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SIF Oltenia vrea sã dea un
dividend de 0,13 lei/acþiune

Conducerea SIF Oltenia propu-
ne acþionarilor la AGA de la fina-
lul lunii aprilie aprobarea reparti-
zãrii profitului net în suma de
132.405.011,14 lei, conform reco-
mandãrii Consiliului de Adminis-
traþie. Din aceastã suma vor fi
acordate dividende în suma de
75.421.542,82 lei, reprezentând
56,96%, ceea ce asigura un divi-
dend brut de 0,13 lei/acþiune. Di-
videndul brut propus duce la un
randament de 7,48% din preþul
mediu de tranzacþionare al acþiu-
nilor în anul 2015 ºi de 7,69% din
preþul de închidere/acþiune al pie-
þei din ultima zi de tranzacþionare
(30 decembrie 2015). Dividendul
brut propus asigurã o creºtere cu
8,33% faþã de dividendul brut/ac-
þiune plãtit pentru anul 2014.

O altã parte din profit va fi utiliza-
tã pentru acoperirea contravalorii
pierderilor generate de ieºirea din
portofoliu a participaþiilor deþinute
în societãþile care au falimentat (au
fost lichidate) în perioada scursã de
la înfiinþarea SIF Oltenia SA
(01.11.1996) ºi pânã la 31.12.2015 ºi

care iniþial au fost acoperite din re-
zerva iniþialã, cont 1068.01 “alte re-
zerve’’ iar prin adoptarea IFRS se
impune acoperirea acestora prin
Contul de profit ºi pierdere, în sumã
de 26.316.547, 53 lei, reprezentând
19,88%.

O altã parte din profit va fi folositã
pentru acoperirea altor pierderi, de
833.016,61 lei, înregistrate în debi-
tul contului 1177 “Rezultatul repor-
tat provenit din trecerea la aplicarea
IFRS, mai puþin IAS 29’’ (hiperin-
flaþia) în sumã de 833.016,61 lei, re-
prezentând 0,63%, obligatoriu de
acoperit înaintea oricãrei distribuiri
de profit cãtre acþionari, ºi pentru
surse proprii de finanþare constituite
din profit în sumã de 29.833.904,18
lei, reprezentând 22,53%.

De asemenea, Consiliul de Admi-
nistraþie al SIF 5 are în vedere apro-
barea efectuãrii în exerciþiul finan-
ciar al anului 2016 a înregistrãrii
contabile la “venituri”’ a dividende-
lor neridicate timp de mai mult de
trei ani de la datã exigibilitãþii lor,
pentru care dreptul la acþiune s-a
stins prin prescripþie. (C.P.)
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BCE îndeamnã
guvernele sã
cheltuiascã pe
investiþii ºi educaþie

Guvernele
din zona euro
ar trebui sã-ºi
redirecþioneze
cheltuielile cã-
tre investiþii ºi
educaþie, spu-
ne Benoit Coe-
ure, membru în
conducerea Bãncii Centrale Europe-
ne (BCE), atrãgând atenþia cã statele
trebuie sã se implice în redresarea
economiei.

“BCE nu poate, singurã, sã creeze
condiþiile pentru o redresare suste-
nabilã a creºterii. Acest lucru cere un
efort concertat în privinþa politicilor
economice ºi fiscale", a declarat Co-
eure, la Paris, adãugând: “Toate þãri-
le pot sã-ºi facã structura impozitelor
favorabilã creºterii ºi sã-ºi redirec-
þioneze cheltuielile spre investiþii ºi
educaþie”.

Banca Centralã Europeanã ºi-a re-
dus recent estimãrile privind creºte-
rea economicã în zona euro, anti-
cipând un avans de 1,4% în 2016 ºi
1,7% pentru anul viitor, faþã de pre-
viziunile anterioare care arãtau o ex-
pansiune de 1,7% în 2016 ºi 1,9% în
2017.

Sãptãmâna trecutã, Peter Praet,
membru în conducerea BCE, decla-
ra cã instituþia poate sã reducã din
nou dobânzile, dacã relansarea eco-
nomicã a zonei euro nu va accelera.

V.R.

Surse: Euronext ar putea fi
interesatã de Borsa Italiana
l LSE ar vrea votul acþionarilor pentru fuziunea
cu Deutsche Börse înainte de referendumul
pentru Brexit

Operatorul bursier european Euro-
next ia înconsiderareachiziþiacaseide
compensare LCH.Clearnet ºi a Borsa
Italiana, ambele aparþinând London
Stock Exchange Group (LSE), ca sã
susþinã piaþa din Milano dupã ce Deut-
sche Börse va finaliza fuziunea cu
LSE, spun surse apropiate si-
tuaþiei, citate de Reuters.

Acestea declarã: “Cu o
valoare de piaþã de circa
2,6 miliarde de euro, Euronext, care
opereazã burse în Paris, Amster-
dam, Bruxelles, Londra ºi Lisabo-
na, va fi redusã la un statut minor în
rândul pieþelor europene, dacã LSE
va fuziona cu Deutsche Börse.
Astfel, Euronext vrea sã se extindã
ºi ar putea cumpãra active de la LSE
sau Deutsche Börse, pe care acestea
din urmã vor fi nevoite sã le vândã

ca sã îndeplineascã cerinþele autori-
tãþilor de reglementare antitrust”.

Sursele spun cã societãþile “BNP
Paribas” ºi “Rothschild” au fost an-
gajate ca sã ofere consultanþã Euro-
next cu privire la miºcarea pe care
operatorul bursier o va avea de fãcut.

Sursele mai spun: “Jocul se
schimbã dacã LSE ºi Deut-
sche Börse fuzioneazã. Euro-
next nu exclude nicio opþiune

acumºi analizeazã mai multe oportuni-
tãþi”.

Oficialii Euronext au refuzat sã
facã vreun comentariu cu privire la
informaþia Reuters, dar au menþionat
cã vor furniza detalii cu privire la pla-
nul strategic revizuit al Bursei la data
de 16 mai. (ALINA VASIESCU)

(continuare în pagina 2)
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Producãtorii de lapte solicitã Guvernului
o subvenþie de 50 de bani pe litru

Producãtorii de lapte din Rom-
ânia solicitã Executivului o
subvenþie de aproximativ 50

de bani pe litrul de lapte pentru a pu-
tea traversa criza cu care sectorul se
confruntã, având în vedere cã în ce-
lelalte þãri europene producãtorii
primesc astfel de subvenþii.

“Dacã ne uitãm la ce se întâmplã în
Europa, o subvenþie de 0,5 lei pe litrul
de lapte conform ar fi un sprijin pen-
tru ferme, pânã când condiþiile de pia-
þã se vor schimba. Aexistat o subven-
þie de 0,3 lei pe litru, în perioada 2007
- 2010, fapt care ne-a ajutat sã progre-
sãm”, a declarat, ieri, Nicuºor ªerban,
preºedintele Asociaþiei Crescãtorilor
de Vaci, Holstein RO.

Potrivit acestuia, preþurile primite
de fermieri pe lapte la poarta fabricii
sunt foarte mici ºi duc la închiderea
fermelor.

“Avem producþii similare cu fer-

mele din Vest, producem la costuri
similare, dar ei pot sã vândã în Rom-
ânia mai ieftin laptele decât noi - ºi
mai au ºi costuri de transport”, a spus
ªerban.

El a adãugat cã, în majoritatea þã-
rilor din Europa, pe fondul crizei
laptelui generatã de scãderea consu-
mului, s-au luat mãsuri de sprijin
pentru fermieri. “În România nu s-a
înþeles cã, dacã nu se intervine repe-
de, riscãm ca, dupã câþiva ani, sã nu
se mai consume lapte ºi produse din
lapte decât din afara României”, a
adãugat Nicuºor ªerban.

Acesta a atras atenþia asupra fap-
tului cã, în ultima perioadã, la poarta
fermei preþul a scãzut cu 30% - 40%,
însã la raft preþurile nu au coborât
nici în urma reducerii TVA.

“Distribuþia profitului pe lanþul de
distribuþie nu este tocmai corectã”, a
adãugat fermierul citat.

În aceastã perioadã, laptele la po-
arta fermei este plãtit, în funcþie de
cantitatea livratã, cu o sumã între 0,7
ºi 1,25 lei pe litru, mai spune repre-
zentantul Holstein RO.

T.S.

(continuare în pagina 14)
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Banii din elicopter nu vor aduce fericirea Europei
Operaþiunea Bernhard a fost

lansatã de conducerea Ger-
maniei naziste pentru desta-

bilizarea economicã a Marii
Britanii. Planul prevedea
inundarea pieþei cu bancnote
falsificate ºi este considerat
cea mai mare operaþiune de
acest gen din istorie, scopul
sãu fiind subminarea încrede-
rii în lira sterlinã, inclusiv la
nivelul puterilor neutre.

Nu este curios cã “relaxarea canti-
tativã” pregãtitã de Reich zonei lirei
sterline a fost echivalatã cu submina-
rea încrederii în economie, iar acum,
dupã decenii de pace europeanã, lan-
sarea “banilor din elicopter” a ajuns
sã fie consideratã o opþiune legitimã

de politicã monetarã?
Ultima ºedinþã de politicã mone-

tarã a BCE a adus, pe lângã noi scã-
deri ale dobânzilor ºi extinde-
rea programului de relaxare
cantitativã, reactivarea ope-
raþiunilor de refinanþare pe
termen lung (TLTRO), al cã-
ror “cost” poate ajunge chiar
negativ, adicã BCE va plãti
bãncile comerciale sã acorde
credite.

Dupã cum scrie Financial Times,
reacþiile bãncilor sunt deja negative,
deoarece “climatul economic ºi fi-
nanciar actual nu va permite schim-
barea jocului nici mãcar prin sub-
venþionarea creditãrii”.

“Pentru majoritatea bãncilor, nu

existã o problemã a lichiditãþii, ci o
problemã a capitalului ºi una a cali-
tãþii creditului”, a declarat Waleed
El-Amir, vicepreºedinte executiv la
UniCredit, pentru Financial Times.

Christoph Rieger, ºeful departa-
mentului de analizã a creditelor de la
Commerzbank, a subliniat aceeaºi
problemã: “nu existã nicio problemã
de lichiditate la nivelul bãncilor
mari, iar principala restricþie o repre-
zintã, în primul rând, deficitul de
capital”.

Capitalizarea deficitarã a bãncilor
din zona euro este doar o parte a pro-
blemei, în condiþiile în care perspec-
tivele economice sunt îngrijorãtoare,
iar “oamenii nu mai doresc noi cre-
dite, indiferent cât de ieftin este

acesta”, dupã cum mai scrie FT.
Într-un editorial recent din Wall

Street Journal, Michael Heise, eco-
nomist-ºef al grupului Allianz SE,
aratã cã “strategiile de politicã mo-
netarã trebuie regândite”, în condi-
þiile în care “incertitudinea economi-
cã poate conduce la o capcanã a in-
vestiþiilor, unde investitorii adoptã o
atitudine de aºteptare”.

“Crãpãturile din mecanismele de
transmitere ale politicii monetare sunt
foarte evidente ºi explicã de ce progra-
mele bãncilor centrale nu ºi-au atins
obiectivele”, iar “simpla creºtere a do-
zei unui medicament ineficient riscã
amplificarea efectelor secundare nedo-
rite”, mai scrie Heise.

Situaþia realã din teren nu pare sã

preocupe, însã, oficialii Bãncii Cen-
trale Europene. Dupã ce Vítor
Constâncio, vicepreºedintele BCE, a
apãrat politica monetarã într-un arti-
col publicat pe site-ul instituþiei, a
venit rândul lui Peter Praet, econo-
mistul-ºef al BCE, sã susþinã cã
existã “muniþie” din belºug, de data
aceasta într-un interviu acordat
cotidianului italian La Repubblica.

Praet a subliniat cã reducerea
dobânzilor va continua dacã va fi ne-
cesar, în condiþiile în care pieþele au
reacþionat violent dupã ºedinþa de
politicã monetarã, pe fondul declara-
þiilor lui Mario Draghi referitoare la
atingerea limitei inferioare a
costurilor de finanþare.

(continuare în pagina 4)

DEZBATERE A MEDIULUI ACADEMIC PE LEGEA DÃRII ÎN PLATÃ

Bogdan Glãvan:
“BNR ºi Guvernul opereazã în
cârdãºie cu sistemul bancar”

l Vlad Topan: “O bancã nu face nimic în plus decât fac cãmãtarii, din punct de vedere al riscurilor”
l Glãvan: “Cartoful fierbinte pe care vrem sã-l rãcorim cu darea în platã este copilul sistemului
bancar” l Cristian Pãun: “Programul Prima Casã este o dare în platã pentru bãnci ºi a dus la
problemele sistemice actuale” l Valeriu Potecea: “La orice solicitare fãcutã unei bãnci, primeºti
invariabil o negaþie”

L
egeadãrii înplatãa fost, ieri,
subiectul de discuþie al unui
grup de profesori universitari
care au dezbãtut preþ de câte-

vaorepemarginea iniþiativei legislative,
taxând, la unison ºi fãrã urmã de îndoia-
lã, sistemul bancar.

“Cartoful fierbinte pe care vrem
sã-l rãcorim cu Legea dãrii în platã
este copilul politicii monetare ºi al
sistemului bancar contemporan”, a
subliniat analistul economic Bogdan
Glãvan, prof. univ. dr. la Universita-
tea Româno-Americanã.

Domnia sa a menþionat cã, în con-
tinuare, Banca Naþionalã a României
(BNR) ºi Guvernul “pactizeazã cu
sistemul bancar”, adãugând cã, prin
afirmaþiile pe care le fac, “opereazã
în cârdãºie cu sistemul bancar”.

Bogdan Glãvan considerã cã Le-
gea dãrii în platã nu vine ca soluþie
pentru rezolvarea problemelor pe
care le are sistemul bancar: “A veni
cu o lege superficialã ca sã facem o
reparaþie moralã învolbureazã ºi mai
mult apele”.

Domnia sa evidenþiazã cã insti-

tuþia ipotecii presupune tocmai cã o
ipotecã acoperã creditul pe care l-a
garantat, concluzionând: “Orice
discuþie începând de aici se face în
contextul în care bãncile au fost þi-
nute în braþe”.

În urma aplicãrii Legii dãrii în pla-
tã, probabil cã vom vedea o limitare
a creditãrii, dar nu este cazul sã avem

o perspectivã apocalipticã, conchide
Bogdan Glãvan, subliniind cã ame-
ninþarea cu apocalipsa este o strate-
gie. “Cred cã cea mai mare apocalip-
sã a venit ca rezultat al practicilor
bancare din 2004-2005”, a menþio-
nat domnia sa, opinând cã Legea dã-
rii în platã face dreptate parþial. Tre-
buie sã reexaminãm în profunzime

cauzele problemelor din sistemul
bancar, este de pãrere analistul, con-
siderând cã nu avem un produs ban-
car care sã prevadã o dare în platã
pentru cã “piaþa este susþinutã prin
fel de fel de intervenþii”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)
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SIF Moldova propune un
dividend brut de 0,045 lei/acþiune

Consiliul de Administraþie al SIF
Moldova propune acþionarilor în ca-
drul Adunãrii Generale Ordinare a
Acþionarilor din aprilie aprobarea di-
videndului brut de 0,045 lei/acþiune,
pentru actionarii înregistraþi la data de
înregistrare 08 iunie 2016 (propunere)
ºi aprobarea datei de 30 iunie 2016, ca
datã a plãþii dividendelor.

De asemenea, Consiliul de Admi-
nistraþie are în vedere la AGA din

aprilie ratificarea hotãrârilor adopta-
te de cãtre Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor din 13
ianuarie 2016 privind operaþiunea de
consolidare a valorii nominale a ac-
þiunilor SIF Moldova de la 0,1 lei/ac-
þiune la 2,5 lei/acþiune, dar ºi aproba-
rea finalizãrii operaþiunii de consoli-
dare a valorii nominale a unei acþiuni
SIF Moldova. (C.P.)

(continuare în pagina 3)


