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ORDIN DE SUSPENDARE A ACTIVITÃÞII CU PRIVIRE LA MAJORAREA
MARJELOR DE DOBÂNDÃ

Raiffeisen Bank, din
nou în vizorul ANPC
l Pentru neîndeplinrea sancþiunilor impuse anul trecut, Raiffeisen Bank a fost din nou amendatã de
ANPC, care propune ºi suspendarea activitãþii cu privire la practica comercialã incorectãl Paul Anghel,
ANPC: “Ordinul vizeazã suspendarea activitãþii de creditare a bãncii“lAvocaþii interpreteazã diferit
Ordinul ANPCl Raiffeisen Bank: “Ordinele ANPC fac referire exclusiv la încetarea practicii incorecte
privind mãrirea marjelor, prin introducerea comisionului de administrare în marja de dobândã; vom
contesta în instanþã acele prevederi care exced, în opinia noastrã, cadrul legal aplicabil“

R
aiffeisen Bank este iar în
atenþia Autoritãþii Naþio-
nale pentru Protecþia
Consumatorilor (ANPC),
care a amendat din nou
banca ºi, mai mult, a pro-
pus suspendarea activitã-

þii acesteia cu privire la practica comer-
cialã incorectã ce face obiectul proce-
sului pierdut definitiv, anul trecut, de

instituþia de credit în faþa ANPC. Potri-
vit Ordinului ANPC, obþinut de ziarul
BURSA, instituþia dispune ”aplicarea
sancþiunii complementare a suspendã-
rii activitãþii bãncii pânã la încetarea
practicii comerciale incorecte”, mãsu-
rã luatã în premierã de Autoritate, dupã
cum apreciazã reprezentanþii acesteia.

ANPC a transmis, vineri, într-un co-
municat: “Dat fiind cã, în urma monitori-

zãrii procesului de remediere a efectelor
negative din punct de vedere financiar,
pentru consumatori, generate ºi constata-
te, în 2014, de practica comercialã inco-
rectã a bãncii, aceasta – în timpul scurs
de la termenul pronunþãrii sentinþei defi-
nitive a instanþei, respectiv 6.02.2020, de
aproximativ 1 an ºi 7 luni – nu a dat curs
obligaþiei stabilite, consumatorii fiind
prejudiciaþi, pe de o parte, prin faptul cã

sumele reþinute incorect, din comisioa-
ne, nu au fost încã restituite ºi, pe de altã
parte, nu s-au efectuat ºi aplicat recalcu-
lãrile dobânzilor pentru creditele restruc-
turate, ANPC a aplicat o amendã
contravenþionalã de 100.000 lei, la care
se adãugã propunerea aplicãrii:

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

„Valoarea estimatã a pieþei
de telefonie mobilã depãseºte
1,2 miliarde euro”
(Interviu cu Tiberiu Dobre, head of IM Division Samsung
Electronics România ºi Bulgaria)

Reporter: Cum a trecut compania
prin perioada de pandemie?

Tiberiu Dobre: Anul 2020 a fost
unul relativ dificil, nu doar pentru indu-
stria de tehnologie. Dacã vorbim din per-
spectiva vânzãrilor de telefoane mobile,
am observat fluctuaþii pe parcursul între-
gului an la nivelul vânzãrilor, pe fondul
evoluþiei stãrii de pandemie. În perioada
martie-mai am avut un nivel mai scãzut
de vânzãri la nivel local, iar în cea de-a
doua jumãtate a anului, vânzãrile au re-
venit la nivelul din 2019, ca rezultat al

adaptãrii consumatorilor la contextul
curent.

Astfel, am încheiat 2020 aproape la
nivelul lui 2019, dupã ce am recuperat pe
finalul anului declinul vânzãrilor din pri-
mele luni de pandemie. 2021 a fost un an
bun pânã acum, piaþa în ansamblu este în
creºtere, iar estimãrile noastre legate de
finalul anului sunt pozitive.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 10)

Autoritãþile europene,
rupte de realitate,
aºteaptã în zadar salvarea
de la tiparniþa BCE

A
m intrat din nou în line dreaptã
pentru ºedinþa de politicã mone-
tarã a BCE, iar pieþele, investi-
torii ºi autoritãþile guvernamen-

tale încearcã sã mai creadã cã existã so-
luþii monetare, în ciuda eºecurilor mo-
numentale de stimulare a economiei re-
ale prin dobânzi negative ºi ti-
parniþã.

Bloomberg a scris recent cã
“BCE îndrãzneºte sã se întrebe
dacã poate fi redus programul de
stimulare”.

Pentru a elimina orice ºansã
de luare în considerare a unor
astfel de “erezii”, fostul premier
italian Paolo Gentiloni, în pre-
zent comisar european pentru economie,
a avertizat cã “restricþionarea politicii
monetare din zona euro ar fi o greºealã”,
deoarece “consensul este cã inflaþia este
un fenomen temporar”.

Nimic mai fals. “Consensul” poate
crede cã accelerarea creºterii preþurilor
este temporarã, însã inflaþia ºi scãderea
puterii de cumpãrare este persistentã,

dupã cum aratã chiar datele de la Euro-
stat (vezi graficul 1).

Dupã cum se observã, indicele preþu-
rilor industriale a crescut cu aproape
50% de la începutul anului 2000, iar indi-
cele armonizat al preþurilor de consum
cu aproape 44%, în timp ce puterea de

cumpãrare a monedei unice a
scãzut cu 30,4%.

Indiferente la declaraþiile
oficiale, sindicatele din marile
economii europene cer majorãri
substanþiale ale salariilor pentru
a compensa scãderea puterii de
cumpãrare ºi ameninþã cu gre-
ve. Bineînþeles cã existã riscul
major al amorsãrii unei bucle

salarii - preþuri, însã nu sindicatele poar-
tã cea mai mare vinã pentru o astfel de
situaþie.

Patrick Artus, fost economist-ºef al
bãncii de investiþii Natixis, a analizat re-
cent efectele politicilor monetare ultrare-
laxate din SUA ºi zona euro din ultima
decadã.

(continuare în pagina 12)

ªah la preºedinte

A
dus într-o situaþie limitã prin re-
vocarea intempestivã a ministru-
l u i j u s t i þ i e i , S t e l i a n I o n ,
USR-Plus, a încercat sã dejoace

planul susþinãtorilor primului ministru
din PNL, ºi nu doar de acolo, fãcând o
acrobaþie politicã riscantã. În faþa unei
încercãrii strãvezii de laminare a parti-
dului chiar înaintea alegerilor interne -
pe 15 septembrie începe primul
tur al alegerii preºedintelui -
USR-Plus a fãcut un adevãrat
salt mortal, depunând o moþiune
de cenzurã împotriva guvernului
din care face faþã împreunã cu
AUR ºi dând, astfel, ºah la
preºedinte. Evaluarea celor care
au antrenat Coaliþia în aceastã
crizã, ºi anume cã USR-Plus va
fi izolat ºi va fi obligat fie sã se supunã,
fie sã pãrãseascã guvernarea fãrã sã poa-
tã crea probleme serioase, a fost dejuca-
tã de aceastã înþelegere conjuncturalã
prin care USR-Plus îºi conservã poten-
þialul de coaliþie ºi puterea de ºantaj, iar
AUR iese, cel puþin pentru moment, din
izolarea la care pãrea condamnat ideolo-
gic. Or, potenþialul de coaliþie ºi puterea
de ºantaj, departe de a fi niºte formule
peiorative, erau deja descrise de Gio-
vanni Sartori în cartea sa clasicã, dar ac-
tualã, Parties and Party Systems, A Fra-

mework for Analysis, unde erau consi-
derate caracteristici ale partidelor „perti-
nente” ºi deveneau esenþiale în definirea
ºi clasificarea partidelor politice.

Ignorarea modului de funcþionare a
unei coaliþii viabile, relativ coerentã
ideologic, care a condus la atacarea
partenerului de coaliþie într-o manierã
provocatoare, provine din experienþa

coaliþiei CDR-PD-UDMR
dintre 1996 ºi 2000. Într-o ma-
nierã simplistã s-a decretat cã
respectiva perioadã a fost un
eºec ºi cã o guvernare de coali-
þie este imposibilã în România.
Manierã simplistã, pentru cã
experienþa nu a fost un eºec pa-
tentat, ci un eºec programat.
Eºecul politic al CDR s-a dato-

rat sabotajului permanent fãcut de PD,
în special de Traian Bãsescu, chiar din
interiorul coaliþiei. Iar moºtenitorii
acestei tradiþii - cei care au preluat PD
de la Traian Bãsescu ºi au trecut în
2005 fãrã scrupule ideologice de la so-
cial-democraþie la conservatorism,
apoi au format în 2007 PDL dupã ab-
sorbþia grupului pro-Bãsescu (PLD)
din PNL - sunt astãzi, dupã fuziunea
din 2014, în PNL, cei mai mulþi ºi cei
mai notorii, chiar în tabãra Cîþu.

(continuare în pagina 3)

Î
n primele luni ale anului 2021, piaþa de telefonie mobilã a ajuns la o valoare de peste 500 mi-
lioane euro, dupã cum ne-a spus Tiberiu Dobre, head of IM Division Samsung Electronics
România ºi Bulgaria, într-un interviu, apreciind: ”Faþã de anul trecut, aceste cifre reprezintã
o creºtere de 13% în volum ºi 21% în valoare – prin urmare vorbim de un trend ascendent

care sperãm cã se va menþine ºi în ultimele luni ale lui 2021. Pentru finalul acestui an, ne aºtep-
tãm la o creºtere de aproximativ 6% în volum ºi 10% în valoare. Valorea pe care o estimãm noi
depãseºte 1,2 miliarde de euro”.
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