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Avansul economiei 
românești a încetinit la 4,1% 
anul trecut, după creșteri de 
4,4% în 2018 și 7,1% în 2017, 
potrivit estimărilor semnal 
ale Institutului Național de 
Statistică.

 În ultimul trimestru al anului 
2019, avansul Produsului intern 
brut a accelerat cu 1,5% față 

de trimestrul precedent, în 
condițiile în care, în trimestrul 
III 2019 față de trimestru II, 
avansul PIB a fost de 0,6%.

Față de perioada similară 
din 2018, în ultimul trimestru 
al anului trecut, creșterea 
economică a fost de 4,3% pe 
seria brută și de 4,2% pe seria 
ajustată sezonier.

Rata anuală a inflației a co-
borât la 3,6% în luna ianuarie a 
acestui an, de la 4% în luna de-
cembrie a anului trecut, în con-
dițiile în care mărfurile alimen-
tare s-au scumpit cu 4,75%, 
serviciile cu 4,01%, iar mărfurile 
nealimentare cu 2,68%, potrivit 
datelor Institutului Național de 
Statistică (INS).

Prețurile de consum în luna 
ianuarie 2020 comparativ cu 
luna decembrie 2019 au crescut 
cu 0,4%.

Banca Națională a României 
a redus prognoza de inflație 
pentru 2020 la 3%, de la 3,1%, 
cât era estimarea anterioară, 
a anunțat guvernatorul BNR 
Mugur Isărescu.

Loteria Română a anunțat 
lansarea lozului „Comoara 
Ascunsă”, care poate aduce un 
câștig maxim de 20.000 de lei.

Lozul randalinat din cadrul 
seriei „Comoara Ascunsă” 
costă 4 lei și sunt emise 
170.975 de lozuri câștigătoare. 
Valoarea totală a premiilor din 

această serie de lozuri este de 
1,240 milioane de lei.

Câștigurile lozului randalinat 
„Comoara Ascunsă” sunt în 
valoare de 4 lei, 8 lei, 10 lei, 
100 de lei, 5.000 de lei, iar 
cele mai mari premii care pot 
fi câștigate sunt în valoare de 
20.000 de lei.

Volumul lucrărilor de con-
strucții a crescut anul trecut 
față de 2018 cu 27,6%, potrivit 
datelor Institutului Național de 
Statistică.

În 2019, raportat la 2018, 
volumul lucrărilor de construcții 
a crescut pe total cu 27,6%, 
creștere reflectată la toate 
elementele de structură astfel: 
lucrările de construcții noi 

(+32,5%), lucrările de întreține-
re și reparații curente (+26,3%) 
și la lucrările de reparații capi-
tale (+0,9%).

Pe obiecte de construcții, 
volumul lucrărilor de 
construcții a crescut la clădirile 
nerezidențiale (+49,1%), 
clădirile rezidențiale (+26,2%) 
și la construcțiile inginerești 
(+16,6%).

Volumul lucrărilor de 
construcții, a crescut, în 2019

Creșterea economică  
a încetinit, anul trecut

Rata anuală a inflației, în scădere

Un nou loz lansat  
de Loteria Română

„Alegerile anticipate, efect 
pozitiv pentru ratingul de ţară. 
Din primul moment am comu-
nicat transparent și permanent 
cu investitorii, agenţiile de ra-
ting, partenerii noștri institu-
ţionali. Tot ce am anunţat es-
te credibil. Nu umblăm cu min-
ciuni. Planul nostru de a redu-
ce deficitul bugetar pe termen 
mediu și comunicarea transpa-
rentă au început să aibă efecte 
pentru români. Dobânzile scad 
în fiecare zi. Un deficit bugetar 

mai mic înseamnă inflaţie mai 
mică și dobânzi mai mici pen-
tru români. Ieri (joi, 13 februa-
rie 2020 - n. r.), încă o veste bu-
nă pentru guvernul PNL. Agen-
ţia de rating Moody’s spune că 
alegerile anticipate au un efect 
pozitiv pentru ratingul de ţară. 
La fiecare întâlnire cu investito-
rii am explicat foarte clar de ce 
România are nevoie de alegeri 
anticipate și acum avem rezul-
tatele comunicării permanente 
și credibile”, susţine ministrul.

România  
are susținerea 
investitorilor

Oficialul notează că Româ-
nia are susţinerea și încrederea 
investitorilor, a agenţiilor de ra-
ting și partenerilor instituţionali 
din Uniunea Europeană și SUA.

„Este, cred, primul exem-
plu în istorie când o ţară tre-
ce printr-o situaţie politică difi-
cilă, cu o economie care a fost 
căpușată de socialiști aproape 
un deceniu, dar care are sus-
ţinerea și încrederea investito-
rilor, a agenţiilor de rating și a 
partenerilor instituţionali din UE 
și SUA. Guvernul PNL a făcut 
din nou ca România să conteze. 

Urmează lucruri fantastice pen-
tru români. V-am promis și așa 
vom face”, precizează Cîţu. În 
prezent, conform datelor publi-

cate pe site-ul Moody’s, rating-
ul atribuit României este Baa3, 
cu perspectivă stabilă.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Agenţia de rating Moody’s spune că alegerile anticipate 
au un efect pozitiv pentru ratingul de ţară al României, 
a scris ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, pe 
pagina sa de Facebook.

Sondajul BEI mai semnalea-
ză că deficitul de investiţii per-
sistă, în ciuda creșterii economi-
ce puternice din ultimii ani, ba-
zată pe consum, iar incertitu-
dinea cu privire la viitor, infra-
structura neadecvată și indispo-
nibilitatea personalului calificat 
sunt principalele bariere în ca-
lea investiţiilor, se menţionează 
într-un comunicat al BNR. 

Cercetarea BEI subliniază că 
majoritatea firmelor românești 
rămân departe de frontiera pro-
ductivităţii UE și există puţini li-
deri. Diferenţele de productivi-
tate în cadrul firmelor românești 
sunt accentuate, majoritatea 
firmelor rămân cu performanţe 
reduse și doar 14% reușesc să 
crească semnificativ productivi-
tatea.

Țara noastră trebuie 
să investească 

în inovație și noi 
tehnologii

„România trebuie să inves-
tească în inovaţie și în noile teh-
nologii pentru a crește productivi-
tatea și a evita capcana compe-
titivităţii scăzute. Investiţiile sunt 
necesare și pentru a stimula tran-
ziţia spre o economie ecologică și 
circulară”, mai reiese din sondaj. 

Studiul Grupului BEI oferă 
informaţii specifice despre acti-
vităţile investiţionale ale firme-
lor românești, planurile și opiniile 
lor despre barierele investiţiona-
le. BEI dezvăluie că deficienţa de 
investiţii percepută confirmă rata 
scăzută a investiţiilor la nivel ma-
croeconomic și calitatea mai scă-
zută a activelor. Astfel, ponderea 
medie a utilajelor și echipamen-
telor de ultimă generaţie și cea a 
stocurilor de clădiri eficiente din 
punct de vedere energetic rămân 
în continuare sub media UE.

Investițiile, 
concentrate pe 

extinderea capacității 
de producție

Investiţia firmelor rămâne 
concentrată pe extinderea ca-

pacităţii de producţie și înclina-
tă spre active corporale. Peste 
76% din investiţii sunt destina-
te activelor fixe corporale (63% 
din UE). În schimb, investiţiile 
în cercetare și dezvoltare și al-
te imobilizări necorporale sunt 
mai mici. 

O privire mai atentă asupra 
activităţii de inovare a firmelor 
din România arată că, printre 
inovatori, o pondere mai mare 
se bazează pe adopţie și nu pe 
dezvoltare. De asemenea, fir-
mele românești rămân în urma 
întreprinderilor din UE când vine 
vorba de adoptarea de tehnolo-
gii digitale cheie. 

Aproximativ una din zece 
firme se confruntă cu restric-
ţii financiare, iar dependenţa de 
surse de finanţare interne ră-
mâne ridicată. Accesul la finan-
ţare externă este o problemă în 
România mai mult decât în al-
te ţări ale UE, iar firmele care 
ajung la frontiera productivităţii 
se confruntă cu dificultăţi și mai 
mari în a obţine finanţarea ex-
ternă. 

Incertitudinea cu privire la 
viitor, infrastructura neadecva-
tă și insuficienţa personalului 
calificat sunt principalele barie-
re pentru întreprinderile din Ro-
mânia. 

România are cel mai scăzut 
nivel de investiții din UE

Activitatea investiţională din 
România rămâne una dintre 
cele mai scăzute din Uniunea 
Europeană, în contextul în 
care doar 71% dintre firmele 
românești au investit în 
ultimul exerciţiu financiar, faţă 
de 85% la nivelul UE, conform 
sondajului de investiţii al BEI, 
prezentat într-o conferinţă de 
presă organizată împreună cu 
Banca Naţională a României.

Moody’s: Alegerile anticipate au un efect pozitiv pentru ratingul de țară


