FitBit cumpără producătorul
român de ceasuri inteligente
Vector Watch

2017, mai generos decât
2016 în ceea ce privește
zilele libere de sărbători

Pagina 4
Miercuri, 11 ianuarie 2017
Nr. 7312
8 pagini - 1,20 lei
www.curierulnational.ro

Pagina 5

Curierul Naţional
Partener oficial al Alianţei Confederaţiilor Patronale din România

O bursă a cerealelor ar
elimina dezechilibrele

Lira sterlină, la cel
mai scăzut curs
din octombrie
până în prezent
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Afrodita Cicovschi
Consiliul
Concurenţei
recomandă înfiinţarea unei burse
române a cerealelor, instituţie care
ar putea oferi o alternativă pentru
actualele licitaţii private cu
strigare.
„De asemenea, Autoritatea de
Concurenţă susţine asocierea
micilor cultivatori români, atât în
scopul asigurării surselor de
finanţare și facilitării accesului la
creditare, cât și pentru reducerea
costurilor de producţie și creșterea
puterii de negociere”, a informat
autoritatea.
Aceste recomandări au rezultat
în urma investigaţiei pe care
Consiliul Concurenţei a derulato
pe piaţa comercializării cerealelor.
În cadrul investigaţiei, ce a fost
finalizată la sfârșitul anului trecut,
a fost analizat comportamentul
principalilor comercianţi de
cereale pe fondul unor
dezechilibre observate 2 >>
pe piaţă.
În august 2013, Consiliul
Concurenţei a efectuat inspecţii
inopinate la 12 sedii și puncte de
lucru ale principalelor companii
active pe piaţa comercializării
cerealelor din București și din ţară.
Inspecţiile sau desfășurat în
cadrul investigaţiei declanșate de
Consiliul Concurenţei privind o
posibilă înţelegere anticoncurenţială
pentru fixarea preţurilor la achiziţia
cerealelor. Companiile inspectate
sunt: Agricover, Alfred C. Toepfer,
Ameropa, Brise Agricultura, Brise
Group, Bunge, Cargill, Glencore,
Nidera, United Grain.
„La
declanșarea
acestei
investigaţii am ţinut cont de
specificul
și
sezonalitatea
sectorului: având în vedere
perisabilitatea produselor și lipsa
posibilităţilor de depozitare la
dispoziţia producătorilor mici și
mijlocii, este mult mai probabil ca
o înţelegere anticoncurenţială
între comercianţi să fie pusă în
practică în această perioadă, când
oferta de cereale este mare”,
declara atunci Bogdan Chiriţoiu,
președintele
Consiliului
Concurenţei, precizând că, în
situaţia în care se va constata
încălcarea regulilor de concurenţă,
companiile implicate riscă amenzi
de până la 10% din cifra de afaceri.
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Sa
înfiinţat
Comitetul
Consultativ
pentru
Antreprenoriat. Ministrul pentru
Mediul de Afaceri, Comerţ și
Antreprenoriat, Florin Jianu, a
înfiinţat, prin ordin, Comitetul
Consultativ
pentru
Antreprenoriat, scopul acestei
instituţii fiind consolidarea
parteneriatului cu mediul privat
și aprobarea programelor și
măsurilor de stimulare a mediului
de afaceri din România. Pagina 2

INS: Românii dau o treime din
venituri pe mâncare și doar 8 la
sută pe băutură și tutun. În
trimestrul III, populaţia a plătit
6,1% din venituri pentru recreere
și cultură; doar 0,3% pentru
educaţie; 1,6% pe hoteluri,
cafenele și restaurante. Pagina 6

EVENIMENT
ASF
a
publicat
Ghidul
păgubiţilor LIG Insurance. FGA
poate
efectua
plăţi
din
disponibilităţile
sale
către
creditorii de asigurări ai societăţii
LIG începând cu data rămânerii
definitive
a
hotărârii
de
deschidere
a
procedurii
falimentului. Pagina 3

IT&C
LG G6 ar putea ajunge în
magazine începând cu 10
martie. Anul acesta, LG renunţă la
modularitate și va veni cu un LG G6
care să se încadreze în standardele
normale ale pieţei și care să fie
lansat mult mai devreme decât
telefoanele rivalilor. Pagina 4
Apple și Carl Zeiss vor crea
soluţii de realitate augmentată.
Apple este singura companie care
nu are nimic pe partea de realitate
virtuală sau realitate augmentată,
deși sunt companii mult mai mici,
mai puţin cunoscute și mai puţin
potente din punct de vedere
financiar. Pagina 4

ACTUALITATE&COMPANII
Vascar a înregistrat o creștere
de 12% a cifrei de afaceri în
2016. Vascar, producător de
preparate de carne și conserve din
România, anunţă o creștere de
12% a cifrei de afaceri în 2016, faţă
de 2015, la 68 de milioane de lei.
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Ministrul de Finanţe explică
misterul celor zece miliarde de
lei neîncasate de Guvernul
Cioloș. Ministrul de Finanţe,
Viorel Ștefan, a acuzat marţi că a
fost o „minciună grosolană” a
guvernului Cioloș când spunea că
ţara merge bine și a spus că anul
trecut trebuiau făcute rectificări
negative, nu pozitive. Pagina 6
Creșterea salariului nu va
majora și consumul. Oamenii de
afaceri intervievaţi de KeysFin se
așteaptă la o temperare a
consumului, din cauza faptului că
majorarea salariilor de la 1
februarie va pune presiune pe
companii, nefiind exclusă o
creștere generală a preţurilor.
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EXTERN
Val de frig polar în Europa: cel
puţin 40 de morţi. Între cele mai
afectate  spre surprinderea
meteorologilor  sunt și ţările din
estul și sudul continentului. Morţi
din cauza gerului sau înregistrat
în Italia, Polonia, Belarus... Medicii
fără frontiere dau un semnal de
alarmă în legătură cu situaţia
dramatică în care se află refugiaţii
ajunși în Europa. Pagina 8
Petrolul rămâne la minimele
ultimelor 3 săptămâni. Pieţele
de acţiuni asiatice au crescut
marţi, iar preţurile petrolului au
rămas în preajma minimelor
ultimelor
trei
săptămâni,
investitorii nefiind siguri că
reducerile de producţie ale unor
mari exportatori vor fi suficiente
pentru a compensa furnizările în
creștere ale altor producători.
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Consiliul Concurenţei recomandă înfiinţarea
unei burse a cerealelor, ca alternativă pentru
licitaţiile private cu strigare
Recomandarea a fost făcută în urma
investigaţiei finalizate anul trecut, care a
analizat comportamentul principalilor
comercianţi de cereale pe fondul unor
dezechilibre observate pe piaţă
În 2013, 10 companii erau suspectate de o
posibilă înţelegere anticoncurenţială pentru
fixarea preţurilor la achiziţia cerealelor
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