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Germania:
“Fuziunile
bancare,
tot mai
necesare
în Europa”
lSurse: ING a renunþat
la ideea alianþei cu
Commerzbank

Conducerea asociaþiei bancare BdB
din Germania este de pãrere cã fuziu-
nile transfrontaliere din industria ban-
carã europeanã devin din ce în ce mai
necesare, având în vedere riscul pe
care îl reprezintã instituþiile financiare
slabe pentru zona euro, conform
Reuters.

“Din punctul meu de vedere, nu
existã altã cale decât fuziunile ºi achi-
ziþiile transfrontaliere”, a declarat
Hans-Walter Peters, într-un interviu
acordat cotidianului Handelsblatt,
adãugând: “Ar fi ceva pozitiv. Bãncile
europene puternice vor fi benefice
pentru economia europeanã”.

În ultimele 12 luni, multe dintre
bãncile europene majore au pierdut
aproximativ un sfert din capitalizarea
lor de piaþã din cauza unui mediu difi-
cil în privinþa ratelor dobânzilor, în
timp ce rivalele lor din SUA s-au aflat
într-o situaþie mai bunã, având acces la
mai multe tranzacþii, conform sursei
citate.

Tot Handelsblatt a anunþat ieri,
citând surse apropiate situaþiei, cã ING
Groep NV, cel mai mare furnizor olan-
dez de servicii financiare, a decis sã nu
se alieze cu banca germanã Commerz-
bank AG. Potrivit Handelsblatt, con-
ducerea ING a renunþat la fuziune în
urmã cu o lunã ºi jumãtate, dupã ce
ºefii celor douã grupuri bancare,
Ralph Hamers (ING) ºi Martin Zielke
(Commerzbank), au avut douã întâl-
niri pentru discuþii pe marginea unei
potenþiale tranzacþii.

ING este a treia mare bancã pe piaþa
germanã, dupã Deutsche Bank ºi
Commerzbank.

Reprezentanþii ING ºi Commerz-
bank nu au dorit sã comenteze infor-
maþia lansatã de publicaþia citatã.

A.V.

(continuare în pagina 4)

SALARIILE BUGETARILOR

Cu cioara vopsitã în sacul de bani
lDeºi o scrisoare oficialã semnatã de ministrul Finanþelor confirmã spusele lui Remus Borza potrivit cãrora costurile din sectorul public
trebuie reduse, Eugen Teodorovici a spus, ieri, cã nu vor avea loc concedieri în sectorul publiclVlad Alexandrescu, USR: “Guvernul
PSD-ALDE pregãteºte concedieri ºi tãierea salariilor din sectorul public”l Cristian Pârvan, AOAR: “O reducere de personal în rândul
bugetarilor nu este posibilã decât concomitent cu informatizarea sectorului”

S
acul “fãrã fund” al buge-
tului pare sã se fi golit.
Cel puþin aºa reiese din
declaraþiile contradicto-
rii, bâlbele ºi acuzele care
au apãrut în ultimele zile
pe marginea situaþiei noas-
tre financiare.

Dupã ce Remus Borza a atras aten-
þia, în cele câteva zile în care a fost
consilier al premierului, cã ar fi nevoie
de reducerea costurilor în sectorul pu-
blic, ieri a apãrut în mediul online o

scrisoare din aprilie a ministrului Fi-
nanþelor care aratã acelaºi lucru.

Existã în actualul exerciþiu bugetar
o problemã gravã: lipsa banilor pentru
asigurarea plãþii salariilor bugetarilor
concomitent cu asigurarea promisiunii
creºterii pensiilor din septembrie, rei-
tereazã Gelu Diaconu, fost preºedinte
al Agenþiei Naþionale pentru Admini-
strare Fiscalã (ANAF).

Fostul ºef al ANAF ne-a transmis:
“Deocamdatã, aceastã lipsã a explo-
dat doar la nivelul autoritãþilor locale,

acolo unde lideri marcanþi ai PSD in-
vocã repetat termenul de «faliment».

Când eu am avertizat în mod con-
secvent, dupã prima lecturã a progra-
mului de guvernare PSD ºi pânã dupã
transferul contribuþiilor «la angajat»,
cã se va ajunge aici, propagandiºtii de
azi ºi de ieri ai lui Dragnea dãdeau asi-
gurãri cã la buget curg râuri de lapte ºi
miere.”

EMILIA OLESCU
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Un sondaj pe 104 investitori,
valid pentru 104 investitori

Nu cred cã este bine cã recent înfiin-
þata (noiembrie, anul trecut) “Asociaþia
pentru Relaþii cu Investitorii la Bursa
din România” (ARIR) sã ne
prezinte un sondaj fãcut asupra
a 104 investitori, drept un “stu-
diu de percepþie a investitorilor
individuali faþã de comunicarea
cu companiile listate”, pentru
cã pare sã aibã pretenþia cã ar fi
reprezentativ pentru investitorii
la Bursã ºi de fapt, nu este.

Aceastã lucrare nu îndeplineºte mai
multe criterii obligatorii ca sã se califi-
ce drept studiu: nu precizeazã câþi in-
vestitori la Bursã existã ºi ce segment
de investitori vrea sã studieze, nu men-
þioneazã dupã ce criterii a alcãtuit
eºantionul sondat ºi nici de ce ar fi el

ilustrativ pentru scopul propus.
Dacã ARIR ne-ar fi spus cã sonda-

jul realizat asupra a 104 investitori, are
relevanþã doar pentru aceºti
104 investitori, atunci totul ar fi
fost perfect.

Dar ARIR nu precizeazã cã
aria relevanþei studiului s-ar li-
mita la aceºti 104 investitori
sondaþi, ci se referã la investito-
rii individuali în mod nepreci-

zat, deci, la toþi.
Ceea ce este incorect.
ªi oarecum caraghios.
Pentru cã este impropriu sã spui

“43% dintre respondenþi”, când ei
chiar sunt 43; pãi, 43 la sutã sunt ºi 43
fãrã sutã.

Sondajele profesionale iau în calcul

distorsiunile pe care le produc metode-
le de colectare ale rãspunsurilor, pen-
tru cã aceleaºi chestionare, aplicate
asupra aceloraºi eºantioane, dau alte
rezultate prin intervievare faþã în faþã,
prin telefon sau prin internet.

Dar aceastã problemã pare sã fie cu
totul necunoscutã autorilor lucrãrii.

Evident, precizarea aproximaþiei
standard de +/-3% nu-ºi are locul în lu-
crare (ºi nu se gãseºte).

Studiul livrat de ARIR poate fi pri-
vit ca sugestiv, astfel cã din acest punct
de vedere, efortul este de apreciat, dar
precizãrile de mai înainte sunt necesa-
re, pentru corectitudine.

În semn de încurajare, oferim alãtu-
rat datele principale ale lucrãrii puse în
circulaþie de ARIR. n

ASOCIAÞIA PENTRU RELAÞII CU INVESTITORII LA BURSÃ DIN ROMÂNIA

Doar 33% dintre investitori sunt mulþumiþi de
comunicarea companiilor
l Raportãrile financiare – principala sursã de informare a investitorilor

Numai unul din trei investitori individuali de la Bursa
de Valori Bucureºti (BVB) considerã cã nivelul de trans-
parenþã al companiilor ºi comunicarea acestora cu investi-
torii se situeazã la nivelul aºteptãrilor, reiese dintr-un stu-
diu realizat de Asociaþia pentru Relaþii cu Investitorii la
Bursã din România (ARIR).

Cu toate acestea, conform autorilor, 84% dintre respon-

denþi considerã raportãrile companiilor ca fiind principala
sursã de informare în luarea deciziilor de investiþii, în timp
ce pentru 56% website-ul BVB este foarte important ca
sursã de informare.

ANDREI IACOMI
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MAKE

RÃZBOIUL DINTRE SIF-URI IA AMPLOARE

SIF1 ºi SIF4 cer debarcarea
lui Tudor Ciurezu de la
conducerea SIF Oltenia
l Patru administratori ai SIF5 sunt acuzaþi de obstrucþionarea voinþei acþionarilor,
încãlcarea obligaþiei de loialitate faþã de societate ºi a prevederilor legale referitoare
la corecta informare a investitorilorl Tudor Ciurezu: “Conducerea SIF5 nu poate
pune în practicã niºte hotãrâri care sunt contestate în instanþã chiar de cãtre acþionari”

Grupul de acþionari ai SIF Oltenia
(SIF5), format din SIF Banat - Criºana
(SIF1) ºi SIF Muntenia (SIF4), ce de-
þin împreunã 5% din societatea de in-
vestiþii cu sediul în Craiova, solicitã
convocarea acþionarilor SIF5 pentru
revocarea a patru administratori prin-
tre care ºi Tudor Ciurezu care ar urma,
în cazul unui vot pentru, sã fie înlãturat
ºi din fotoliul de director general al
SIF Oltenia, reiese din comunicatul
SIF5 trimis operatorului pieþei noastre
de capital.

Pe lângã demiterea lui Tudor Ciure-
zu, cele douã societãþi de investiþii fi-
nanciare mai cer revocarea Aninei
Radu, a lui Carmen Popa ºi Nicolae
Stoian din Consiliul de Administraþie al
SIF Oltenia, pe care-i acuzã de obstruc-
þionarea voinþei acþionarilor, încãlcarea
obligaþiei de loialitate faþã de societate
ºi a prevederilor legale referitoare la co-
recta informare a investitorilor.

Administratorii sunt învinuiþi de
contestarea iraþionalã a propunerilor

acþionarilor pentru reducerea membri-
lor CAde la ºapte la cinci ºi implemen-
tarea unor mecanisme adecvate ºi efi-
ciente de control al actelor de admini-
strare ale societãþii, mãsuri votate în
AGEA SIF Oltenia luna trecutã.

În plus, SIF1 ºi SIF4 susþin cã Tudor
Ciurezu doreºte sã îºi menþinã contro-
lul personal ºi cvasidiscreþionar asupra
actului decizional în cadrul SIF Olte-
nia, care sã îi permitã continuarea
practicii de a încheia singur acte de ad-
ministrare, înconjurat de organe cu rol
decorativ, care nu au capacitatea de a
evalua fundamentarea unor astfel de
acte sau conformitatea lor în raport cu
drepturile ºi interesele societãþii.

În acest context, Tudor Ciurezu,
conducãtorul SIF Oltenia ne-a decla-
rat: “Respect demersul acþionarilor
de a-ºi exercita cu loialitate ºi respon-
sabilitate drepturile ataºate calitãþii
de acþionar al societãþii, atât timp cât
sunt exercitate cu bunã credinþã, în in-
teresul societar ºi nu în dauna celor-

lalþi acþionari. Înþeleg ºi graba de care
aceºtia dau dovadã de a intra într-o
societate lichidã, performantã, re-
structuratã ºi neimplicatã în afaceri
dubioase. Ei nu au reuºit în societãþile
pe care le reprezintã sã cunoascã per-
formanþa, sã înþeleagã ce sunt investi-
þiile aducãtoare de valoare adãugatã,
sã simtã cât de cât mulþumirea acþio-
narilor pentru modul în care este ge-
stionatã societatea. Sper ca înainte de
a ajunge sã transforme SIF5 într-o fi-
lialã a SIF1, conducãtorii acestei so-
cietãþi sã dea socoltealã de calitatea
investiþiilor efectuate în societãþile pe
care le reprezintã, de rezultatul ace-
stora. Sã explice tranzacþiile cu semn
de întrebare asupra valorii la care au
fost finalizate de societãþile pe care le
deþin în totalitate, tranzacþii subeva-
luate cu milioane de euro, dupã pro-
priile raportãri.

ANDREI IACOMI
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Borza: “Trebuie sã ne pregãtim þara pentru crizã”
l “Suntem singura þarã din Europa care îºi plãteºte mai bine salariaþii de la
buget decât pe cei din mediul privat”l Cheltuielile de personal ale
bugetarilor au crescut de la 57 miliarde lei în 2016 la 102 miliarde lei, acum”

Suntem singura þarã din Europa care îºi plãteºte mai bine salariaþii de la

buget decât pe cei din mediul privat, este de pãrere deputatul Remus

Borza. Conform domniei sale, avem 701 euro salariul mediu în sectorul

public, versus 534 de euro salariul mediu în privat, ceea ce creeazã dis-

funcþionalitãþi, animozitãþi ºi are un caracter discriminatoriu.
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