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Cine îi supravegheazã
pe supraveghetori, cine
îi auditeazã pe auditori ºi

cine îi prinde pe hoþi?

Î
n 3 septembrie 2018 preþul acþiu-
nilor companiei Wirecard a atins
maximul istoric de 195,5 euro la
Bursa din Frankfurt. În 17
iunie 2020 preþul acþiunilor
WDI a fost de 104,5 euro,
iar la sfârºitul sãptãmânii

trecute cotaþia de închidere a
fost de 3,3 euro, dupã ce a fost
atins un minim de 1,4 euro în 26
iunie 2020 (vezi graficul).

Acþiunile companiei de plãþi,
cea mai importantã din sectorul fin-
tech al Germaniei, au fost incluse în

DAX 30 în septembrie 2018, în locul
acþiunilor Commerzbank, ºi vor rãm-
âne acolo încã douã luni, pânã la noua

revizuire anualã a structurii
indicelui.

În condiþiile în care structu-
ra Wirecard a inclus ºi o bancã,
întreaga acþiune de reglemen-
tare ºi supraveghere a fost de-
sfãºuratã de BaFin (Autorita-
tea Federalã de Supervizare
Financiarã).

Tocmai aceastã autoritate a refuzat
sã treacã la verificarea amãnunþitã a

companiei în urma unor dezvãluiri din
Financial Times, care au fost publicate
prima datã cu circa un an ºi jumãtate în
urmã.

Istoria cazului Wirecard din FT ara-
tã cã au fost semnalate nereguli ºi îna-
inte de 2017, inclusiv acuzaþii privind
spãlarea banilor, însã un audit complet
realizat de EY în 2017 “a revitalizat
entuziasmul investitorilor”, iar
acþiunile WDI ºi-au dublat preþul.

În ianuarie 2019, Financial Times a
publicat un articol despre declanºarea
unei investigaþii a companiei în Singa-

pore, iar Wirecard nu a întârziat sã eti-
cheteze dezvãluirea drept “ºtire falsã”.
Tot atunci, BaFin a pornit o anchetã a
publicaþiei FT, care a fost acuzatã de
manipularea pieþei.

În februarie 2019, BaFin a anunþat
interdicþia de vânzare short a acþiuni-
lor WDI pentru douã luni, dupã cãde-
rea preþului sub 100 de euro. Motivaþia
deciziei a inclus “importanþa compa-
niei pentru economie” ºi “ameninþarea
serioasã la adresa încrederii de pe pia-
þã”, dupã cum scrie Financial Times.

Incertitudinea din jurul companiei

s-a risipit în a doua jumãtate a lunii iu-
nie 2020, pe fondul unor întârzieri ma-
sive ale publicãrii rezultatelor finan-
ciare auditate pentru 2019.

În 16 iunie 2020, douã bãnci din Fi-
lipine, BPI ºi BDO, au anunþat audito-
rul EYcã sume de 1,9 miliarde de euro
sunt fictive, iar peste douã zile lipsa a
fost anunþatã de Wirecard. Ulterior
compania a recunoscut cã situaþiile fi-
nanciare anterioare nu sunt de încrede-
re iar directorul executiv Markus
Braun a fost arestat.

(continuare în pagina 12)

SONDAJ AMCHAM:

Aproape jumãtate din companii se aºteaptã la
scãderi ale veniturilor, în acest an
l “În contextul redresãrii economice post-pandemie, calitatea þãrii noastre de membru UE devine de departe cel mai apreciat avantaj
competitiv”, susþine Amchaml Ionuþ Simion: “Poziþia României în UE are potenþialul de a capitaliza oportunitatea de a pune þara
noastrã pe lista destinaþiilor pentru relocarea facilitãþilor de producþie”l Aproximativ 81% dintre companii se vor baza pe fondurile
proprii pentru finanþare în acest an ºi ulterior; doar 3% se gândesc sã apeleze la piaþa de capital

S
ectorul privat are aºteptãri re-
zervate privind evoluþia afaceri-
lor în acest an, ca urmare atât a
condiþiilor de piaþã ºi politicilor

economice interne dar ºi a incertitudi-
nii privind evoluþia pandemiei de Co-
vid-19 ºi impactului asupra economii-
lor la nivel global, relevã rezultatele
sondajului privind calitatea climatului
investiþional din þara noastrã, ediþia
2020, realizat de AmCham România.

Practic, aproximativ 50% dintre
companiile participante la sondaj se

aºteaptã sã încheie anul financiar 2020
cu scãderi ale veniturilor, ale numãru-
lui de angajaþi precum ºi ale investiþii-
lor, spre deosebire de anul 2019, pen-
tru care doar 10% au indicat scãderi
ale acestor indicatori.

Ionuþ Simion, Preºedintele organi-
zaþiei, a declarat: "Anul 2020 este ati-
pic din punct de vedere economic, din
cauza pandemiei COVID-19".

A.I.

(continuare în pagina 11)

CÃRUÞA ÎNAINTEA CAILOR

Guvernul a aprobat
proiectul privind
izolarea ºi carantina

G
uvernul s-a conformat recentei
decizii prin care Curtea Consti-
tuþionalã a României considerã
cã preveder i le din legea

55/2020 privind instituirea carantinei
ºi izolãrii persoanelor prin ordin de mi-
nistru nu sunt conforme cu dispoziþiile
Constituþiei.

Dupã ce, în ultimele zile, am asistat
la un ping-pong al declaraþiilor între
Valer Dorneanu – preºedintele CCR –
ºi premierul Ludovic Orban, cu privire
la decizia respectivã, ce a permis ca
peste 60 de persoane aflate în spitale în
stare de carantinã sau izolare sã pãrã-
seascã la cerere unitãþile medicale,

crescând astfel riscul unor potenþiale
infectãri ale altor cetãþeni noul corona-
virus, Guvernul a adoptat, ieri, proiec-
tul de lege pentru definirea proceduri-
lor de carantinare ºi izolare. Docu-
mentul a fost trimis la Parlament pen-
tru a fi dezbãtut ºi votat în procedurã
de urgenþã.

Chiar dacã Executivul s-a confor-
mat deciziei CCR, premierul Ludo-
vic Orban a continuat sã eticheteze
Curtea Constituþionalã ca o filialã a
PSD.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ÎN PRIMUL SEMESTRU,
FAÞÃ DE FINELE LUI 2019

Numãrul
companiilor
chineze listate
în lume a
crescut
l Peste 7.400 de societãþi din
China - prezente pe pieþele
globale, la finele lunii iunie
2020, cu o capitalizare de piaþã
totalã de 15,9 trilioane de dolari

C
hina avea, la data de 30 iunie
din acest an, 7.425 de companii
listate la 15 burse din lume, in-
clusiv la cele din Shanghai,

Shenzhen, Hong Kong ºi New York,
cu o capitalizare de piaþã totalã de
112,31 trilioane de yuani (15,9 trilioa-
ne de dolari), în creºtere cu 6,24% faþã
de finele lui 2019, potrivit unui clasa-
ment realizat de Wind Info, preluat de
China Daily.

Sursa menþioneazã cã pragul de
clasare a societãþilor chineze printre
primele 500 de companii listate din
lume a fost de 31,2 miliarde de yuani
(valoare de piaþã) în prima jumãtate a
acestui an, iar valoarea medie de piaþã
din clasament, de 133,5 miliarde de
yuani.

Potrivit Wind Info, primele 500 de
companii sunt concentrate în sectorul
financiar, farmaceutic ºi biologic, al
tehnologiei informaþiei ºi electronice-
lor.

Pe primele trei locuri în clasament
se aflã gigantul tehnologic chinez Ten-
cent, urmat de grupul de comerþ online
Alibaba ºi producãtorul de semicon-
ductori TSMC (Taiwan Semiconduc-
tor Manufacturing Corp.) , cu valori de
piaþã de 4,35 trilioane de yuani, 4,11
trilioane de yuani, respectiv 1,95 tri-
lioane de yuani.

Beijingul a avut cel mai mare numãr
de companii listate în primele 500 din
clasament, valoarea de piaþã a celor 96
de companii cotate pe aceastã piaþã
ajungând la 19,05 trilioane de yuani.
Urmeazã provincia Guangdong, cu 69
de întreprinderi listate ºi o capitalizare
bursierã de 14,77 trilioane de yuani, ºi
Shanghai - cu 60 de companii listate ºi
o valoare de 6,28 trilioane de yuani.

Dintre cele 96 de companii listate la
Beijing, 23 sunt companii de tehnolo-
gia informaþiei, inclusiv JD, Xiaomi,
Baidu ºi Meituan Dianping. La Guan-
gdong ºi Shanghai a fost menþinut un
impuls de creºtere în ceea ce priveºte
numãrul companiilor listate, conform
declaraþiilor fãcute de Liu Meilin, ana-
list la 21st Century Economic Institute.

În ultimii doi ani, numãrul compa-
niilor listate în cele douã zone menþio-
nate a crescut la 13 (Guangdong), re-
spectiv 10 (Shanghai), acestea deve-
nind regiunile cu cel mai rapid avans
din China, potrivit sursei.

A.V.
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