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OPINII

Cât (mai) valoreazã
viaþa unui copil?

P
rintre puzderia de breaking-
news-uri care ne defileazã zilnic
prin faþa ecranelor unul ar putea
suna aºa: azi, un copil de 14 ani a

înjunghiat în parc un alt copil. Copilul
rãnit este internat la Budimex, sã sperãm
cã trece cu bine peste traumã, copilul
agresor era investigat, iniþial, de Secþia
15 Poliþie.

Majoritatea vom da din cap, vom
plescãi din buze, ne vom aminti cã am
mai auzit câte ceva despre bulling ºi
vom merge sã ne vedem de treburi.
Time is money, viaþa e grea. Totuºi,
existã ºi o poveste în spatele acestei
întâmplãri, o poveste în care poate cã
unii se vor recunoaºte în rolurile actori-
lor secundari.

Sunt pãrintele unui copil de clasa a
VII-a, clasã terorizatã de un copil-pro-
blemã, copilul agresor din ºtirea de mai
sus. Indisciplinã constantã la ore, hãrþui-

rea colegilor, lovirea unora din ei a cre-
scut progresiv pânã când, dintr-un copil
cu comportament anti-social, ele-
vul-problemã a devenit un copil cu un
comportament extrem de violent, pânã la
a pune în pericol viaþa celor din jur. Nu
era vorba numai de bãtãi ºi îmbrânceli,
era vorba de cuþit adus la ºcoalã pentru
a-ºi ameninþa colegii, de o bordurã arun-
catã în capul unui coleg (din fericire
atunci a intervenit...dacã va aºteptaþi cã
vreo autoritate a statului sã fi intervenit
vã dezamãgesc, a intervenit doar o glugã
mai groasã).

Ei bine, pãrinþii se strâng, discutã, ca-
utã soluþii. Prima e sesizatã conducerea
ªcolii 189. Previzibil, nu se pot face mul-
te lucuri, nu existã pârghii, greaua moºte-
nire etc.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 11)

Asociaþia Investitorilor la
SIF-uri cere KPMG audit

la SIF Muntenia
lVizate sunt investiþiile prin care conducerea SIF Muntenia îºi perpetueazã practicile ce prejudiciazã
milioane de investitori la SIF4l Ben Madadi, cel mai mare acþionar persoanã fizicã de la SIF4: “Avem
de-a face cu niºte fapte extrem de grave. Aºteptãm de la KPMG datele exacte sã vedem ce se întâmplã cu
cele peste 305 milioane de lei ce produc pierderi acþionarilor”

A
sociaþia Investitorilor la
SIF-uri (AISIF) a solicitat
KPMG un audit asupra
detaliilor ºi utilitãþii unor
plasamente ale SIF Mun-
tenia (SIF4) în valoare de
peste 305 milioane de lei,

dupã cum se aratã într-un comunicat pe
care ni l-a trimis ieri Asociaþia. Solici-
tarea a fost fãcutã de un grup de acþio-
nari ai SIF4 ce deþine peste 5% din tota-
lul drepturilor de vot ale societãþii de

investiþii financiare.
“În data de 25 august 2021, mai mulþi

acþionari SIF Muntenia (SIF4) au înain-
tat KPMG Audit SRL o solicitare de au-
dit asupra detaliilor ºi utilitãþii unor pla-
samente ale SIF4, în valoare de peste 305
milioane lei. Este vorba de plasamentele
în titlurile OPCVM/AOPC ºi de cele în
obligaþiunile OPUS-Chartered Issuan-
ces. Solicitarea a fost fãcutã în temeiul
art. 94 din Legea nr. 24/2017 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi

operaþiuni de piaþã, conform cãruia ac-
þionarii reprezentând cel puþin 5% din to-
talul drepturilor de vot ale unei societãþi
listate pot sã cearã auditorului financiar
al societãþii rapoarte suplimentare
referitoare la operaþiunile invocate de
aceºtia”, se aratã în comunicat.

Cei care au înaintat cererea de audit,
totodatã membri ai Asociaþiei Investito-
rilor la SIF-uri (AISIF), susþin cã scopul
real al SAI Muntenia (administratorul
SIF4) de pe urma acestor plasamente ar

fi obþinerea unor foloase necuvenite.
“În acest sens, AISIF a susþinut, prin

luãrile de poziþie ale membrilor sãi, cum
mai multe societãþi de administrare de
investiþii (SAI-uri) care gestioneazã
aceste plasamente se prezintã la adunã-
rile generale ºi voteazã în favoarea con-
ducerii SIF4. Dar votul se face cu acþiu-
ni SIF4 cumpãrate parþial (uneori în
proporþie de peste 90%) din aceste pla-
samente. (M.G.)

(continuare în pagina 4)
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PENTRU CÃ NU AU CERERE DE CREDITE

Bãncile americane
cumpãrã tot mai multe
obligaþiuni
l JPMorgan: Bãncile din SUA au cumpãrat titluri de trezorerie
în sumã record, de aproximativ 150 de miliarde de dolari, în
trimestrul al doilea din 2021

B
ãncile din SUA au niveluri ridi-
cate de depozite, însã clienþii lor
contracteazã tot mai puþine
împrumuturi, ceea ce face ca in-

stituþiile în cauzã sã fie nevoite sã cum-
pere datorii de stat, chiar dacã acestea le
aduc profituri slabe.

O analizã New York Times aratã cã,
acum, când economia SUA este în
creºtere, companiile fac angajãri, iar pie-
þele acþiunilor ating niveluri maxime re-
cord, bãncile dispun de numerar, dar,
pentru cã nu au unde sã îl plaseze, fac
achiziþii de bonduri guvernamentale.

Conform sursei, problemele persi-
stente din lanþurile de aprovizionare ºi te-
merile cã varianta Delta a coronavirusu-
lui va afecta economia au redus împru-
muturile contractate de întreprinderi. To-
todatã, consumatorii dispun de numerar
datoritã eforturilor guvernamentale de
stimulare, deci nu se împrumutã.

În acest context, bãncile au fost nevoi-
te sã investeascã într-unul dintre activele
cel mai puþin profitabile: datoria
guvernamentalã.

Dobânzile titlurilor de trezorerie ame-
ricane sunt încã scãzute, dar anul acesta,
bãncile au cumpãrat datorii de stat mai

mult ca niciodatã. În al doilea trimestru al
anului curent, bãncile din SUA au cum-
pãrat astfel de titluri în sumã record de
aproximativ 150 de miliarde de dolari,
potrivit unei note publicate luna aceasta
de analiºtii JPMorgan Chase & Co.

Sursa menþioneazã cã aceasta este o
strategie care aduce profituri slabe, dar
bãncile nu au de ales ºi fac asemenea
achiziþii.

Þinând cont de acestea, Jason Gol-
dberg, analist bancar la Barclays New
York, spune: “Companiile de widgeturi
fac widgeturi, iar bãncile acordã împru-
muturi. Asta fac bãncile. Este ceea ce vor
ele sã facã”.

Prin achiziþiile de datorii,
bãncile obþin banii necesari
plãþii dobânzilor cãtre deponenþi
ºi ca sã realizeze un profit

Prin plasarea depozitelor clienþilor lor
în investiþii precum împrumuturi sau va-
lori mobiliare, cum sunt titlurile de trezo-
rerie, bãncile obþin banii necesari pentru
plata dobânzilor aferente depozitelor
clienþilor lor ºi ca sã realizeze un oareca-
re profit. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Sfârºitul redresãrii
comerþului global

I
ndicele volumului schimburilor co-
merciale globale s-a menþinut în ju-
rul valorii de 130 de puncte ºi în iu-
nie 2021, dupã trei scãderi lunare

consecutive la nivelul economiilor
avansate (vezi graficul 1).

Conform datelor din raportul World
Trade Monitor, publicat de institutul
olandez CPB (www.cpb.nl),
creºterea anualã a indicelui total
s-a temperat pânã la 16,2%, de la
24,1% în luna precedentã, pe
fondul unei creºteri lunare de
0,5%, dupã o scãdere de 0,7% în
luna anterioarã.

Aceastã dinamicã “pare sã in-
dice sfârºitul redresãrii viguroa-
se a comerþului global de bunuri
dupã cãderea din perioada crizei coro-
na”, conform opiniei economiºtilor de la
CPB.

Volumul schimburilor comerciale de
la nivelul economiilor emergente ºi-a
temperat creºterea anualã pânã la 17,6%,
de la 24,2% în luna anterioarã, pe fondul
unei creºteri lunare de 1,5%, dupã un de-
clin de 1,8% în luna precedentã, iar volu-
mul schimburilor comerciale de la nive-
lul economiilor avansate ºi-a temperat
creºterea anualã pânã la 15,6%, de la

24,2% în luna anterioarã, în condiþiile
unei scãderi lunare de 0,1%.

Indicele volumului schimburilor co-
merciale din zona euro ºi-a temperat
creºterea anualã pânã la 14%, de la
26,2%, pe fondul unei scãderi lunare de
0,6%, dupã o stagnare în luna
precedentã.

Importurile ºi-au temperat
creºterea anualã pânã la 13,9%,
de la 23,7% în luna precedentã, pe
fondul unei scãderi lunare de
0,5%, iar creºterea anualã a ex-
porturilor s-a temperat pânã la
14,2%, de la 28,7%, în condiþiile
unei scãderi lunare de 0,6%.

Dinamica schimburilor comer-
ciale din Europa Centralã ºi de Est

ºi-a accentuat tendinþa anualã pozitivã ºi
în luna iunie. Creºterea anualã a fost de
9,3%, dupã un avans de 7,8% în luna pre-
cedentã, pe fondul unei creºteri lunare de
1,4%. Exporturile ºi-au accelerat creºte-
rea anualã pânã la 8,8%, de la 1,6%, pe
fondul unei creºteri lunare de 4,2%, iar
importurile ºi-au temperat creºterea
anualã pânã la 9,9%, de la 15,6% în luna
precedentã, pe fondul unei scãderi lunare
de 1,7%.
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