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Încrederea
consumatorilor din
zona euro, cu mult
peste aºteptãri

Încrederea consumatorilor din
zona euro a crescut cu mult peste
aºteptãri în martie, dupã declinul din
februarie, anunþã Comisia Europea-
nã.

Conform unei estimãri prelimina-
re lansate la finele sãptãmânii trecu-
te, încrederea consumatorilor din
zona euro a ajuns la –9,3 puncte luna
aceasta, de la –12,7 în februarie.
Analiºtii aºteptau un indicator de
–12,4 puncte.

Pe ansamblul Uniunii Europene,
încrederea consumatorilor s-a îmbu-
nãtãþit, de asemenea, indicatorul
atingând –6,7 puncte, faþã de –9,3
luna trecutã.

Bãncile ramburseazã
anticipat cãtre BCE
19 miliarde euro

Bãncile din zona euro vor ram-
bursa, sãptãmâna aceasta, 18,90 mi-
liarde euro din împrumuturile con-
tractate de la Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) prin programul de ur-
genþã pe trei ani LTRO (Longer
Term Refinancing Operations), de-
rulat în 2011 ºi 2012, conform
anunþului BCE.

La finele sãptãmânii trecute, BCE
a informat cã 12 bãnci vor rambursa
6,411 miliarde euro din sumele
împrumutate în prima rundã a pro-
gramului LTRO, iar 15 instituþii de
credit – 12,498 miliarde euro din cea
de-a doua rundã.

V.R.

PREA PUÞINE REZULTATE ªI PREA MARE COMPLEXITATE DUPÃ DOI ANI DE NEGOCIERI

Uniunea bancarã, un alt proiect
european fãrã viitor?

D
upã negocieri care au du-
rat, din nou, toatã noap-
tea, autoritãþile eu-
ropene au anunþat,

la mijlocul sãptãmânii trecute,
finalizarea unei noi etape din
procesul de realizare a uniunii
bancare. Aceastã nouã structu-
rã europeanã are ca scop rupe-
rea cercului vicios dintre bãnci
ºi guverne, care ºi-a demonstrat pe
deplin efectele deosebit de negative
în ultimii ani.

Pentru a declara succesul uniunii
bancare, autoritãþile europene trebu-
ie sã mai parcurgã, însã, etapa reali-
zãrii cadrului comun de garantare a
depozitelor.

La iniþierea demersurilor pentru
realizarea uniunii bancare, autoritãþi-

le europene au fost de acord ca noul
cadru de integrare sã fie format din

trei piloni: Banca Centralã
Europeanã, ca autoritate unicã
de supraveghere, Mecanismul
Unic de Rezoluþie împreunã cu
un fond comun pentru salvarea
sau închiderea ordonatã a bãn-
cilor cu probleme ºi cadrul co-
mundegarantareadepozitelor.

Ce s-a realizat la ultima întâlnire?
Doar netezirea unor divergenþe legate
de finanþarea fondului de rezoluþie ºi
diluarea puterii guvernelor naþionale
în procesul de lichidare a bãncilor cu
probleme. Se pare cã problema fondu-
lui comun de garantare a depozitelor
nici mãcar nu a fost pusã în discuþie.

(continuare în pagina 5)

EUGEN GONÞEA, FEDERAÞIA OIERILOR DE MUNTE DIN ROMÂNIA:

“Oamenii vor prefera o gãinã cu
antibiotice în locul mielului de Paºte”

Consumul de carne de miel nu
va creºte în perioada Sãrbã-
torilor Pascale, considerã

Eugen Gonþea, preºedintele Federa-
þiei Oierilor de Munte din România,
care ne-a spus cã ºi anul trecut au
fost tãiaþi mai puþini miei decât în
restul anilor, ca urmare a scãderii
puterii de cumpãrare.

Domnia sa ne-a declarat: “Având în
vedere situaþia financiarã a oamenilor
din þara noastrã, consumul nu va creºte
nici în acest an. În 2013, au fost tãiaþi
cu 1,5 milioane de miei mai puþin faþã
de cât se tãia în general în România.
Mai precis, vorbim despre un numãr
de circa 3 milioane de miei sacrificaþi,
anul trecut, faþã de 4,5-5 milioane, în
anii precedenþi. Acest lucru se
întâmplã din cauza reducerii puterii de
cumpãrare. Oamenii vor prefera o gãi-
nã cu antibiotice sau o bucatã de porc
în locul mielului de Paºte”.

În privinþa preþului, carnea de miel
s-a scumpit, la producãtor, în ultimul

an, cu circa 14-15%, ca urmare a
creºterii costurilor cu furajele ºi
energia, ne-a spus Eugen Gonþea,
subliniind cã, de Paºte, raportul din-
tre cerere ºi ofertã va stabili preþul
mieilor.

Potrivit preºedintelui Federaþiei
Oierilor de Munte din România, o
serie de oieri ºi-au închis activitatea,
în ultima vreme.

“Sunt ºmecheri care cumpãrã ovi-
ne pentru a beneficia de subvenþia pe
suprafaþa de pãºune”, susþine dom-
nia sa, afirmând cã Federaþia, ce reu-
neºte 70% din oieritul românesc, nu-
mãrã circa ºase milioane de ovine.

Oierii din þara noastrã încearcã sã
încheie ºi contracte de export, în þãri
precum Turcia, potrivit lui Eugen
Gonþea, care ne-a spus cã, în prezent,
nu exportãm carne de miel.

Ladoºi, PRCP: “Vânzãrile
de carne de porc scad cu
20-25%, în perioada
postului”

Crescãtorii de porci au de suferit în
perioada premergãtoare Sãrbãtorilor
Pascale, din cauza postului, susþine
Ioan Ladoºi, preºedintele Patronatu-
lui Român al Cãrnii de Porc (PRCP).

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 10)

Picaj de 9,69%
pentru acþiunile BVB

Acþiunile Bursei de Valori
Bucureºti au scãzut specta-
culos pe finalul ºedinþei de

vineri, încheind ºedinþa cu 9,69%
sub cotaþia de joi, la 24,7 lei/unitate.

Brokerii considerã cã lichiditatea
redusã din piaþã a dus la deprecieri
substanþiale pentru mai multe titluri
de la noi, pe fon-
dul unei presiuni
la vânzare.

Tranzacþiile
cu acþiuni BVB
au însumat, vi-
neri, 103.000 lei,
de 2,5 ori media
schimburilor zil-
nice pe acest
emitent, luna aceasta.

Simion Tihon, broker la „Prime
Transaction”, ne-a spus: „Vineri a
fost o ºedinþã care, în linii mari, nu a
avut volatilitate. În închidere, ordine
de valoare mai mare au determinat
evoluþii semnificative ale preþului
unora dintre acþiuni. Pe fondul unor
ordine destul de mici pe partea de

cumpãrare, tranzacþia de 1.290 de
acþiuni BVB din închidere a reuºit sã
determine o scãdere cu aproape 10%
a cotaþiei. ªi acþiunile BRD, Transe-
lectrica ºi Erste au înregistrat evolu-
þii semnificative ale preþului în ulti-
ma tranzacþie. Un punct comun al
acestor simboluri este cã toate fac

parte din indicele
ROTX”.

ªi Mihai Mu-
reºian, director
operaþiuni la
„ I n t e r c a p i t a l
Invest” asociazã
scãderea BVB cu
rulajul scãzut al
ºedinþei. „Este

posibil ca, din cauza lipsei bidurilor
consistente, un vânzãtor sã fi pus o
presiune mai mare în piaþã”, ne-a
spus domnia sa, adãugând cã nu
vede o îngrijorare din acest punct de
vedere.

A.A.

(continuare în pagina 3)

Noul FPS, în subordinea
directã a Guvernului?

Iniþiativa ministrului Economiei,
Constantin Niþã, care vrea sã
preia toate privatizãrile, nu nu-

mai pe cele din energie, prin înfiin-
þarea Departamentului pentru Priva-
tizare ºi Administrarea Participaþii-
lor Statului (DPAPS) în subordinea
sa, a generat un val de critici dure,
cum cã vrea sã acapareze tot ce mai
este de vândut din þarã.

Prin PSD circulã mai multe scena-
rii cu privire la soarta viitoarei struc-
turi DPAPS, care seamãnã foarte
mult cu fostul Fond al Proprietãþii de
Stat. Unii spun cã Niþã ar avea spriji-
nul premierului Victor Ponta sã se
ocupe de toate privatizãrile, de la
Electrica, la CFR Marfã ºi Poºta
Românã. Alþii susþin cã ordonanþa
este foarte prost întocmitã, cã va fi
modificatã ºi cã, de fapt, Guvernul
doreºte înfiinþarea unei instituþii uni-
ce care sã se ocupe de privatizãri ºi sã
aibã o strategie pe termen lung.

Sursele noastre afirmã: „Ministe-
rele se vor ocupa în continuare de
administrarea companiilor, iar noua
structurã se va ocupa de privatizãri.
Noua structurã nu trebuie sã stea în
subordinea unui minister, ci sã fie
autonomã sau în subordinea Guver-
nului. Noua autoritate de privatizare
trebuie sã-ºi facã strategii sectoriale,
sã aibã specialiºti ºi departament de

analizã economicã”.
Sursele noastre afirmã cã viitoa-

rea structurã responsabilã cu privati-
zarea nu ar urma sã preia ºi Autorita-
tea pentru Administrarea Activelor
Statului (AAAS): „Autoritatea a
preluat, anul trecut, de la Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM) toate drepturile ºi obliga-
þiile în relaþia cu foºtii investitori ai
FNI, devenind responsabilã pentru
despãgubirea foºtilor deponenþi. Se
pare cã suma de platã ar fi undeva la
128 milioane lei”.

În nota de fundamentare a proiec-
tului de ordonanþã elaborat de Con-
stantin Niþã, este prevãzut cã
„DPAPS va prelua de la OPSPI, de la
Departamentul pentru Energie, pre-
cum ºi de la celelalte ministere, insti-
tuþii publice, structuri ºi autoritãþi
pentru care deruleazã procesul de
pregãtire ºi realizare a privatizãrii,
fondurile financiare aferente activi-
tãþii de privatizare aflate în conturile
acestora”. Explicaþia Ministerului
Economiei este cã, dacã nu se înfiin-
þeazã urgent acest departament, sta-
tul nu va putea sã-ºi respecte angaja-
mentele faþã de FMI ºi Comisia Eu-
ropeanã, referitoare la privatizãri ºi
restructurãri.

A.T.

O treime din conducerea ASF, sub urmãrire penalã
l ªeful asigurãrilor din ASF, sub lupa procurorilor l Senatorii ar trebui sã discute, sãptãmâna
aceasta, situaþia ASF l Reîntregirea boardului, pânã pe 3 aprilie

Punerea sub urmãrire penalã a lui Corneliu Mol-
doveanu, vicepreºedintele ASF pentru piaþa
asigurãrilor, ar putea pune unele probleme

procesului de selecþie pentru funcþiile de preºedin-
tele ºi de membru neexecutiv, rãmase vacante
dupã arestarea lui Dan Radu Ruºanu ºi, respectiv,
a lui Marian Mârzac, în cazul “Carpatica”.

În acest moment, ASF a ajuns la “performanþa”
sã aibã o treime dintre membrii boardului sub lupa
procurorilor.

Unele voci îºi pun întrebarea dacã, în acest mo-

ment, nu cumva ar trebui schimbatã toatã condu-
cerea ASF.

De altfel, ziarul “BURSA” a relatat, recent,
existenþa unor discuþii, la nivel înalt, despre posi-
bilitatea desfiinþãrii ASF cu totul.

Valentin Ionescu, consultant în management,
considerã cã ideea de a face o altã autoritate de su-
praveghere ºi reglementare depolitizatã este foar-
te bunã, cu condiþia sã fie posibil, din punct de ve-
dere legal.

Domnia sa considerã cã se urmãreºte ca noul

preºedinte ASF sã fie apropiat de Banca Naþionalã
a României.

De altfel, printre numele vehiculate pentru
înlocuirea lui Ruºanu s-au numãrat Nicolae Dã-
nilã, membru în Cosiliul de Administraþie al
BNR, ºi fost preºedinte al Bãncii Comerciale
Române, dar ºi Lucian Croitoru, consilier al gu-
vernatorului BNR.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

Chiº, SSIF Broker: “Investiþiile la Bursã
se încep cu banii de la nuntã”

Fiecare decide când este mo-
mentul oportun sã investeascã
pe piaþa de capital, dar, de obi-

cei, se începe
cu banii de la
n u n t ã , l e - a
spus Grigore Chiº, directorul general
al SSIF Broker, mai în glumã, mai în
serios, studenþilor din Cluj care au
participat, sãptãmâna trecutã, la eve-
nimentul “Academia Broker”.

Domnia sa a spus; “Prin proiectul
«Academia Broker», ne propunem in-
tegrarea studenþilor printr-un program
de internship, dar ºi atragerea de noi
investitori pe piaþa de capital”.

Potrivit lui Andrei Rãdulescu, se-
nior analyst “SSIF Broker”, economia

României, din perspectiva indicatori-
lor macroeconomici, este la cel mai
bun nivel de dupã 1990. “Asta ne dã
încredere cã ºi piaþa de capital va pro-
gresa”, a spus domnia sa.

Ludwik Sobolewski BVB:
“Avem nevoie de educaþie
financiarã”

Ludwik Sobolewski, directorul ge-
neral al Bursei de Valori Bucureºti
(BVB), considerã cã este nevoie de re-
formã la nivelul Bursei, care trebuie sã
fie transparentã ºi integrã.

“Dacã ne dorim o schimbare, ne
trebuie determinare ºi educaþie finan-
ciarã. Dacã vom înþelege cum funcþio-
neazã piaþa, atunci vom ajunge unde

ne dorim”, a spus domnia sa.
Ludwik Sobolewski: “Ingredien-

tul fundamental al unei pieþe de capi-
tal este informaþia. Printre politicile
BVB-ului, se numãrã atragerea in-
vestitorilor strãini, care în acest
moment, sunt o necesitate pentru
România”.

SSIF Broker a organizat, în februa-
rie, la Bucureºti, primul eveniment
din proiectul “Academia Broker”, un
roadshow de educaþie bursierã.

Proiectul va continua în peste zece
centre universitare din þarã, în oraºe
precum Timiºoara, Craiova, Iaºi sau
Constanþa.
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