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COTAR sesizeazã ASF
despre situaþia de la
GoCab, dupã ce ziarul
BURSA a sesizat publicul
l ”Cum a permis ASF listarea unei companii care, conform legilor în vigoare, nu este autorizatã
pentru activitatea pe care o prezintã în adresele cãtre Autoritate?”, au întrebat reprezentanþii
Confederaþiei l Ninel Macarie, directorul general al GoCab: ”Aplicaþia funcþioneazã legal ºi
respectã toate legile în vigoare”

C
onfederaþia Operatori-
lor ºi Transportatorilor
Autorizaþi din Rom-
ânia (COTAR) a sesi-
zat Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã
(ASF) cu privire la si-
tuaþia de la GoCab Sof-

tware, dupã un articol apãrut recent în
ziarul BURSA (GoCab Software -
pierdere de 90% din investiþie într-un
an - 30.01.2023 | BURSA.RO).

GoCab Software (CAB), societa-

te ce se prezintã drept o suitã de apli-
caþii utilizate în serviciul de taxime-
trie, a fost listatã în Piaþa AeRO în
decembrie 2021, dupã ce în august
strânsese de la investitori prin plasa-
ment privat 7,4 milioane de lei. În
prezent, preþul acþiunii CAB este cu
aproape 90% sub cel din plasament,
în condiþiile în care, estimãrile din
memorandumau fost infirmate sever
de realitate.

În petiþia cãtre ASF, Confederaþia
spune cã GoCab nu este autorizatã

pentru activitatea pe care o prezintã
în toate adresele cãtre Autoritatea de
Supraveghere Financiarã. �Nu înþe-
legem cum ASF a permis listarea pe
bursã a unei companii care, conform
legilor în vigoare, nu este autorizatã
pentru activitatea pe care o prezintã
în toate adresele cãtre ASF, ºtiind cã,
activitatea pe care o presteazã poate
fi autorizatã în baza legii 38/2003,
unde activitatea de dispecerat taxi
desfãºuratã prin «alte mijloace de
comunicare» se realizeazã prin di-

specerate autorizate numai pe raza
localitãþii de autorizare sau prin Le-
gea Transportului Alternativ, autori-
zatã de cãtre Ministerul Comunica-
þiilor. Or, din câte cunoaºtem, nu
sunt autorizaþi de nici o autoritate pe
baza celor douã legi menþionate mai
sus�, se aratã în petiþia semnatã de
preºedintele Confederaþiei, Vasile
ªtefãnescu.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 8)

Piaþa imobiliarã trece
printr-o perioadã de
impredictibilitate

(Interviu cu Gabriela Folcuþ, Directorul Executiv al
Asociaþiei Române a Bãncilor - ARB)

l Situaþia din sector vine pe fondul rãzboiului de la graniþã,
al mãsurilor pandemice ºi al inflaþiei

Reporter: Cum rezistã sistemul
bancar provocãrilor care au luat
naºtere ca urmare a rãzboiului de la
graniþã?

Gabriela Folcuþ: Sistemul bancar
din România este solid ºi rezilient ºi
poate sã-ºi îndeplineascã mandatul
implicit pe care îl are. Indicatorii de
solvabilitate ºi lichiditate plaseazã
sectorul bancar în rândul celor mai so-

lide dinUE. Indicatorul de solvabilita-
te a ajuns la 21,73% în luna decembrie
2022.Gradul de acoperire cuprovizio-
ane a creditelor neperformante era de
66% la finele anului 2022,multmai ri-
dicat faþã de media europeanã.
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Ministrul Finanþelor:
“Dobânzile pentru
prefinanþarea pe care
am fãcut-o în ianuarie
se încadreazã în
strategiafiscal-bugetarã”
lDe la începutul anului ºi pânã acum, Ministerul
Finanþelor a împrumutat 50 miliarde lei, potrivit senatorului
Anca Dragu, USRl Ea a afirmat cã, pentru urmãtorii 30 de
ani, costurile de finanþare ale acestor împrumuturi se vor
ridica la peste 35 miliarde leilAdrian Câciu: “Capitalul de
refinanþat în acest an este de 100 miliarde lei”

D
obânzile cu care s-a împru-
mutat þara noastrã de la înce-
putul acestui an ºi pânã în
prezent se încadreazã în cos-

turile de finanþare prevãzute de strate-
gia fiscal-bugetarã aprobatã anul tre-
cut de Parlament, odatã cu legea bu-
getului de stat pe 2023, a declarat, ieri,
Adrian Câciu, ministrul Finanþelor, în
cadrul programul Ora Guvernului, în
plenul Senatului.

Ministrul de Finanþe a rãspuns unei
întrebãri venitã din partea fostului pre-
mier ºi fost ministru de finanþe, sena-
torul liberal Florin Cîþu, care a afirmat
cã în luna ianuarie þara noastrã s-a
împrumutat la o dobândã de 7%, cu

1% mai mare faþã de Ungaria, care
avea o inflaþie cu 7 puncte procentuale
mai mare decât aceea înregistratã în
România.

�Nu este uºor sã vii cu un stoc de
datorie majorat cu 200 miliarde lei ºi
sã recâºtigi investitorii. În ceea ce pri-
veºte prefinanþarea din prima lunã a
anului 2023, avemun rãzboi la graniþã
ºi vã reamintesc cã anul trecut când a
izbucnit acest rãzboi, pieþele financia-
re au fost foarte volatile, mai ales în
perioadamartie-mai, ceea ce a dus la o
explozie a costurilor de finanþare.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Creºterea dobânzilor
ameninþã tot mai mult
pieþele imobiliare la
nivel global

R
iscul scãderii puternice a pre-
þurilor de pe pieþele imobiliare
rezidenþiale la nivel global s-a
accentuat semnificativ

în ultima perioadã, pe fondul
creºterii dobânzilor, conform
unui studiu recent de la Federal
Reserve Bank of Dallas.

Cele mai mari probleme au
fost identificate la nivelul pieþe-
lor din Statele Unite ºi Germa-
nia, iar�acestepericole reprezin-
tã o vulnerabilitate pentru perspectivele
globale, din cauza dimensiunii econo-
miilor acestor naþiuni ºi a efectelor fi-
nanciare transfrontalieresemnificative�.

Datele prezentate în analizã aratã cã
�ciclurile globale ale pieþelor imobi-
liare s-au schimbat semnificativ din
anii �70" (vezi graficul).

Oare ce s-a întâmplat? Poate ceva
legat de schimbarea radicalã a siste-
muluimonetar global, cumar fi colap-

sul sistemului de laBrettonWo-
ods, în condiþiile ruperii legãtu-
rii dintre dolar ºi aur la mijlocul
anului 1971?

Jumãtatea de secol care a tre-
cut de atunci a fost caracterizatã
de �creºterea importanþei servi-
ciilor financiare ºi expansiunea
rapidã a creditului ipotecar�

dupã cum se aratã în analizã, unde se
mai subliniazãcã�decuplareadolarului
de aur a condus la sfîrºitul efectiv al si-
stemului de la Bretton Woods ºi la in-
staurarea unui regim nou, bazat pe cur-
surile de schimb flexibile ºi circulaþia
liberãacapitalurilor lanivelglobal�.

(continuare în pagina 8)

S
istemul bancar din România este solid ºi rezilient ºi poate sã-ºi îndeplineascãmandatul
implicit pe care îl are, susþineGabriela Folcuþ,Directorul Executiv alAsociaþiei Române
a Bãncilor - ARB. Aceasta precizeazã, într-un interviu, cã piaþa imobiliarã trece printr-o
perioadã de impredictibilitate, pe fondul rãzboiului de la graniþã, al mãsurilor post pan-

demice ºi al inflaþiei. Din perspectiva achiziþiei de locuinþe prin credit, bãncile au acoperit cereri-
le de credite ca într-o perioadã normal, ne-a mai spus, printre altele, Gabriela Folcuþ.
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