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89% dintre acþionarii
Deutsche Boerse au
aprobat fuziunea cu LSE

Operatorul bursei de la Frankfurt,
Deutsche Boerse AG, a anunþat cã a
obþinut sprijinul a 89,04% din acþio-
narii sãi pentru fuziunea cu rivalul
britanic London Stock Exchange,
transmite Reuters.

Aceastã tranzacþie de 29 de miliar-
de dolari a fost aprobatã deja de acþio-
narii LSE ºi în zilele urmãtoare va fi
supusã aprobãrii autoritãþilor europe-
ne de reglementare a concurenþei ºi a
altor organisme de reglementare.

“Aceastã fuziune va crea un grup
competitiv la nivel global, ceea ce va
fi benefic pentru consumatorii ºi
acþionarii noºtri precum ºi pentru
întreaga economie”, a declarat direc-
torul general de la Deutsche Boerse,
Carsten Kengeter.

În luna martie a acestui an, Deut-
sche Boerse ºi LSE au anunþat cã au
pus la punct termenii unui acord de
fuziune care urma sã dea naºtere unui
gigant bursier european, conform
Agerpres. Ulterior, operatorul bursier
german a fost obligat sã reducã, de la
75% la 60% gradul minim de accep-
tare de cãtre acþionari a proiectului
sãu de fuziune cu LSE ºi de asemenea
sã prelungeascã, pânã la data de 12
august, termenul limitã pânã la care
acþionarii sãu puteau sã-ºi exprime
acordul pentru aceastã tranzacþie.

În urma fuziunii dintre London
Stock Exchange ºi Deutsche Boerse,
la nivel global vor exista patru mari
companii de trading care vor devan-
sa cu mult rivalii în termeni de valoa-
re de piaþã ºi amploare globalã: ICE
ºi CME în SUA, LSE-DB în Europa
ºi Hong Kong Exchanges and Clea-
ring în Asia. n
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Conflictul dintre bãncile
pentru locuinþe ºi Curtea

de Conturi a ajuns la
buzunarele clienþilor

l Client: “BCR BpL ºi RBL au comis jaful secolului în materie bancarã”
l Curtea de Conturi susþine cã bãncile pentru locuinþe au acordat primele
oferite de stat în mod ilegal l BCR BpL: “Am contestat în justiþie decizia
emisã de Curtea de Conturi” l RBL: “Banca face toate demersurile
necesare pentru apãrarea drepturilor clienþilor sãi”

S
candalul iscat în urmã cu
câteva luni în jurul bãncilor
pentru locuinþe din þara
noastrã, ca urmare a unui

control fãcut de Curtea de Conturi a
României la cele douã instituþii care
au produse de economisire-creditare

(BCR Banca pentru Locuinþe ºi
Raiffeisen Banca pentru Locuinþe)
face deja victime în rândul clienþilor
acestora.

În timp ce Curtea de Conturi a
precizat, în raportul aferent anului
trecut, cã BCR BpL ºi RBL au

încãlcat legea ºi a trasat criterii cla-
re pe care cele douã bãnci trebuie
sã le respecte (contradictorii cu
cele aplicate pânã în prezent), in-
stituþiile financiare în cauzã afirmã
contrariul, considerând cã, dimpo-
trivã, decizia Curþii de Conturi
încalcã legea în vigoare.

Consecinþele conflictului dintre
cele douã pãrþi se revarsã asupra
clienþilor.

O scrisoare transmisã de unul din-
tre consumatori a fost fãcutã publicã,
zilele trecute, în mediul online. Do-
cumentul descrie situaþia prin care
clienþii acestor bãnci trec, dupã cum
urmeazã: “Vã descriu cea mai mare
þeapã bancarã pe care mi-am luat-o ºi
de care am auzit în ultimii ani în
România. Nu înþeleg cum este posi-
bil ca cele mai mari bãnci din Româ-
nia, BCR ºi Raiffeisen, sã mintã, sã
pãcãleascã, sã fure ºi sã manipuleze
sute de mii de clienþi, iar autoritãþile
sã nu facã nimic.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)
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Reþetã financiarã bunã, urmatã
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Bumerangul dobânzilor
negative s-a întors la poarta
bãncilor centrale
Pornirea tiparniþei în zona euro

nu a fost suficientã pentru
readucerea economiilor su-

praîndatorate pe o traiectorie de
creºtere sustenabilã. Fidel promisiu-
nii sale de a face totul pentru pãstra-
rea monedei unice, Mario Draghi a
trecut, în urmã cu doi ani, ºi la apli-
carea unor dobânzi negative pentru
depozitele constituite de bãncile co-
merciale la BCE.

Lãsând la o parte iresponsabilita-
tea unei astfel de mãsuri, care intrã în
contradicþie directã cu natura econo-
micã a dobânzii, autoritãþile europe-
ne au crezut cã acest pas va stimula
economia zonei euro prin încuraja-
rea consumului ºi a investiþiilor, în
condiþiile în care alocarea fondurilor
cãtre investiþii ar fi
trebuit sã fie motivatã
de cãutarea unor
randamente mai
ridicate.

Dar socoteala de
acasã nu se potriveºte
cu tfel spus, reacþiile
negative neaºteptate
încep sã se manifeste tot mai puter-
nic.

“Aceastã teorie economicã nu s-a
materializat ºi în practicã”, scrie Gil-
lian Tett în Financial Times, deoare-
ce “investitorii acumuleazã numerar
pentru a compensa disperarea eco-
nomicã”. Afirmaþia sa porneºte de la
datele US Association for Financial
Professionals, conform cãrora “en-
tuziasmul trezorierilor companiilor
pentru cash este cel mai ridicat din
ultimii cinci ani”.

Acelaºi “entuziasm” se manifestã
ºi la nivelul managerilor fondurilor
de investiþii, care
sunt “pesimiºti
cu privire la pers-
pectivele econo-
mice ºi capacita-
tea bãncilor
centrale de a
creºte inflaþia”.

Atitudinea ju-
cãtorilor de pe
piaþã este de înþe-
les, în condiþiile
în care valoarea
obligaþiunilor cu
randamente ne-
gative a ajuns la 13,4 trilioane de do-
lari sãptãmâna trecutã, conform unor
date din Financial Times, iar efectele
sunt devastatoare asupra fondurilor
de pensii.

“Este suprarealist”, a declarat
Gregory Peters, manager de investi-

þii la Prudential
Fixed Income,
care mai afirmã
cã “bãncile cen-
trale dominã pie-
þele” ºi “nu este
vorba de acþiunea
factorilor funda-
mentali”.

Oare de ce se
mai vorbeºte de
pieþe? Nu existã
destule cuvinte în
dicþionare pentru
a descrie haosul

creat tocmai de cei care ar trebuie
sã fie “macroprudenþi” ºi sã evalue-
ze cel mai bine efectele pe termen
lung?

(continuare în pagina 15)

DUPÃ CE ERDOGAN A CONDIÞIONAT
CONTINUAREA ACORDULUI CU UE
PRIVIND REFUGIAÞII DE ELIMINAREA
VIZELOR PENTRU CETÃÞENII TURCI,

Ministrul Dezvoltãrii din
Turcia: “Guvernul României
a susþinut ferm aderarea Turciei
la Uniunea Europeanã”

Guvernul României a susþinut
ferm aderarea Turciei la Uniunea
Europeanã, a declarat, ieri, ministrul
Dezvoltãrii din Turcia, Lütfi Elvan,
precizând cã ºi ministrul Economiei
Costin Borc a subliniat acelaºi mesaj
în întâlnirea pe care au avut-o ieri
dimineaþã.

“În ceea ce priveºte liberalizarea
vizelor Turciei în Uniunea Europea-
nã nu existã nicio problemã între
cele douã Guverne, cel al României
ºi cel al Turciei”, a mai spus repre-
zentantul Guvernului de la Ankara,
aflat într-o vizitã oficialã în

România.
Lütfi Elvan a precizat cã existã

aceastã înþelegere între þara sa ºi fo-
rul comunitar cu privire la elimina-
rea vizelor ºi sperã ca acest lucru sã
se materializeze cât mai curând.

La începutul lunii, preºedintele
turc Recep Tayyip Erdogan a condi-
þionat continuarea acordului cu
Uniunea Europeanã privind oprirea
fluxului de refugiaþi spre Europa oc-
cidentalã de eliminarea de cãtre Bru-
xelles a vizelor pentru cetãþenii turci.

A.A.
(continuare în pagina 4)

Lanþul stricat al proprietãþii private
Goldman Sachs avea dreptate

când decreta cã doar cei bogaþi ar tre-
bui sã posede case.

Mi se pare ceva normal.
Chiar este.
Omul ºtie ce zice, ba e ºi delicat,

folosind condiþionalul ”ar trebui” ºi
nu dictatorialul ”trebuie!”

Ceea ce nu înseamnã cã cei sãraci
posedã ceva.

Ceea ce nu înseamnã cã cei sãraci
n-ar ”trebui” sã cumpere case.

Din Contrã.
Încerc o traducere a delimitãrii

sachsiene subliminale: ”Numai cei
bogaþi ar trebui sã posede case, cei
sãraci doar sã le cumpere, pentru cã
oricum nu ajung sã le posede”.

De ce?
Pentru cã bãncile nu te lasã, sau

mai exact ”banksterii”, cum li se
spune mai nou în America, care nu
este o democraþie, cum se declarã, ci
o republicã constituþionalã. În ulti-
mii zece ani peste 9 (nouã!) milioane
de americani ºi-au pierdut casele în
urma executãrii silite (”foreclosu-
re”), mai exact executãrii frauduloa-

se, (”fraudclosure”) cum o numesc
toþi cei atinºi de flagel.

Dar cum anume nu te lasã
banksterii sã te bucuri de casa cum-
pãratã pe credit?

TEODOR FLEªERU

(continuare în pagina 8)

”Fusese o zi lungã. Lynn nu dorea decât sã întoarcã
la West Palm Beach, sã se relaxeze. Chiar înainte ca
avionul sã decoleze, se întinse spre revista oferitã de
compania aviaticã. Strãinul care stãtea lângã ea se
aplecã spre ea ºi zise: «ªtii ce se întâmplã celor care
dau bãncile în judecatã»”
«Nu».
«Sfârºesc prin a muri»”

Din ”Chain of Title”, de David Dayen

“Dacã acestea sunt
primele dobânzi
negative din ultimii
5.000 de ani, nu se
poate spune cã aceasta
este ºi cea mai gravã
situaþie economicã
începând din 3.000
î.Hr?”

James Grant,
Interest Rate Observer

CÃLIN
RECHEA

Managementul de top al “Deutsche
Bank”, îndemnat sã renunþe la bonusuri

ªeful diviziei de retail din cadrul
“Deutsche Bank” AG, Christian Se-
wing, îndeamnã managementul de top
al instituþiei financiare sã renunþe la bo-
nusuri ºi în 2016, dacã rezultatele fi-
nanciare ale acesteia rãmân slabe.

Într-un interviu acordat publicaþiei
germane Bild, oficialul citat a decla-
rat: “Dacã nu plãtim dividende cãtre
acþionari, atunci bonusurile noastre
trebuie sã fie luate în discuþie. Deut-
sche Bank a eliminat bonusurile pen-

tru managementul de top în 2015,
dupã ce a raportat pierderi anuale re-
cord. Anul acesta, nu sunt perspecti-
ve mai bune pentru banca germanã,
care a anunþat scãderea cu 98% a
profitului sãu în trimestrul al doilea,
din cauza performanþelor slabe de pe
segmentul tranzacþiilor ºi cel al inve-
stiþiilor”.

Directorul executiv al “Deut-
sche Bank”, John Cryan, a vândut
active riscante ºi a eliminat mii de
locuri de muncã în vederea susþine-
rii capitalului ºi îmbunãtãþirii pro-
fitabilitãþii afectate de costurile le-
gale mari ºi de înãsprirea normelor
de reglementare. Cryan a decis eli-
minarea bonusurilor ºi a suspendat
plata dividendelor în 2015, când
banca a înregistrat prima pierdere
din 2008.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 5)


