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CANDIDAÞII BVB PENTRU DEPOZITAR: INCOMPATIBILII
PREZUMTIVI AU DEVENIT INCOMPATIBILI DE DREPT

Întâi un ou, acum un bou
Bursa de Valori Bucureºti a

înscris, cu bunã ºtiinþã,
candidaþi incompatibili la

alegerile pentru conducerea De-
pozitarului Central, fapt fãrã pre-
cedent în istoria pieþei noastre de
capital.

Vineri searã a expirat termenul de
depunere a candidaturilor, pentru
AGAdin 20-21 octombrie, iar, potri-
vit unor surse din piaþã, BVB a
înscris toate cele nouã nume aproba-
te de acþionari în Adunarea Generalã
din aprilie, inclusiv pe Ludwik So-
bolewski, directorul general al Bur-
sei, ºi pe administratorii Stere Far-
mache, Robert Panã ºi Adrian
Lupºan, cãrora nu le este permis cu-
mulul de funcþii prin regulamentul
Autoritãþii de Supraveghere
Financiarã.

În jurul celor patru s-a creat un
întreg scandal încã din primãvarã,
însã BVB s-a bazat pe faptul cã ASF
va schimba regulamentul ºi îi va
scoate din incompatibilitate.

Unele voci au considerat, încã de
atunci, cã nu este normal ca Bursa sã
propunã candidaþi neeligibili, chiar
dacã exista perspectiva ridicãrii in-
compatibilitãþilor pânã la alegerile
propriu zise.

Forþând interpretarea regu-
lamentelor, BVB a mers înainte,
susþinând cã cei patru s-au angajat
sã informeze despre orice impedi-
ment privind eligibilitatea în cali-
tate de membru al Consiliului de
Administraþie al Depozitarului
Central care ar putea exista la mo-
mentul când se va decide alegerea
lor, în conformitate cu toate regula-

mentele relevante care ar putea fi în
vigoare la acel moment.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Cât va mai rezista sinergia fuziunilor
în faþa meandrelor concretului?

Decada premergãtoare de-
clanºãrii crizei financiare
globale a fost caracterizatã

printr-o efervescenþã
fãrã precedent a fuziu-
nilor ºi achiziþiilor, de
multe ori protagoniºtii
fiind companii globale
aflate deja la dimen-
siuni considerabile.

Nu ºtiu dacã au exis-
tat materiale justificative prezentate
acþionarilor din care sã lipseascã ter-
menul “sinergie” sau alte cuvinte la
fel de încãrcate de semnificaþii, prin
care directorii companiilor sã ilus-

treze oportunitãþile de creºtere a co-
tei de piaþã, pe fondul creºterii sati-
sfacþiei clienþilor.

Tendinþa a continuat o perioadã ºi
dupã declanºarea crizei, mai ales ca
urmare a scãderii semnificative a ce-

rerii în economiile dezvoltate ºi a
erodãrii capitalului, proces accelerat
de politicile monetare ultrarelaxate
adoptate la nivelul principalelor
bãnci centrale.

Conform datelor prezentate de re-
vista The Economist, valoarea totalã
a fuziunilor ºi achiziþiilor din Statele
Unite a fost de 1,6 trilioane de dolari
în 2007, în timp ce la nivel global to-
talul a fost de 4,6 trilioane. În 2013,
valoarea globalã a scãzut pânã la 2,7
trilioane de dolari, pe fondul unui
declin pânã la circa un trilion de do-
lari a fuziunilor ºi achiziþiilor din
SUA.

De atunci, procesul s-a accelerat
din nou în 2014, în special în Ameri-
ca, unde s-a înregistrat “cel mai activ
semestru din ultimii ºapte ani”, dupã
cum scrie Wall Street Journal. Fu-
ziunile ºi achiziþiile s-au realizat mai
ales în sectoarele telecomunicaþiilor,
media, tehnologiei ºi sãnãtãþii.

Este acesta un semn al creºterii
încrederii corporaþiilor în perspecti-
vele propriilor pieþe sau indicã atin-
gerea unor limite în creºterea marje-
lor de profit, pe fondul atingerii limi-
telor în ceea ce priveºte reducerea
costurilor?

(continuare în pagina 3)

Federal Reserve vede un
risc în aprecierea dolarului
lMoneda SUA înregistreazã cel mai important
declin sãptãmânal din ultimele ºase luni,
faþã de euro

Dolarul s-a depreciat în inter-
valul 6-10 octombrie, pe plan ex-
tern, revenind pe curs descen-
dent faþã de valutele majore dupã
cea mai lungã perioadã de avans
de la colapsul sistemului de ma-
nagement monetar Bretton Wo-
ods (etalonul aur-devize), în
1971. Scãderea a venit dupã ce
banca centralã americanã (Fede-
ral Reserve – Fed) ºi-a exprimat
temerile cu privire la recenta
apreciere a dolarului, pe care o
considerã un risc la adresa per-
spectivelor economiei SUA, cea
mai mare din lume.

Indicele Dollar, care mãsoarã
evoluþia dolarului faþã de ºase va-

lute majore, a scãzut cu 0,9% sãp-
tãmâna trecutã, la Intercontinental
Exchange, ajungând la 85,91 pun-
cte. La data de 3 octombrie, indice-
le atingea 86,75 puncte, cel mai ri-
dicat nivel din iunie 2010 pânã în
prezent. Acest indice a urcat timp
de 12 sãptãmâni consecutive, pe-
rioada de avans fiind cea mai lungã
din 1971, anul în care valoarea mo-
nedelor a început sã fie determina-
tã de piaþã, dupã ce SUA au aban-
donat sistemul Bretton Woods,
care raporta dolarul la preþul auru-
lui.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

DANIEL CONSTANTIN:

“Infrastructura
principalã de irigaþii
- prioritatea MADR”

F
inanþarea lucrãrilor de rea-
bilitare a infrastructurii
principale de irigaþii repre-
zintã prioritatea Ministeru-

lui Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(MADR), dupã cum ne-a spus mi-
nistrul de resort Daniel Constantin.

Oficialul ne-a precizat cã aceste
lucrãri urmeazã sã fie derulate în pa-
ralel cu cele aferente infrastructurii
secundare de irigaþii.

Daniel Constantin ne-a declarat:
“În perioada 2007-2013 am avut o
alocare de 60 de milioane de euro
pentru infrastructura secundarã de
irigaþii, iar noi am suplimentat-o
pânã la 140 de milioane, lucrãrile
fiind finanþate 100% din fonduri ne-
rambursabile. Astãzi, avem proiecte
depuse, dar ºi contracte semnate care
sunt în implementare.

Pe Programul Naþional de Dezvol-
tare Ruralã (PNDR) 2014-2020 avem
370 de milioane de euro de la UE ºi
noi ammai alocat pânã la circa 435 de
milioane. Este vorba despre toatã in-
frastructura secundarã, care deser-
veºte peste 500.000 de hectare de te-
ren, fiind vorba despre mai mult de
400 de organizaþii de udãtori vizaþi.
Aceasta nu poate funcþiona, însã, fãrã

infrastructura principalã, care înse-
amnã amenajãrile aferente. De aceea,
prioritatea noastrã este identificarea
resurselor pentru refacerea infra-
structurii principale, aºa cum ne-a re-
comandat ºi Comisia Europeanã”.

Potrivit domnului Daniel Cons-
tantin, o parte din infrastructura
principalã de irigaþii este reabilitatã.
Ministrul de resort ne-a precizat cã
resursele financiare pot sã provinã
fie de la fermieri, fie din fonduri de
coeziune sau din fonduri atrase prin
parteneriate public-private.

Daniel Constantin ne-a explicat cã
existã cazuri în care anumite federa-
þii de udãtori sunt de acord sã se ocu-
pe de infrastructura principalã de iri-
gaþii dacã existã resurse pentru cea
secundarã.

“Pânã la finalul anului 2016 vom
finaliza lucrãrile de refacere a infra-
structurii secundare de irigaþii, dar
referitor la infrastructura principalã
nu aº dori sã dau încã termene”, ne-a
mai declarat ministrul agriculturii.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

BCE va publica
rezultatele testelor
de stres pe 26 octombrie

Rezultatele testelor de stres derula-
te în rândul principalelor bãnci euro-
pene vor fi date publicitãþii duminicã,
26 octombrie, la prânz, când majori-
tatea pieþelor financiare sunt închise,
a anunþat vineri Banca Central Euro-
peanã (BCE), transmite Reuters.

Autoritatea Bancarã Europeanã
(EBA) ºi Banca Centralã Europeanã
(BCE)vorcomunica, însã, înmodprivat,
bãncilor, care sunt rezultatele testelor, cu
douã zile înainte de anunþul public.

În data de 26 octombrie, BCE va
dezvãlui care dintre cele 130 de mari
bãnci europene au nevoie de mai
mult capital pentru a face faþã unor
eventuale pierderi, pe baza unei ana-
lize a finanþelor lor ºi a rezultatelor
testelor de stres destinate sã simule-
ze modul în care s-ar comporta bãn-
cile într-un scenariu de crizã econo-
micã.

(continuare în pagina 3)
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