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Vivre Deco – cel mai mare eºec al unei
companii cu obligaþiuni listate la BVB
l Compania este în concordat preventiv, iar titlurile sunt suspendate de la tranzacþionare l Vivre: ”Situaþia este dificilã din

punct de vedere financiar, dar credem cã o putem depãºi dacã planul este omologat” l Actuala conducere aratã cu degetul

cãtre Monica Cadogan pentru starea în care se aflã compania l Acþionarii Vivre oferã posibilitatea obligatarilor sã subscrie

acþiuni la preþul de 0,1 lei/titlu

R
etailerul online de
mobilier ºi decoraþiu-
ni Vivre Deco repre-
zintã probabil, pânã
în acest moment, cel
maimare eºec al unei
companii care a ape-
lat la finanþare prin

obligaþiuni listate în Sistemul Multi-
lateral de Tranzacþionare al Bursei de
Valori Bucureºti (BVB). Societatea a
strâns aproape 10,5 milioane de euro
din piaþã, bani pe care acum recu-
noaºte cã nu poate sã îi mai înapoieze
în totalitate, se aflã în procedurã de
concordat preventiv, iar noua condu-

cere, care spune despre cea veche cã a
practicar un management defectuos,
este de pãrere cã dacã planul de re-
structurare nu va fi omologat, varian-
ta optimã este falimentul. Pe de altã
parte, dacã planul va fi omologat, cei
care au preluat frâieleVivre dupã ple-
carea fostului management, cred cã
situaþia financiarã în care se aflã com-
pania poate fi depãºitã.

Cum s-a ajuns aici?
Conducerea Vivre ne-a transmis:

�Rãspunsul referitor la responsabilii
privind situaþia companiei este detaliat
în planul de concordat. În rezumat, se
referã la urmãtoarele: 1) O schimba-

re radicalã a condiþiilor de pia-
þã prin scãderea cererii online pentru
produsele comercializate de Vivre;
2) Greºeli managerile în gestionarea
costurilor demarketing ºi angajarea co-
sturilor fixe în perioada 2020-2021; 3)
Schimbarea condiþiilor pieþelor de ca-
pital care a fãcut imposibilã atragerea
de capital adiþional în compa-
nie în plus faþã de sumele investi-
te de cãtre Neogen�.

�Situaþia Vivre este difici-
lã din punct de vedere financiar, dar
credem cã o putem depãºi dacã planul
este este omologat�, ne-au mai tran-
smis cei de la Vivre

Vivre strânge 3,45 milioane de
euro de la investitori; anterior,
societatea începuse sã trateze
costurile cu atragerea clienþilor
într-o manierã prin care
acestea se reflectau treptat în
rezultatul final

Compania a listat prima emisiune
de obligaþiuni, în valoare de 3,45 mi-
lioane de euro, în primãvara lui 2020,
chiar înainte de efervescenþa de care a
fost cuprinsã piaþa noastrã pânã anul
trecut.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

Scãdere masivã a cererii pentru
creditele ipotecare ºi de consum
din zona euro

U
ltimul sondaj trimestrial al
Bãncii Centrale Europene
privind creditarea din zona
euro aratã o accelerare a scã-

derii cererii din partea gospodãriilor
populaþiei, atât la ni-
velul creditului ipote-
car cât ºi la nivelul
creditului de consum
(vezi graficul).

În cazul cererilor
pentru credite ipoteca-
re din T4 2022, 50%
dintre bãncile partici-

pante la sondaj au raportat o scãdere,
faþã de 38% în trimestrul anterior, iar
27% au raportat o scãdere considera-
bilã, faþã de 11% în T3 2022. Creºteri
ale cererii au fost raportate de 3% din-
tre bãnci, în timp ce 20% au raportat o
cerere neschimbatã.

În aceste condiþii, procentul net al

cererii pentru creditele ipotecare a fost
de -74% în ultimul trimestru al anului
trecut, un nou minim record, dupã
-42% în trimestrul anterior. Noul re-

cord se aflã semnificativ sub minimul
anterior, de -63%, care s-a înregistrat
în perioada crizei financiare globale.

(continuare în pagina 4)

“EXCEPÞIONALII” FUNCÞIONARI AI STATULUI

ªeful Comisiei de Prognozã –
mandat reînnoit de membru în
Consiliul de Supraveghere al
Fondului de Contragarantare
l Adunarea Generalã a Fondului de Contragarantare a decis în 14 decembrie 2022 reînnoirea

mandatului de membru interimar al Consiliului de Supraveghere pentru Cristian Stãnicã, preºedintele

Comisiei Naþionale de Strategie ºi Prognozãl Instituþia financiarã are acþionar majoritar statul român,

prin Ministerul Finanþelorl Conform legii, CNSP este o instituþie ce furnizeazã prognoze

independente cãtre Ministerul Finanþelor, care stau la baza întocmirii bugetului de statl Cristian

Stãnicã: “Nu existã niciun fel de incompatibilitate, deoarece activitatea desfãºuratã de mine la CNSP

este total diferitã de aceea desfãºuratã la FRC”

F
uncþionarii statului, dacã nu be-
neficiazã de pensii speciale,
sunt beneficiari ai unor situaþii
excepþionale, care le permit

încasarea lunarã a unor venituri specia-
le. Un astfel de caz este cel al lui Cri-
stian Stãnicã, preºedintele Comisiei
Naþionale de Strategie ºi Prognozã, in-

stituþie independentã ce livreazã pro-
gnoze economice independente cãtre
Ministerul Finanþelor, documente care
stau alãturi de alte rapoarte ºi situaþii
furnizate de alte instituþii publice, la
baza întocmirii bugetului de stat.

Cu alte cuvinte, Cristian Stãnicã, în
calitatea sa de preºedinte al CNSP nu

ar trebui sã aibã nicio legãturã contrac-
tualã, fie ea ºi indirectã, cu Ministerul
Finanþelor, pentru a pãstra nota de in-
dependenþã a prognozelor întocmite ºi
livrate.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Din tolba
cu
adevãruri
incomode

D
in cînd în cînd, ca sã împro-
spãtãm culoarea localã a dez-
baterilor publice ºi, mai ales,
ca sã mai uite lumea de scan-

dalul cît Ceahlãul al afacerilor �de
gaºcã de partid ºi de stat� care au um-
plut buzunarele �bãieþilor dãºtepþi� în
vremurile ceþoase ale isteriei covi-
do-pandemice, revine în prim plan
tema �salariile profesorilor�. Ecuaþia
prezentatã este mai simplã decît liniara

de gradul întîi: salarii
proaste egal calitate
proastã a învãþãmîntu-
lui. Pe 500 de euro lu-
nar, cine mai vine în
învãþãmînt? Doar di-
speraþii, cei care nu pot
sã îºi gãseascã ceva de-
cent de muncã, adicã

nu sunt în stare demai nimic. Ergo, ca-
litatea învãþãmîntului nu poate fi decît
proastã. Discursul continuã, salariile
sunt de mizerie pentru cãMãria sa Gu-
vernul nu vrea sã punã la locul cuvenit
�importanþa socialã� a activitãþii di-
dactice ºi sã o articuleze, cum s-ar cã-
dea, cu costurile vieþii ºi creºterea lor
galopantã. Asta e tot! Chiar aºa?

Redusã la aceºti parametri, �dezba-
terea� este doar o altã pierdere de timp
sau o altã ocazie de a arunca praf în
ochi, cuimai are ochi de uitat în jur. Ca
deobicei, tolba adevãrurilor incomode
rãmîne nedeºertatã, iar consecinþele
protestelor publice ºi ale intervenþiilor
mediatice se risipesc ca fumul unui foc
de paie, dus de vînt peste meandrele
unei viclene viroage.

Sã începem, deci, cu �greaua
moºtenire�. De cînd este România
Românie, salariile profesorilor din
învãþãmîntul de stat nu au fost nicioda-
tã corelate cu �importanþa socialã a
muncii�. Excepþia o constituie, pentru
scurtã vreme, salariile din învã-
þãmîntul universitar,mai ales cele de la
vîrf ºimai ales cele din scurta perioadã
istoricã numitã �interbelic�. În rest,
învãþãtorii, profesorii de gimnaziu ºi
chiar cei de liceu au primit, aproape
fãrã excepþie, salarii sub limita �de-
cenþei�. În orice caz, mult sub nivelul
�importanþei sociale� a profesiei. ªi,
apropos de �profesie�, în mai toate
vremurile ºi timpurile, în România,
�profesoratul� a fost considerat de so-
cietate ºi tratat de cãtre autoritãþi mai
degrabã ca �ocupaþie�, eventual �vo-
caþie� ºi aproape niciodatã luat în se-
rios ca profesie. Adicã, ce pregãtire îþi
mai trebuie ca sã spui sau sã citeºti
dintr-unmanual gata scris de alþii niºte
lecþii!?

(continuare în pagina 3)
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Valul listãrilor din ultimii ani în Sistemul
Multilateral de Tranzacþionare al Bursei
de Valori Bucureºti (BVB) a adus, pe lângã
câteva companii performante ce migrea-
zã uºor cãtre Piaþa Principalã, ºi emitenþi
care au înºelat sever aºteptãrile invesito-
rilor. Bineînþeles cã investiþiile implicã ri-
scuri care se pot materializa oricând, in-
clusiv din cauze imposibil de prevãzut.
Dar, ceva este ca într-o noapte sã te tre-
zeºti cu tancurile ruseºti la graniþã ºi al-
tceva când apar din senin pierderi mari,
managementul pleacã, iar obligaþiile de
platã nu mai sunt îndeplinite.
Astãzi vã prezentãm cazul Vivre Deco,
companie a cãrei situaþie financiarã s-a
înrãutãþit rapid, se aflã în procedurã de
concordat preventiv ºi încearcã un plan
de redresare.


