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CU FALIMENTUL ªI PANDEMIA PE MASÃ

Industria ospitalitãþii
se revoltã ºi pune
tunurile pe Guvern

L
ovitã crunt de pandemie,
industria ospitalitãþii din
întreaga lume a avut de
suferit. Dacã în primele
luni situaþia a fost accep-
tatã fãrã prea multã vor-
bã, odatã cu apariþia pri-
melor mãsuri de relaxare
au fost înregistrate ºi pri-

mele nemulþumiri. Pe plan local, acto-
rii implicaþi considerã cã mãsurile dic-
tate de autoritãþi sunt disproportionate
în raport cu situaþia, oferind ºi exemple
din celelalte þãri ale UE, ºi acuzã cabi-
netul Orban cã nu a fost în niciun mo-
ment un partener real de dialog. Resta-
urante închise de luni de zile, mii de

oameni în ºomaj, mãsuri de protecþie
care cresc cheltuielile, suspendarea
activitãþii pe terase de la ora 23.00, mai
nou 24.00, sunt câteva dintre proble-
mele arzãtoare ale unei industrii care
se îndreaptã spre colaps. Organizaþia
Patronalã a Restaurantelor ºi Hoteluri-
lor din România (HORA) a prezentat
public, într-o conferinþã de presã, un
tabel dintr-o bazã de date a Uniunii
Europene, potrivit cãruia în 29 de þãri
europene restaurantele la interior au
fost redeschise, în timp ce în þara noa-
strã sunt în continuare închise.

Specialiºtii din aceastã industrie au
propus Guvernului mai multe soluþii ºi
au prezentat ºi câteva cereri concrete.

Reprezentanþii HoReCa solicitã Gu-
vernului redeschiderea în cel mai scurt
timp a restaurantelor în interior, cu re-
spectarea regulilor împotriva
rãspândirii COVID-19; asigurarea di-
stanþãrii fizice prin menþinerea unui
mese libere între douã mese ocupate;
evitarea aglomerãrilor de persoane la
ghiºee ºi grupuri sanitare; purtarea
obligatorie a mãºtii de cãtre client în
momentul deplasãrii cãtre grupurile
sanitare, la intrarea sau ieºirea din re-
staurant. De asemenea, reprezentanþii
HoReCa au mai precizat cã vor asigu-
ra dispozitive ºi substanþe virulicide
necesare dezinfectãrii mâinilor clien-
þilor ºi informarea acestora cu privire

la modul de utilizare; cã vor informa
clienþii asupra regulilor de igienã ºi di-
stanþare fizicã precum ºi a necesitãþii
limitãrii timpului de servire a mesei,
acolo unde este cazul; cã va fi asigura-
tã curãþarea ºi dezinfectarea cu sub-
stanþe bactericide ºi virulicide a spaþii-
lor/suprafeþelor unde au acces clienþii
ºi a ustensilelor utilizate în timpul ser-
virii mesei. Aceºtia au cerut ºi elimina-
rea obligativitãþii purtãrii mãnuºilor de
cãtre personalul de servire în interiorul
restaurantului, precizând cã ei considerã
cã este mult mai eficientã spãlarea frec-
ventã si directã a mâinilor.

OCTAVIAN DAN
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STUDIU DEALOGIC:

Fuziunile ºi achiziþiile
globale se redreseazã
l În SUA au fost anunþate, dupã 1 iulie, ºapte afaceri cu
valori de peste 10 miliarde de dolari fiecare, totalizând
111,8 miliarde de dolari, iar la nivel mondial - zece
tranzacþii majore, evaluate la 217,5 miliarde de dolari

Pandemia de Covid-19 nu a oprit
fuziunile ºi achiziþiile decât pentru o
scurtã perioadã de timp, iar activitatea
de profil se redreseazã, conform unei
analize realizate de
firma Dealogic, pre-
luatã de barrons.
com.

Studiul, bazat pe
interviuri în rândul
directorilor de bãn-
ci ºi de firme de pri-
vate equity, aratã cã
tranzacþiile majore, care au fost în
mare parte absente pe perioada rece-
siunii generate de pandemia de Co-
vid-19, au revenit, fiind anunþate ºapte
afaceri cu valori de peste 10 milliarde
de dolari fiecare în SUA, dupã data de

1 iulie, totalizând 111,8 miliarde de
dolari.

Conform Dealogic, dacã datele se
extind la fuziunile globale, atunci nu-

mãrul creºte, fiind
zece tranzacþii ma-
jore în perioada
menþionatã, evalua-
te în total la 217,5
miliarde de dolari.
Analiza precizeazã
cã redresarea ace-
stor tranzacþii este

semnificativã, þinând cont cã în prima
jumãtate a anului curent au fost anun-
þate numai 13 afaceri de peste 10
miliarde de dolari fiecare.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Recorduri americane:
S&P 500 atinge un nou
maxim istoric
l Solita Marcelli, UBS Global Wealth Management’s
Americas: “Este greu de crezut, dar piaþa «bear» din 2020
este oficial încheiatã”l Ryan Detrick, LPL Financial:
“Datele economice sunt retrospective, iar acþiunile privesc
înainte, cãtre un viitor mult mai luminos”

Indicele Standard and Poor’s 500 a
închis, marþi, la maxim istoric, pentru
prima datã de când pandemia de Co-
vid-19 a lovit Statele Unite, recuperând
complet cãderea din februarie-martie
datã de valul de vânzãri în panicã apã-
rut pe fondul percepþiei privind per-
spectivele economiei, în contextul
rãspândirii pandemiei pe întregul glob.

Indicele, care oferã cea mai amplã
imagine a pieþei de acþiuni americane,
fluctua în apropierea maximelor de
câteva zile, iar marþi a depãºit cu 0,2%
recordul anterior din 19 februarie,
încheind ziua la 3.389,78 de puncte.

Recordul marcheazã un punct im-
portant, indicând cã Wall Street-ului
i-au trebuit doar cinci luni pentru a tre-
ce de la cel mai recent minim, din mar-
tie, la un nou maxim, noteazã CNN.

Solita Marcelli, CIO la UBS Glo-
bal Wealth Management’s Americas,
a scris într-o notã adresatã clienþilor:
“Este greu de crezut, dar piaþa «bear»
din 2020 este oficial încheiatã (...).

Este o veste dulce-amãruie pentru
unii investitori, care speraserã la o
oportunitate de a cumpãra mai multe
acþiuni, la o nouã scãdere a pieþei.
Partea bunã este cã aceastã nouã piaþã
«bull», încã oferã oportunitãþi pentru
investitori”.

Practic, faþã de minimul din martie,
S&P500 a urcat cu peste 50%, punând
capãt celei mai scurte pieþe “bear” din
istoria Statelor Unite, noteazã CNBC.

Este efectul unei combinaþii de sti-
mulente fiscale ºi monetare fãrã prece-
dent, ca rãspuns la pandemie, precum ºi
a speranþelor privind o revenire rapidã a
economiei, se aratã într-un articol publi-
cat de CNBC, adãugându-se cã, chiar
dacã acþiunile companiilor mari din Sta-
tele Unite au urcat tot mai mult în timpul
verii, cele ale companiilor americane
mai mici, precum ºi a celor internaþiona-
le, mai au spaþiu de creºtere.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

AMBASADA REPUBLICII ISLAMICE IRAN:

“Respingerea rezoluþiei SUA
împotriva armelor iraniene
aratã nivelul de izolare cu
care se confruntã
administraþia americanã”

Respingerea de cãtre Consiliul de
Securitate a ONU a rezoluþiei SUA
împotriva armelor iraniene aratã nive-
lul de izolare cu care se confruntã ad-
ministraþia america-
nã, susþine Amba-
sada Republicii
Islamice Iran la Bu-
cureºti, într-o decla-
raþie de presã remi-
sã ieri Redacþiei.

Rãspunsul vine
la câteva zile dupã
ce Statele Unite au înregistrat un eºec
de proporþii în a extinde embargoul
aplicat exporturilor de arme ale Iranu-
lui. Rezoluþia americanã a fost spriji-
nitã la votul din Consiliul de Securitate
de un singur stat, Republica Domini-
canã. Germania, Franþa, Marea Brita-
nie ºi 8 alte þãri s-au abþinut la vot, în
timp ce Rusia ºi China s-au opus
textului rezoluþiei.

SUA sunt aºteptate acum sã aplice
Iranului noi sancþiuni unilaterale.

În declaraþia de presã remisã
BURSA, Ambasada Iranului la Bucu-
reºti afirmã cã “eºecul rezoluþiei
anti-iraniene este un semn al izolãrii la

nivel global a
Statelor Unite”.

Amintim cã în
2018 administraþia
preºedintelui ameri-
can Donald Trump a
retras Statele Unite
din acordul nuclear
cu Iranul ºi a dema-

rat o politicã unilateralã de sancþiuni ºi
presiune asupra Teheranului împotriva
a ceea ce Washingtonul numeºte “com-
portamentul malign” al Iranului în re-
giune. Trump a susþinut atunci cã retra-
ge Statele Unite din JCPOA (Joint
Comprehensive Plan of Action) deoa-
rece acordul “inaceptabil” a eºuat în a
apãra interesele de securitate ale SUA.

M.G.

(continuare în pagina 12)

DRAGOª ANASTASIU, PREªEDINTELE APT:

”Toatã lumea
îºi doreºte sã
intre într-o
normalitate
controlatã”

G
uvernul trebuie sã facã ceva ca sã
se intre într-o normalitate contro-
latã, este de pãrere Dragoº Ana-

stasiu, preºedintele Alianþei pentru
Turism (APT). Domnia sa ne-a decla-
rat: ”Cred cã o largã majoritatedintre
reprezentanþii HoReCa a ieºit în stra-
dã. Guvernul trebuie sã facã ceva ca sã
intrãm într-o normalitate sau sã ne
sprijine cu compensaþii. Trebuie sã fa-
cem ceea ce face toatã Europa, nu
vrem ceva deosebit. În toatã Europa
restaurantele sunt deschise la interior,
cu reguli care sunt respectate”.

E.O
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NELU TÃTARU, MINISTRUL SÃNÃTÃÞII:

“Încã nu este
cazul pentru
redeschiderea
restaurantelor
în spaþiu
închis”

Î
ncã nu este cazul, în acest moment,
pentru redeschiderea restaurantelor
în spaþiu închis, este de pãrere mini-

strul Sãnãtãþii, Nelu Tãtaru.
Oficialul a precizat, ieri: “În mã-

sura în care vom vedea cã avem o sta-
bilizare a numãrului de cazuri noi de
la o zi la alta, cu tendinþã de scãdere,
putem sã ne gândim, în conformitate
cu niºte reguli care trebuie respecta-
te, sã putem deschide ºi aceste resta-
urante. În acest moment încã nu este
cazul”.

F.A.

PREªEDINTELE KLAUS IOHANNIS:

“Noi mãsuri de
relaxare nu sunt
posibile, Guvernul
elaboreazã scheme
de ajutor“

G
uvernul a elaborat ºi va continua
sã elaboreze scheme de ajutor
pentru întreprinzãtori, a dat asi-

gurãri preºedintele Klaus Iohannis.
Acesta a menþionat: “Noi înþelegem
foarte bine aceastã preocupare din
zona HoReCa ºi trebuie sã admitem
cã este sectorul cel mai grav lovit de
criza economicã generatã de epide-
mie. Pentru a veni în sprijinul între-
prinzãtorilor, Guvernul a elaborat
scheme de ajutor ºi va continua sã ela-
boreze astfel de scheme. Aici este
vorba despre sãnãtatea publicã a
întregii populaþii.

F.A.
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CÃLIN ILE, PREªEDINTELE FIHR:

”Suntem la buza
prãpastiei”

I
eri au ieºit în stradã hotelieri ºi re-
prezentanþi ai restaurantelor din fo-
arte multe oraºe din toatã þara, ne-a

precizat Cãlin Ile, preºedintele Fede-
raþiei Industriei Hoteliere din România
(FIHR), care ºi-a exprimat spetranþa
ca protestul de seara trecutã sã aibã re-
zultate.

Cãlin Ile ne-a declarat: ”Sper sã
fim luaþi în seamã de autoritãþi. Mâi-
ne (n.r. astãzi) vom încerca un dialog
cu premierul sã vedem reacþia sa,
însã deocamdatã nu avem niciun rã-
spuns.

Suntem la buza prãpastiei ºi, pe
mãsurã ce se continuã în aceastã for-
mã, în fiecare lunã 5-8% dintre ope-
ratori cedeazã - ori nu mai deschid,
ori nu mai pot continua afacerea, ori
încearcã sã vândã, ori intrã în insol-
venþã”.

E.O
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