
710 - 16 februarie 2020 www.jurnaluldeilfov.ro ECONOMIC

Consiliul de Administraţie al 
BNR a decis reducerea ratei 
rezervei minime obligatorii 
aplicabile pasivelor în valută ale 
instituţiilor de credit la nivelul 
de 6%, de la 8%, începând cu 
perioada de aplicare 24 februa-
rie - 23 martie 2020 și menţi-
nerea ratei rezervelor minime 
obligatorii pentru pasivele în lei 

la nivelul de 8%. Totodată, in-
stituţia a decis să menţină rata 
dobânzii de politică monetară la 
nivelul de 2,5% pe an. De ase-
menea, CA a mai luat hotărârea 
de a menţine rata dobânzii 
pentru facilitatea de depozit 
la 1,5% pe an și rata dobânzii 
aferente facilităţii de creditare 
la 3,5% pe an.

Piaţa asigurărilor anului 
2019 a reprezentat un trend 
crescător semnalat încă din 
anii anteriori și creșterea lui 
2019 faţă de 2018 a fost în 
medie în jurul cifrei de 8%, 
în valori procentuale, iar în 
valori absolute, aproximativ 
11 miliarde de lei prime 
brute subscrise, potrivit 

vicepreședintelui ASF, Cristian 
Roșu.

Asigurările generale 
și asigurările de viaţă au 
reprezentat în continuare o 
creștere de 7-8%. Asigurările 
generale sunt dominate de 
asigurările auto, iar RCA-ul a 
avut o creștere de doar 5% a 
pieţei.

Volumul comerţului cu amă-
nuntul în România a urcat cu 
8,5% în decembrie 2019, com-
parativ cu perioada similară din 
2018, acesta fiind cel mai puter-
nic ritm de creștere înregistrat 
în rândul statelor membre ale 
Uniunii Europene, arată datele 
publicate de Oficiul European 

de Statistică (Eurostat).
Astfel, în decembrie, cele mai 

mari creșteri anuale au fost 
raportate în România (8,5%), 
Ungaria (6,1%) și Malta (5,6%), 
cele mai importante scăderi 
fiind în Slovenia (minus 6,6%), 
Slovacia (minus 2,5%) și Finlan-
da (minus 1,6%).

Cele 2.101 de firme 
specializate de salu-
brizare, deszăpezire 
și deratizare din Ro-
mânia vor înregistra 
în acest an afaceri de 
peste patru miliarde 
de lei,  relevă o anali-
ză de specialitate.  

Pe primul loc se 
află compania Rom-
prest Service, cu 
afaceri de 233,7 mi-
lioane de lei în 2018. 
Pe locurile următoare 
se află companiile: 
Rosal Grup (219,1 milioane de 
lei), Supercom (183,8 milioane 
lei), Urban (148,3 milioane lei), 
Polaris M. Holding (145,7 milioa-
ne lei), Retim Ecologic Service 

(110,3 milioane lei), Salubris Iași 
(70,9 milioane lei), RER Ecologic 
Service București REBU (57,7 
milioane lei), Comprest (55,3 
milioane lei) și RER Vest Bihor 
(55,3 milioane lei).

Salubrizarea, deszăpezirea  
și deratizarea, afaceri rentabile

BNR a decis reducerea ratei 
rezervei minime obligatorii, 
pentru pasivele în valută

Piața asigurărilor, în creștere

România, lider în UE la creșterea 
comerțului cu amănuntul

Reprezentanţii agenţiilor de 
turism din România sunt de pă-
rere că ieftinirea vacanţelor de 
la Marea Neagră vor avea loc 
pe fondul falimentului celei mai 
vechi companii de turism din lu-
me, Thomas Cook. „Rămaşi fă-
ră turiştii vestici încă din vara 
anului trecut, hotelierii bulgari 
s-au adaptat cererii şi au scă-
zut preţurile pentru acest an. În 
schimb, dacă vorbim de litoralul 
din România, ofertele mai mici 
se găsesc în extrasezon, în timp 

ce, pentru ofertele din lunile de 
vară, românii vor trebui să plă-
tească mai mult cu maximum 
5%”, notează specialiştii.

Hotelierii români  
țin la preț

În ceea ce priveşte vacan-
ţele estivale în România, direc-
torul unei agenţii de turism sus-
ţine că vânzările pentru litora-
lul Mării Negre sunt în creşte-
re cu aproximativ 25-30%, însă 

şi tarifele vor înregistra o majo-
rare medie de 5% faţă de anul 
anterior. 

„Şi în acest an, vânzări-
le pentru litoralul Mării Negre 
sunt în creştere cu aproximativ  

25-30% faţă de aceeaşi perioa-
da a anului trecut. În general, 
preţurile au crescut cu aproxi-
mativ 5% faţă de 2019, dar în 
acelaşi timp putem constata 
oferte mai mici ca preţ pentru 

perioada de extrasezon, respec-
tiv lunile iunie şi septembrie. 
Pentru luna iunie avem oferte 
începând de la 199 lei/cameră 
dublă/5 nopţi cazare în Neptun, 
hotel 2 stele sau 219 lei/came-
ră dublă/5 nopţi, cazare hotel 3 
stele. Aceste oferte se vor men-
ţine toată luna februarie”, a afir-
mat Aurelian Marin, şeful Para-
dis Vacanţe de Vis.

Consultanţii din domeniu 
consideră că ofertele din Româ-
nia nu au cunoscut scăderile de 
preţ de care se bucură turiştii 
care merg în Bulgaria din cau-
za voucherelor de vacanţă, fapt 
pentru care „hotelierii noştri în-
că ţin la preţ”.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Hotelierii bulgari au anunţat, pentru anul 2020, tarife mai 
mici cu până la 10% pentru vacanţele din lunile de vară, 
comparativ cu anul anterior, în timp ce ofertele din România 
vor creşte cu 5%, în acelaşi interval, potrivit consultanţilor din 
turism.

„2019 a fost al şaptelea an 
de creşteri consecutive a achi-
ziţiilor de autovehicule din Ro-
mânia, evoluţie începută în anul 
2014, după un an 2013 în care 
s-a înregistrat cel mai mic nu-
măr de autovehicule nou înma-
triculate (noi şi rulate), în Ro-
mânia. Relevant pentru această 
evoluţie este numărul autoturis-
melor, care a crescut de la cir-
ca 280.000 de unităţi (noi şi rula-
te), în 2013, la 606.163, în 2019 
(...) Un aspect relevant se referă 
la impactul achiziţiilor de autotu-
risme asupra nivelului de emisii 
poluante. Din această perspec-
tivă, 35% din totalul înmatricu-
lărilor de autoturisme nou intra-
te în parc din 2019 (noi plus ru-
late) au avut norma de poluare 
Euro 6 sau au fost electrice (in-
tegral sau PHEV). La capitolul 
autoturismelor «verzi», analiza 
APIA arată că achiziţia acestora 
a înregistrat creşteri semnificati-
ve în ultimii cinci ani, chiar foar-
te mari în ultimii doi ani. În anul 
2019, creşterea segmentului de 
autoturismelor electrice a fost de 
150,3% (de 2,5 ori), comparativ 
cu 2018, iar pe cele hibride de 

79,7%. Datele analizate au cu-
prins atât volumele de autoturis-
me noi, cât şi pe cele rulate”, se 
menţionează într-un comunicat 
al APIA.

Achiziția de 
autoturisme second-
hand, predominantă

Potrivit sursei citate, anul tre-
cut, segmentarea volumului de 
achiziţii între autovehiculele noi 
şi cele rulate este favorabilă celor 
second hand, cu 444.601 unităţi 
faţă de 161.562 exemplare. 

„În ceea ce priveşte împărţi-
rea acestui volum total între au-
tovehiculele noi şi rulate, în anul 
2019 acesta a fost 2,8 în favoarea 
celor rulate, respectiv 444.601 
de unităţi rulate vs. 161.562 noi. 
(...) Ponderea achiziţiilor de auto-
turisme noi în total piaţă a cres-
cut cu 5 puncte procentuale (de 
la 21,7% la 26,7%), iar în aces-
te condiţii şi creşterea cifrei de 
afaceri din comerţul cu autove-
hicule a înregistrat, conform da-
telor INS la 11 luni din 2019, o 
creştere solidă, de 7,8%. Vechi-
mea medie a întregului număr 

de autoturisme (606.163 unităţi) 
achiziţionate în anul 2019 în Ro-
mânia a fost de 8,3 ani, faţă de 
o medie de 9 ani, cu un an în ur-
mă. În acelaşi timp, vârsta medie 
a autoturismelor rulate a scăzut 
la 11,2 ani, în 2019, comparativ 
cu 11,4 ani, în 2018. Totodată, în 
parcul auto naţional au intrat şi 
peste 225.000 de autoturisme a 
căror vârstă a fost de cel puţin 12 
ani”, notează Asociaţia.

Parcul auto național 
a ajuns la peste 
8,7 milioane de 
autovehicule

Statistica Direcţiei Regim 
Permise de Conducere şi Înma-
triculare a Vehiculelor (DRPCIV) 
relevă că, la 31 decembrie 2019, 
parcul auto naţional ajunsese la 
aproximativ 8,75 de milioane de 
autovehicule, din care peste 6,9 
milioane autoturisme, în creştere 
cu 7% comparativ cu datele din 
anul anterior, când au fost înre-
gistrate 6,45 milioane de exem-
plare. 

De asemenea, aproximativ 
1,46 de milioane de autovehicule 
erau înmatriculate în Bucureşti, 
în creştere cu aproape 32% fa-
ţă de aceeaşi perioadă a anului 
precedent, din care 1,169 mili-
oane de unităţi erau încadrate la 
categoria autoturisme.

Doar 35% dintre 
autoturismele din România 

poluează mai puțin
Peste o treime (35%) din numărul total de autoturisme 
noi şi second hand, intrate în parcul auto naţional în 2019, 
aveau norma de poluare Euro 6 sau erau electrice (integral 
sau plug-in hibride), relevă o analiză publicată de Asociaţiei 
Producătorilor şi Importatorilor Auto (APIA).

În Bulgaria scad tarifele de turism estivale, în România cresc


