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Coronavirusul trimite
sportul în carantinã

Sportul este afectat de alaiul de pro-
bleme rãspândit în întreaga lume de
coronavirusul din China. Zeci de eve-
nimente sportive sunt anulate sau amâ-
nate, spectatorii încep sã evite stadioa-
nele ºi sãlile, sume consistente se pierd
ireversibil.

Chiar dacã isteria este în creºtere,
forurile sportive mondiale dau asigu-
rãri cã marile competiþii ale acestui an,
care se vor desfãºura în varã, nu sunt în
pericol. Pânã atunci, zilnic apar infor-
maþii legate de competiþii care nu se
mai desfãºoarã.

Campionatul Mondial de tenis de
masã, prevãzut la Busa, în Coreea de
Sud, în perioada 22 - 29 martie, a fost
amânat din cauza coronavirusului.
ITTF a anunþat cã aceastã competiþie
s-ar putea desfãºura în perioada 21-28
iunie, în funcþie de evoluþia epide-
miei. “Decizia a fost luatã pentru a
asigura sãnãtate ºi securitatea jucãto-
rilor oficialilor ºi fanilor”, a anunþat
ITTF. Liga Japonezã de Fotbal a amâ-
nat ºapte meciuri din Cupa Japoniei,
din cauza epidemiei de coronavirus,
ulterior stabilind cã este necesarã am-

ânare a tuturor partidelor prevãzute
pânã la 15 martie, asigurând de “coo-
perare maximã” la mãsurile de pre-
venþie. Startul campionatului de fot-
bal din Coreea de Sud, programat la
finalul acestei sãptãmâni, a fost amâ-
nat. “Este o mãsurã care vizeazã pro-
tejarea sãnãtãþii ºi securitãþii cetãþeni-
lor ºi jucãtorilor în faþa epidemiei de
Covid-19, care a intrat înt-o fazã gra-
vã”, a precizat K-league, dupã o reu-
niune de urgenþã a Consiliului sãu de
administraþie. Nicio datã privind re-
luarea competiþiei la care participã 12
echipe nu a fost înaintatã, suspenda-
rea meciurilor fiind în vigoare pânã
când “propagarea epidemiei se va ate-
nua”.

Israelul a decis sã interzicã alergã-
torii strãini la maratonul de la Tel
Aviv, pentru a evita o eventualã pro-
pagare a coronavirusului în aceastã
þarã, 3000 de sportivi strãini ar fi tre-
buit sã participe la cursa programatã
vineri.

D.N.

(continuare în pagina 13)

Legislaþie multã,
restructurare mai puþinã
l Pârvan: “Încã nu este lãmurit dacã insolvenþa este folositã în mod corect la
noi”l Piperea: “Directiva pe restructurare, care trebuie implementatã pânã în
iulie 2021, este revoluþionarã ºi ºocantã în multe privinþe”

N
ici pânã acum nu este
lãmurit dacã insolven-
þa, ce reprezintã un in-
strument al economiei
de piaþã, este folositã în
mod corect la noi, este
de pãrere Cristian

Pârvan, secretarul general al Asocia-
þiei Oamenilor de Afaceri din Rom-
ânia (AOAR). Domnia sa considerã cã
ne confruntãm cu mai multe categorii
de insolvenþe: “Avem categoria insol-
venþelor unor firme care au fãcut tot ce

au putut, dar nu mai rezistã în piaþã, ca-
tegoria firmelor prost conduse, unde
managerii în loc sã înþeleagã faptul cã
se îndreaptã cãtre insolvenþã ºi fali-
ment au continuat sã creadã, într-un
mod greºit, cã existã soluþii miraculoa-
se ºi avem niºte insolvenþe absolut par-
ticulare, legate de companiile strategi-
ce ale statului. Adicã pentru o insol-
venþã a CFR Infrastructurã nu ºtiu care
ar fi soluþia. Aºadar, vorbim despre
companiile din piaþa privatã, unde exi-
stã competiþie ºi dispare una, dar apare

alta ºi vorbim despre companiile indu-
se cãtre insolvenþã pentru cã au fost
conduse prost sau au fost aduse special
în aceastã stare. Aºadar, insolvenþa nu
are maturitatea necesarã în a fi utiliza-
tã unde ºi când este absolut necesar”.

În opinia domnului Pârvan, avem
un tablou destul de pestriþ în acest do-
meniu, dar este clar cã insolvenþa, alã-
turi de alte mãsuri, trebuie sã elibereze
piaþa de firmele care nu au ce cãuta în
ea. În acest context, este nevoie de
completarea cadrului legislativ din do-
meniu, ne-a mai spus Cristian Pârvan.

Noua Directivã Europeanã a re-
structurãrii ºi remiterii de datorie tre-
buie implementatã ºi la noi, în urmãto-
rul an, respectiv pânã la data de 17 iu-
lie 2021.

Directiva este revoluþionarã ºi ºocan-
tã în multe privinþe, considerã avocatul
Gheorghe Piperea, care subliniazã cã,
dacã nu va fi implementatã în termenul
prevãzut, judecãtorii noºtri trebuie sã o
aplice direct în dreptul intern.

Specialistul a scris, pe pagina sa de
Facebook: “Revoluþia în domeniul pla-
nului de restructurare, care poate fi con-
firmat de judecãtor în pofida opoziþiei
creditorilor majoritari, în scop de salva-
re a locurilor de muncã ºi de menþinere
a continuitãþii întreprinderii, ar fi putut
sã salveze multe întreprinderi publice
româneºti, dacã ar fi venit la timp.

CFR Marfã, Compania Energeticã
Oltenia, Poºta Românã, Tarom, Me-
trorex ºi multe altele ar fi avut o ºansã
dacã s-ar fi putut aplica paragraful 53
din Preambulul Directivei ºi art. 11,
care permit asa ceva.

De asemenea, un numãr enorm de
persoane fizice (consumatori sau
întreprinzãtori ori profesii liberale)
s-ar fi putut salva ºi ar fi putut primi o a
doua ºansã dacã s-ar fi implementat la
timp regula descãrcãrii (remiterii) to-
tale de datorie, la care se referã pargra-
ful 21 ºi art. 20 din aceeaºi Directivã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Un Vuitton contrafãcut de
la BCE pentru Tiffany’s

C
onglomeratul LVMH, cel
mai important producãtor
al bunurilor de lux la nivel
mondial, a anunþat, în no-
iembrie 2019, cã a ajuns la
un acord pentru cumpãra-
rea Tiffany’s, un

nume deosebit din retailul de
lux american.

Valoarea tranzacþiei a fost de
circa 14,7 miliarde de euro, iar
o parte importantã a fost finan-
þatã prin emisiuni de obligaþiuni
la un cost deosebit de redus,
având în vedere cã LVMH se
aflã pe primul loc din punct de vedere
al capitalizãrii bursiere atât în Franþa
cât ºi zona euro.

Dobânzile pentru unele emisiuni de
obligaþiuni LVMH au fost chiar nega-
tive, graþie “generozitãþii” de care dã
dovadã Banca Centralã Europeanã,
care le-a cumpãrat, prin tipãrire, de pe
piaþa secundarã.

Tasos Vossos, analist de credit la
Bloomberg Markets, a scris pe contul
sãu de Twitter cã BCE a cumpãrat obli-
gaþiuni din toate cele 5 emisiuni, prin

care au fost împrumutaþi 7,5 miliarde
de euro pentru achiziþionarea Tiffany’s.

Datele de la Bloomberg mai aratã cã
40% din aceastã sumã, respectiv 3 mi-
liarde de euro, a fost împrumutatã la
randamente negative.

Într-adevãr, datele de la
BCE aratã 11 obligaþiuni
LVMH în cadrul programului
CSPP, cu rate ale cuponului
între zero ºi 3,75% ºi maturitãþi
din luna mai 2020 pânã în fe-
bruarie 2031.

“A ajuta o companie de lux
sã cumpere un distribuitor de

bijuterii reprezintã cu adevãrat rezol-
varea problemei de finanþare a unei in-
frastructuri critice, de care vor benefi-
cia largi pãrþi ale societãþii”, a scris iro-
nic un cititor pe marginea informaþii-
lor oferite de Tasos Vossos.

Dupã anunþarea achiziþiei Tiffany’s
de cãtre LVMH, patru europarlamen-
tari din Italia au trimis o scrisoare
preºedintelui BCE, în care cer o serie
de explicaþii ºi informaþii, respectiv
valoarea obligaþiunilor LVMH deþinu-
te de BCE ºi dacã vor fi “cumpãrate” ºi

obligaþiunile emise pentru finalizarea
acestei tranzacþii. De asemenea, euro-
parlamentarii italieni au întrebat dacã
“achiziþia obligaþiunilor LVMH de cã-
tre BCE nu oferã sentimentul cã tran-
zacþia a fost finanþatã cu ajutorul bani-
lor publici”.

Scrisoarea de rãspuns a venit în 23
ianuarie 2020. Dupã ce a evidenþiat
importanþa programului CSPP pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor de finanþare
ale companiilor din zona euro,
preºedintele BCE, Christine Lagarde,
a precizat cã BCE deþine obligaþiuni
LVMH din 6 emisiuni, dar nu poate
oferi mai multe detalii, deoarece “ar fi
subminat obiectivul BCE de minimi-
zare a impactului CSPP asupra fun-
cþionãrii pieþei europene a obligaþiuni-
lor corporate”. De asemenea, “publi-
carea unor astfel de informaþii ar com-
promite, în ultimã instanþã, eficienþa
politicii monetare ºi ar constitui o pie-
dicã în urmãrirea obiectivului princi-
pal, respectiv stabilitatea preþurilor”,
dupã cum se mai aratã în scrisoare
semnatã de Christine Lagarde.

(continuare în pagina 8)
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BNR A DESCHIS ACÞIUNE PENALÃ LA DIICOT

Jumãtate din sistemul bancar, suspect
de spãlare de bani
lNicolae Cintezã, BNR: “Capãtã amploare riscul de fraudã fãcutã pe teritoriul României”lGheorghe Piperea: “Ar
trebui ca fiecare instituþie de credit care nu este implicatã în acest proces sã iasã ºi sã se disculpe”l Piperea: “Ori Cintezã
blufeazã, ori DIICOT nu-ºi face treaba, altfel ar trebui sã iasã cu un comunicat”

Jumãtate din sistemul bancar este
suspect cã a participat la tranzacþii bi-
zare, iar cel puþin o bancã ar fi chiar
implicatã în spãlarea de bani, potrivit
domnului Nicolaie Cintezã, directorul
Direcþiei de Supraveghere din Banca
Centralã, noteazã Hotnews.

Domnia sa a explicat în cadrul unei
conferinþe de profil cã Banca Naþiona-
lã a României (BNR) deja a deschis o
acþiune penalã la DIICOT pe aceastã
speþã.

Nicolae Cintezã a declarat, potrivit
Hotnews: “În momentul de faþã fa-
cem verificãri la 16-17 bãnci care par
a fi implicate într-o tranzacþie destul
de ciudatã, tranzacþie al cãrei meca-
nism e detaliat într-o scrisoare trimisã
de Florin Georgescu (prim-vicegu-
vernatorul BNR-n.n.) cãtre Asociaþia
Românã a Bãncilor (scrisoare consul-

tatã de HotNews.ro-n.n.). E iniþiatã
deja o acþiune penalã la nivelul
DIICOT ºi cel puþin una dintre aceste
bãnci pare a fi foarte implicatã în a fa-
voriza spãlarea de bani. Operaþiunile
s-au fãcut printr-o singurã unitate ºi

existã suficiente indicii privind încãl-
carea legii”.

Nicolae Cintezã a precizat cã riscul
de fraudã fãcutã pe teritoriul þãrii noas-
tre capãtã amploare.

Domnia sa a explicat: “Cel mai mult

mã îngrijoreazã un risc pe care îl vãd
ca fiind foarte periculos, legat de spã-
larea banilor. Mã refer la ceea ce pri-
mim de pe plan extern referitor la tran-
zacþii fãcute în România pentru clienþi
externi sau la tranzacþii fãcute în Ro-
mânia cu sume provenite din strãinãta-
te. Asta în ciuda avertismentelor pe
care le-am dat ºi pe care continuãm sã
le transmitem. Ultima scrisoare a ple-
cat sub semnãtura primviceguvernato-
rului Florin Georgescu în 20 februarie.
Capãtã amploare riscul de fraudã fãcu-
tã pe teritoriul României, chiar dacã
frauda este externã. Dar, prin felul în
care (nu) s-au aplicat normele privind
cunoaºterea clientelei s-a favorizat un
mecanism de spãlare de bani iniþiat un-
deva în strãinãtate ºi continuat pe teri-
toriul þãrii noastre”.

(continuare în pagina 8)

Restructurarea companiilor este similarã, uneori, cu procesul prin care Pasãrea

Phoenix arde ca sã renascã din propria cenuºã.


