de-
pozitele bancare pentru a salva banca,

în detrimentul prudentului cetãþean),
sumele acumulate în cont vor fi total
diferite, întrucât schimbãrile care le
afecteazã sunt non-lineare. Din
aceastã confuzie rezultã grave erori de
decizie financiarã, care pot ruina o
persoanã, simplu particular.

În cazul fondurilor de pensii
administrate privat (Pilonul II
de pensii, cum i se mai spune în
jargonul economic românesc),
o parte din contribuþia pentru
asigurãrile sociale (CAS) este
viratã în contul personal al asi-
guratului. Dacã aceastã sumã
este, sã zicem, de 400 de lei în
fiecare lunã, iar randamentul

anunþat de administratorul fondului de
pensii este de 10% pe an, atunci majo-
ritatea celor ca noi (aflaþi în largul lor
în prezenþa unor schimbãri liniare) ar
spune cã suma acumulatã dupã 40 de
ani de prelevare din CAS a sumei de-
stinate Pilonului II de pensii ar ajunge
la 223.000 de lei. Foarte puþini, fami-
liarizaþi cu analiza matematicã, ar spu-
ne cã în cont am avea de fapt 2,5 mi-
lioane de lei (suma conþine randamen-
tul anuntat, de 10%, dar calculul este
tot de facturã liniarã, cãci þine cont
doar de randament, nu ºi de alþi factori
perturbatori). În realitate, schimbãrile
la care sunt supuse sumele acumulate
în contul de pensii sunt non-lineare,
întrucât administratorul fondului de
pensii percepe un comision anual de
circa 3,5% asupra sumelor gestionate
ºi, în plus, aceste sume nu sunt pur ºi
simplu stocate (depozitate), ci investi-
te în diverse instrumente financiare,
cum ar fi obligaþiunile de stat sau mu-
nicipale ºi acþiunile sau obligaþiunile
corporatiste listate la bursã, iar aceste
instrumente financiare sunt generatoa-
re, dupã caz, de pierderi sau de
dobânzi ori de dividende în proporþii ºi
în cuantumuri care nu pot fi prevãzute
nici mãcar pe perioade scurte (ºi cu
atât mai puþin pe perioade foarte lungi
de timp, cum este cea din exemplul
luat, de 40 de ani).

(continuare în pagina 15)
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20 de premianþi la Gala
Bursa Construcþiilor 2018

Revista Bursa Construcþii-
lor, editatã de trustul de
presã BURSA, a fãcut pri-
mul pas în cel de-al treilea

deceniu de existenþã ºi a acordat, în
cadrul Galei din acest an, nu mai puþin
de 20 de diplome de excelenþã, unora
dintre cele mai importante asociaþii
din domeniu, dar ºi câtorva companii
care s-au impus prin activitatea de-
sfãºuratã.

La Gala Bursa Construcþiilor 2018,
care a avut loc în seara zilei de joi, 28
iunie, la Camera de Comerþ ºi Indu-
strie a României, au fost prezenþi peste
100 de arhitecþi, constructori, dezvol-

tatori, producãtori de mobilã, designe-
ri, consultanþi imobiliari, avocaþi, pre-
cum ºi oameni de afaceri din domenii
conexe.

În deschiderea Galei, Ovidiu Ilie-
scu, directorul general al CSC, unul
dintre partenerii principali ai eveni-
mentului, a spus: “Este întotdeauna o
plãcere sã colaborãm cu Bursa Con-
strucþiilor, o publicaþie de înaltã þinutã,
care are grijã de constructori, are grijã
sã promoveze interesele acestora ºi nu
în ultimul rând a fost alãturi de Casa
Socialã a Constructorilor nu numai la
bine, dar ºi la greu. Consider aceastã
diplomã ca pe o rãsplatã a activitãþii de

20 de ani a Casei Sociale. Întotdeauna
primii 20 de ani sunt mai grei,
urmãtorii 20 sper sã fie mai uºori”.

Casa Socialã a Constructorilor,
împlineºte, în acest an, douã decenii de
existenþã. În acest timp, CSC a acordat
indemnizaþii sociale la circa 500.000
de angajaþi din domeniu. Pentru
vârsta, dar ºi pentru activitatea sa, Re-
vista Bursa Construcþilor a premiat
CSC.

Adriana Iftime, directorul general al
Federaþiei Patronatelor Societãþilor
din Construcþii (FPSC), a menþionat,
odatã cu ridicarea premiului acordat
FPSC: “Este o onoare pentru noi acea-

stã diplomã. Vã rugãm sã rãmâneþi în
continuare alãturi de noi, pentru cã o
revistã cu un grad atât de mare de pro-
fesionalism trebuie sã transmitã mai
departe ce se întâmplã în breasla noa-
strã, mai ales în aceste momente, când
sectorul de construcþii este într-o sufe-
rinþã ºi nimeni nu este dispus sã se im-
plice în rezolvarea acestor probleme.
Suntem conºtienþi cã trebuie sã ne
luãm în mânã soarta ºi cã numai noi
putem sã ne rezolvãm problemele, bi-
neînþeles, cu ajutorul dumneavoastrã”.

EMILIA OLESCU
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