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Guvernatorul Bãncii
Angliei, criticat
pentru mãsurile
de relaxare

Mark Carney, guvernatorul Bãn-
cii Angliei, s-ar putea sã se fi grãbit
cu decizia de reducere a dobânzii de
referinþã ºi extinderea mãsurilor de
relaxare fiscalã, potrivit lui Jacob
Rees-Mogg, parlamentar britanic
care cere demisia acestuia, pe motiv
cã a avertizat în privinþa costurilor
pãrãsirii Uniunii Europene, conform
Bloomberg.

“Din moment ce nu putem avea
încredere cã este imparþial, începi sã
te gândeºti dacã acþiunile sale au un
spate politic sau dacã tãierea
dobânzilor a fost un rãspuns la criti-
cile unor analiºti, pentru a dovedi cã
are dreptate”, a spus Mogg, care a
pledat pentru ieºirea britanicilor din
UE. Acesta a adãugat: “Carney a
subminat percepþia de imparþialita-
te”.

Parlamentarul a mai declarat:
“Guvernatorul a acþionat prea devre-
me, în opinia mea. Nu au existat do-
vezi suficiente la acel moment (n.r.
când a redus dobânda) cã erau nece-
sare noi mãsuri de stimulare
monetarã”.

La data de 4 august, Banca
Angliei a redus dobânda cheie pen-
tru prima datã dupã anul 2009: mi-
nus 0,25 puncte procentuale, la nive-
lul minim record de 0,25%, aºa cum
aºteptau analiºtii. Banca Angliei a
mai decis sã reia programul de achi-
ziþii de active. (V.R.)
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BUTOIUL CU PULBERE DIN ASIGURÃRI, ÎN CURTEA LUI
MIªU NEGRIÞOIU

ASF, chematã la audieri
în Parlament, pe tema RCA
l Andreea Paul: “Vom invita în Parlament ºi ANAF, ca sã vedem dacã
existã sau nu dosare investigate privind exportul profiturilor societãþilor de
asigurãri în strãinãtate” l Guvernul pregãteºte o ordonanþã de urgenþã
privind RCA, din care vrea sã elimine obligaþia asiguratorului sã prezinte,
la cerere, calculul primei ºi obligaþia BAAR ºi sã publice tarife de referinþã
l COTAR: “Constatãm o discriminare majorã, chiar ºi de 80%, între
preþurile ofertate de cãtre asigurãtori pentru flotele mari, în comparaþie cu
transportatorii care deþin unul sau câteva camioane”
l Primarul Bucureºtiului face un apel cãtre Guvernul României sã
intervinã pentru reglementarea tarifelor RCA

P
roblemele din piaþa asigu-
rãrilor RCA sunt un butoi
cu pulbere pentru conduce-
rea ASF care nu a reuºit, de

peste un an, sã rezolve situaþia
creºterii explozive a tarifelor RCA.
Existã voci care acuzã ASF cã a pre-
ferat sã bage în faliment societãþi au-
tohtone de asigurãri, lãsând loc pen-
tru extinderea companiilor strãine de
asigurãri.

Sesizând problemele grave din
domeniu, Comisia de Buget Finanþe
din Camera Deputaþilor va chema la
audieri Autoritatea de Supraveghere
Financiarã, miercurea viitoare, cu
privire la disfuncþionalitãþile de pe
piaþa RCA, potrivit deputatului PNL
Andreea Paul.

De asemenea, membrii Comisiei
pentru transporturi ºi infrastructurã a
Camerei Deputaþilor au solicitat au-
dierea ASF.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

GHID PENTRU INVESTITORII STRÃINI, PARTENERIAT ÎNTRE
BVB ªI MINISTERUL ECONOMIEI

Sobolewski ºi Borc se întrec în “halucinaþii”

Nici o companie privatã ro-
mâneascã nu s-a finanþat
printr-o ofertã publicã ini-

þialã la Bursa de Valori Bucureºti, în
ultimii ani, astfel cã BVB a stat doar
cu mâna întinsã la stat, care i-a mai
aruncat o ciozvârtã din Electrica, un
os din Romgaz… Actualul Guvern
Cioloº nu i-a aruncat nimic, deo-
camdatã, ºi se pare cã nici Hidroe-
lectrica, “ultima speranþã”, nu va
ajunge prea curând în “raftul” BVB.

Lichiditatea zilnicã a BVB a ajuns
la cote jenante. Media anului este de
6,6 milioane de euro, iar în unele zile
abia se fac douã milioane de euro.

“Salvarea” aparenþelor a venit cu
ajutorul ofertei de titluri de stat pen-
tru populaþie, care a rupt gura târgu-
lui, în varã, fiind suprasubscrisã de
ºapte ori, ºi a rãscumpãrãrilor fãcute
de diverºi emitenþi.

În acest context al performanþelor

derizorii, Bursa de Valori Bucureºti
(BVB), alãturi de Ministerul
Economiei, Comerþului ºi Relaþiei
cu Mediul de Afaceri au anunþat o
„remarcabilã” realizare: Ghidului
Investitorului Strãin.

De fapt, este pentru a doua oarã, în
mandatul de director general al polo-

nezului Ludwik Sobolewski, când
BVB se laudã cu lansarea unui ghid
pentru investitorii strãini. BVB a
mai fãcut asta, în 2014, anunþând,
atunci, cã va lansa ºi un ghid pentru
investitorii locali.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Boom pe Bursa de Mãrfuri
din Dubai
l În primele opt luni, volumul tranzacþiilor
a crescut cu 43% în ritm anual, ajungând
la recordul ultimului deceniu

Volumul tranzacþiilor derulate la
Bursa de Aur ºi Mãrfuri din Dubai
(Dubai Gold & Commodities
Exchange - DGCX) a atins aproape
13 milioane de contracte de la înce-
putul anului pânã la finele lui august,
crescând cu 43% faþã de acelaºi in-
terval din anul anterior, potrivit Live
Trading News, care menþioneazã cã
volumul realizat este un record al ul-
timilor zece ani (pentru perioada
ianuarie-august).

În 2016, volumul mediu zilnic al
tranzacþiilor de la DGCX a fost de
75.516 contracte, evaluate la aproxi-
mativ 1,70 miliarde de dolari SUA.

Sursa menþionatã mai aratã cã nu-
mãrul mediu al poziþiilor deschise în
intervalul amintit a fost de 156.965

de contracte pe zi, cu 167% mai mult
decât în anul precedent. La data de
29 august 2016, DGCX a înregistrat
cel mai mare numãr de poziþii des-
chise vreodatã în primele opt luni ale
unui an – 503.262 contracte, evalua-
te la peste 8 miliarde de dolari.

DGCX este cea mai mare ºi diver-
sificatã bursã de derivate din regiu-
nea în care opereazã.

Pe piaþa de aur, la DGCX, volu-
mul mediu al tranzacþiilor a atins
2.749 de contracte în august, cu 15%
mai mult decât în aceeaºi lunã din
2015. Totodatã, media poziþiilor des-
chise luna trecutã pe contractele din
domeniu a crescut cu 153%, scrie
sursa citatã. (A.V.)

(continuare în pagina 6)

COSTEL STANCIU, PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI PRO
CONSUMATORI:

“ªefii ANPC - oameni politici,
fãrã viziune, vocaþie ºi
cunoºtinþe în domeniu”
l Stanciu: “Bãncile trebuie sã înþeleagã faptul cã cererea pe segmentul
creditãrii a scãzut semnificativ”l ªeful APC: “Din cauza legislaþiei proaste,
ANPC nu poate face nimic mai mult decât sã aplice amenzi de 1.000 de lei”

Reporter: Care sunt preocupãrile
Asociaþiei în acest moment?

Costel Stanciu: În primul rând ne
preocupã domeniul alimentar, mare
parte dintre studiile APC România
fiind realizate în acest sector,
întrucât considerãm cã alimentaþia
joacã un rol important în menþinerea
sãnãtãþii. Mulþi consumatori nu înþe-
leg eticheta, iar noi am trecut de faza
în care le spuneam consumatorilor sã
citeascã eticheta; acum îi ajutãm sã o
înþeleagã, pentru a lua decizii în
cunoºtinþã de cauzã.

Pe reþelele de socializare, mulþi se
plâng cã nu facem nimic pentru ei,
însã noi suntem ONG, nu avem pu-
tere coercitivã. Noi doar oferim

informaþia, iar consumatorul din
România trebuie sã depãºeascã statu-
tul de asistat, sã fie conºtient ºi sã cu-
leagã informaþia. Noi sesizãm autori-
tãþile în legãturã cu anumite cazuri,
dar de cele mai multe ori ele rãmân
nepãsãtoare la sesizãrile noastre.

Reporter: Ne puteþi da exemplu un
cazdesprecareaþisesizatautoritãþileºinu
s-a fãcut nimic pentru îndreptarea lui?

Costel Stanciu: La începutul lu-
nii aprilie am informat consumatorii,
mass-media ºi instituþiile statului cã
pe piaþa din România se comerciali-
zeazã o apã despre care nu se ºtie ce
fel de apã este, pentru cã pe etichetã
apar douã informaþii diferite: pe o
parte scrie apã carbogazoasã, adicã

apã mineralã cu dioxid de carbon de
la sursã, ºi pe partea cealaltã scrie
apã carbogazificatã, ceea ce înseam-
nã sifon sau apã mineralã cu conþinut
de dioxid de carbon artificial. Este
vorba despre Aqua Carpatica.

Am sesizat ANPC ºi abia dupã
douã luni am primit un rãspuns eva-
ziv. La ultima întâlnire, care a avut
loc aproximativ acum douã sãptãmâ-
ni, cu asociaþiile de consumatori am
repus în discuþie aceastã problemã ºi
reprezentanþii Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor
(ANPC) prezenþi la discuþii, respec-
tiv domnul Paul Anghel (n.r. director
general ANPC) ºi domnul Bogdan
Pandelicã (n.r. preºedintele ANPC),
au afirmat cã s-au luat mãsuri, însã în
dimineaþa aceasta (n.r. joi, 1 septem-
brie 2016) am fost în cinci magazine
ºi aceastã apã continuã sã existe pe
piaþã. Este o apã din categoria pre-
mium ºi, pe lângã faptul cã eticheta
induce în eroare consumatorul, mai
are ºi alte menþiuni care încalcã le-
gea privind practicile comerciale in-
corecte - respectiv “cea mai purã apã
din lume” - fãrã sã facã referire la ni-
ciun studiu.

A consemnat

EMILIA OLESCU
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PONTA, ÎN CONTROL JUDICIAR PENTRU VIZITA LUI
TONY BLAIR ÎN ROMÂNIA

Americanizarea PSD

De la Ploieºti a mai plecat o
revoluþie. E adevãrat, lon-
gevitatea ei a depins de

mersul trenurilor, zbirii stãpânirii
l-au poprit pe Candiano înainte ca
Republica sã prindã un contur defi-
nit. Efemerida democraþiei prahove-
ne a generat însã consecinþe juridice
serioase, care au dãinuit mult dupã
coup d’etat-ul judeþean. Ion Brãtia-
nu, Nicolae Golescu, Bogdan Petri-
ceicu-Haºdeu, Nicolae Creþulescu
au fost arestaþi preventiv ºi au fost
protagoniºtii unui circ mediatic al
vremii, dupã un model ce, iatã, dãi-

nuie peste veacuri.
Când Sebastian Ghiþã a fost dus la

Ploieºti, la DNA, a fost dus în urma
unui denunþ. La rândul lui, a denun-
þat niºte localnici. Cei denunþaþi au
formulat ºi ei niºte denunþuri.

Ghiþã trecea drept prieten al lui
Ponta. Ponta nu era tocmai prieten
cu Dragnea, Dragnea nu-l iubea de-
loc pe Ghiþã, care-l influenþa pe Pon-
ta tocmai în direcþia inamiciþiei cu
Dragnea.

MIHAI ANTONESCU
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n Bãncile scad avansurile, dar BNR spune cã
ipotecarele se vor scumpi, în continuare
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Autoritatea Naþionalã pentru Pro-

tecþia Consumatorilor (ANPC) nu

colaboreazã cu asociaþiile de profil,

susþine Costel Stanciu, preºedinte-

le Asociaþiei Pro Consumatori

(APC).

Domnia sa ne-a spus, în cadrul unui

interviu, cã ºefii ANPC sunt “oameni

politici, fãrã viziune, vocaþie ºi

cunoºtinþe în domeniu” ºi cã, acum,

Autoritatea nu poate face nimic mai

mult decât sã aplice amenzi de doar

1.000 de lei, din cauza legislaþiei pro-

aste.

Costel Stanciu ne-a vorbit cu ama-

bilitate despre majoritatea proble-

melor din sectorul protecþiei consu-

matorilor.


