De la timbrele „Cap de
bour” la „Oaia lui Daea”

Administraţia Trump
aruncă banii pe fereastră
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Trei cvartete
spaniole de
prestigiu la
Bucureşti

Creditul cu buletinul: peste
4 mil. dosare analizate
Andreea Andrei

În ultimii ani, numărul
instituţiilor nebancare care
acordă credite doar cu bu letinul
(IFN)
a
crescut
semnificativ. Astfel, tot mai
mulți clienţi care nu sunt
eligibili pentru obţinerea unui
împrumut bancar apelează la
împrumuturile (cu sume mici)
pe care le oferă IFN-urile. O
instituţie financiară nebancară
sau IFN este o entitate, alta
decât instituţiile de credit
(bănci), ce desfăşoară o activitate de creditare cu titlu
profesional, în condiţiile stabilite de lege. Înfiinţarea şi
funcţionarea IFN-urilor sunt
reglementate de Legea nr.
93/2009 privind instituţiile
financiare nebancare. Este
important de precizat faptul că,
în funcţie de natura activităţii,
instituţiile
financiare
nebancare au obligaţia de a se
înscrie
într-unul
dintre
registrele
BNR:
Registrul
Special, Registrul General sau Registrul de 2 >>
Evidenţă.
Potrivit
unor
statistici
realizate de BNR, în luna
august 2015, creditarea în euro
a IFN-urilor din România
atinsese maximul ultimilor 2
ani, de 5,3 miliarde. Spre
deosebire de împrumuturile
bancare, cele oferite de IFN-uri
sunt mai scumpe şi au o
perioadă de rambursare mai
mică. Astfel, dobânda anuală
efectivă (DAE) poate ajunge şi
până la 80-90%. În ceea ce
priveşte aşa-zisele avantaje ale
creditului cu buletinul, procesul de aplicare şi aprobare
este foarte rapid, ceea ce le face
convenabile pentru cei care au
nevoie de bani într-un timp
foarte scurt. Un alt avantaj este
acela că împrumutul nu necesită folosirea unei garanţii.
Potrivit datelor Starbyte, pe
platforma folosită de principalele bănci, instituţii de
credit şi platforme e-commerce
din România se realizează, în
prezent, peste 6.000 de cereri
de interogare pe zi.
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InfoCons: Escrocherii prin
cont bancar, card de credit
sau cont online. Dezvoltarea
tehnologiei a schimbat felul în
care ne desfăşurăm activitatea
bancară şi ne achităm bunurile
şi serviciile. Pag. 2

EVENIMENT
Statistic, au crescut salariile
în mediul privat. Salariile din
mediul privat au crescut în
medie cu 5,1%, arată datele ediţiei din acest an a studiului salarial şi de beneficii PayWell
România, realizat de PwC România, pe un eşantion de aproximativ 100 de companii
private, din sectoarele financiarbancar, farmaceutic, industrial,
retail şi hotelier. Pag. 3
RCS&RDS contestă deciziile
ANCOM. Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii acţionează contrar intereselor a
milioane de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă şi fixă
din România prin: vezi pag. 3

AUTO
Europa, cea mai mare piaţă a
maşinilor de lux. Pe ce loc se
află România? Europa reprezintă cea mai mare piaţă de desfacere pentru automobilele
premium, conform Jato Dynamics, companie de analiză şi statistică din UK. Piaţa de maşini
de lux a depăşit 2,1 milioane de
unităţi, iar pe locul doi se plasează chinezii, care au avut în
acest an o creştere fulminantă,
ajungând la 1,2 milioane de maşini premium. Pag. 4
Chinezii cuceresc piaţa auto
europeană. Cum arată maşina ce face concurenţă întregului continent. Chinezii
reuşesc să livreze la un preţ extrem de mic, aşa încât brandurile
autohtone din România, Bulgaria, Moldova, Rusia se vor putea

aştepta la probleme de piaţă în
scurt timp, dacă inginerii chinezi
îşi vor continua planurile măreţe. Pag. 4

PIAȚA ARTEI
Albert Camus, în eterna căutare a unui leac pentru absurdul vieţii. Camus nu s-a sfiit
să îşi afirme crezul, al unei unice
şi deseori absurde existenţe, dar
i-a contrapus mereu măreţia
omului, pofta sa de viaţă, capacitatea sa de a tinde către perfecţiunea zeilor, şi prin aceasta
nu a fost un nihilist în adevăratul înţeles al cuvântului. Pag. 5

ACTUALITATE
Consiliul Concurenţei analizează preluarea Elit şi Vericom de către Smithfield. În
conformitate cu prevederile
Legii concurenţei nr. (21/1996),
operaţiunea este o concentrare
economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege,
fiind supusă controlului Consiliului Concurenţei. Autoritatea
de concurenţă va evalua această
concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii cu
un mediu concurenţial normal
şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege. Pag. 6
La presiuni europene, preşedintele Cataloniei suspendă
declararea independenţei regiunii. Parlamentul regional
din Catalonia s-a reunit marţi
seara, iar liderul catalan, Carles
Puigdemont, a propus suspendarea declarării independenţei,
în vederea unui dialog cu Europa. Pag. 7

EXTERN
Turcia şi jocul dublu între
Rusia şi Ucraina. Contextul
geopolitic din zona Mării Negre
pare să fie pe zi ce trece mai încordat şi mai plin de surprize
plăcute sau mai puţin plăcute
pentru mediul internaţional de
securitate. Pag. 8
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În august 2015, creditarea în euro a IFN-urilor
din România atinsese maximul ultimilor 2
ani, de 5,3 miliarde.
Față de împrumuturile bancare, cele oferite
de IFN-uri sunt mai scumpe şi au o perioadă
de rambursare mai mică.
Potrivit datelor Starbyte, pe platforma
folosită de principalele bănci, instituţii de
credit şi portaluri e-commerce din România
se realizează, în prezent, peste 6.000 de cereri
de interogare pe zi.
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