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DE LA ÎNARMARE LA VACCIN

Coronavirus a schimbat
orientarea mapamondului

Î
nainte de pandemie, una dintre

principalele procupãri ale între-

gului mapamond era înarmarea

în domeniul militar. Conform

unui raport al Institutului Interna-

þional de Cercetare pentru Pace

(SIPRI) de la Stockholm, anul

trecut a fost cheltuitã cea mai mare

sumã la nivel global, respectiv 1,9 tri-

lioane de dolari, de la încheierea rãz-

boiului rece încoace (anul 1990), când

pentru forþele armate au fost cheltuiþi

sub 1,5 trilioane dolari. Suma alocatã

forþelor armate de pe Glob reprezintã o

creºtere de 3,6% faþã de 2018 ºi repre-

zintã cea mai mare creºtere anualã a

cheltuielilor militare din 2010 pânã în

prezent.

„Cheltuielile militare globale au

fost cu 7,2% mai mari în 2019 decât în

2010, ceea ce aratã o tendinþã de

creºtere a creºterii cheltuielilor milita-

re în ultimii ani”, spune Dr. Nan Tian,

cercetãtor SIPRI, apreciind: „Acesta

este cel mai înalt nivel al cheltuielilor

de la criza financiarã globalã din 2008

ºi reprezintã probabil un vârf al

cheltuielilor”.

Autorii raportului aratã cã expresia

„cheltuieli militare” se referã la toate

cheltuielile guvernamentale pentru

forþele ºi activitãþile militare curente,

inclusiv salarii ºi beneficii, cheltuieli

operaþionale, achiziþii de arme ºi echi-

pamente, construcþii militare, cerceta-

re ºi dezvoltare ºi administraþie centra-

lã, comandã ºi sprijin. Din totalul ace-

stora, cei de la SIPRI afirmã cã doar o

micã parte reprezintã cheltuielile

privind noile echipamente ºi tehnici

militare.
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SIF Moldova a eliminat
pragul de deþinere de 5%
l “SIF-ul investeºte în categoriile de active eligibile legal, cu

respectarea limitelor impuse de reglementãrile ASF”, a precizat

societatea de investiþii financiarel Acþionarii SIF Moldova au

aprobat distribuirea unui dividend de 0,06 lei/titlu, echivalentul

unui randament brut de 4,67% faþã de ultima cotaþie a acþiunii

SIF2, de la finele sãptãmânii trecute

Acþionarii SIF Moldova (SIF2) au

aprobat, în adunarea de ieri, modifi-

carea Actului Constititiv al societãþii

privind corelarea cu prevederile Legii

Fondurilor de Investiþii Alternative

(FIA), printre care eliminarea com-

pletã a pragului de deþinere, situat în

prezent la 5% din capitalul social, ºi

transformarea societãþii în Fond de

investiþii alternative, destinat investi-

torilor de retail, mãsuri ce vor intra în

vigoare începând cu 24 iulie 2020,

potrivit raportului publicat de SIF pe

site-ul Bursei de Valori Bucureºti

(BVB).
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SIF1 va derula un program
de rãscumpãrare pentru 2,9%
din capitalul societãþii
l Propunerea privind repartizarea de dividende nu a trecut de

votul acþionarilor

Acþionarii SIF Banat-Criºana

(SIF1) au aprobat, în adunarea de ieri,

repartizarea întregului profit al anului

trecut, de 159,49 milioane de lei cãtre

“Alte rezerve”, în scopul demarãrii

unui program de rãscumpãrare a 15

milioane de acþiuni proprii, repre-

zentând circa 2,9% din societate, în

scopul reducerii capitalului social prin

anularea titlurilor, într-o adunarea ce a

avut un cvorum de 36,58%, potrivit ra-

portului publicat de societate pe site-ul

Bursei de Valori Bucureºti (BVB).
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