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Numărul total de vehicule 
rutiere înmatriculate în circu-
laţie, în evidenţele Direcţiei 
Regim Permise de Conducere 
și Înmatriculare a Vehiculelor 
la 31 decembrie 2019, a fost de 
8.749.390 vehicule, din care 

78,1% aparţineau persoanelor 
fizice, potrivit unei cercetări a 
Institutului Naţional de Statis-
tică (INS). Din numărul total de 
vehicule rutiere înmatriculate în 
circulaţie, 78,6% aveau o ve-
chime mai mare de 10 ani.

Volumul comerţului cu 
amănuntul în Uniunea 
Europeană a înregistrat o 
scădere semnificativă de 11,1% 
în luna aprilie 2020 comparativ 
cu luna martie, în timp ce în 
zona euro s-a înregistrat o 
contracţie record de 11,7%, 
arată datele publicate de 
Eurostat, informează Reuters.

Cu o singură excepţie, 
Franţa, vânzările cu amănuntul 
au scăzut, de la o lună la 

alta, în toate statele membre 
UE pentru care există date 
disponibile, cele mai importante 
scăderi fiind înregistrate în 
Malta (minus 25,1%) și România 
(minus 22,3%). 

În ritm anual, comerţul 
cu amănuntul în Uniunea 
Europeană a înregistrat un 
declin de 18%, în timp ce în 
zona euro a scăzut cu 19,6%, 
acesta fiind cel mai amplu 
declin înregistrat din 2000.

Topul 5 al celor mai dezi-
rabili angajatori din România 
este dominat de companii din 
industria IT, iar elemente pre-
cum programul de lucru flexibil 
sau munca de acasă este de 
așteptat să câștige în impor-
tanţă în rândul angajaţilor, în 

contextul situaţiei generate 
de COVID-19, potrivit Studiului 
Randstad Employer Brand.

Cei mai de dorit angajatori 
sunt, potrivit documentului, 
IBM România, HP, Ubisoft, 
Oracle și Amazon Development 
Center.

În cadrul aplicaţiei Moni   to rul 
Preţurilor Produselor Alimentare 
a fost introdusă o nouă catego-
rie de produse - Măști, Mănuși și 
Dezinfectanţi.                      

Astfel, Monitorul Preţurilor 
oferă consumatorilor posibi-
litatea de a compara preţurile 
practicate de lanţurile de ma-
gazine pentru unele produse de 

protecţie sanitară precum măști, 
mănuși și dezinfectanţi, infor-
mează Consiliul Concurenţei.

Până în prezent, patru dintre 
marile lanţuri comerciale au 
finalizat deja transmiterea aces-
tor informaţii către aplicaţie, 
urmând ca, în câteva zile, să 
finalizeze procesul și ceilalţi co-
mercianţi.

Monitor de prețuri și pentru 
produse de protecție sanitară

În 2019, în România  
circulau peste 8,7 milioane  
de vehicule rutiere

Scăderi apreciabile ale comerțului 
cu amănuntul, în Europa

Cei mai doriți angajatori din țara 
noastră sunt companiile IT

Agenţia de rating Standard 
& Poor’s a reconfirmat ratingul 
suveran aferent datoriei guver-
namentale a României la BBB-
/A-3 pentru datoria pe termen 
lung și scurt în monedă locală 
și valută, precum și perspecti-
va negativă. 

Decizia agenţiei de rating 
are la bază nivelul moderat al 
datoriei publice și al datoriei 
externe, dar și accesul flexibil 

al României la finanţare pe pia-
ţa internă și internaţională.

„(...) Așa cum am sublini-
at și în trecut, agenţia consi-
deră că situaţia gravă a finan-
ţelor publice a fost cauzată 
de creșterile nesustenabile ale 
cheltuielilor angajate de Guver-
nul anterior, de iresponsabili-
tateta politicii fiscale prociclice 
promovate în ultimii trei ani”, a 
declarat Florin Cîţu.

Majorarea pensiilor, 
impact considerabil 

asupra finanțelor 
publice

Evaluarea agenţiei subli-
niază că majorarea pensiilor 
din sectorul public, care ar ur-
ma să aibă loc în luna septem-
brie a acestui an, ar avea un 
impact considerabil asupra fi-
nanţelor publice. Nu în ultimul 
rând, agenţia de rating apreci-
ază că politica fiscală expansi-
onistă promovată începând cu 
anul 2018 a condus la unele 
dintre cele mai mari deficite ge-
mene pentru o ţară din catego-
ria pieţelor emergente, precum 
și la erodarea sustenabilităţii fi-

nanţelor publice în România.
Agenţia consideră că fac-

torul principal care ar putea 
contribui la îmbunătăţirea per-
spectivei este asigurarea unei 
consolidări fiscale reale, care 
să conducă la stabilizarea fi-
nanţelor publice și a poziţiei 

externe a României. 
Totodată, Standard & Poors 

anticipează o revenire treptată a 
economiei începând de la mijlo-
cul acestui an și o reluare con-
sistentă a creșterii PIB din 2021, 
în jur de 4%.
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Anunţul agenţiei Standard & Poor’s reconfirmă faptul că 
măsurile actualului Guvern pentru combaterea efectelor 
socio-economice ale crizei COVID-19 și asigurarea 
unor finanţe publice sustenabile au fost cele corecte 
în contextul global actual, susţine ministrul Finanţelor 
Publice, Florin Cîţu.

Potrivit sursei citate, la ni-
velul fiecărei gospodării din Ro-
mânia, venitul total mediu lunar 
a fost de 1.853 lei pe persoană, 
în creștere cu 13,6%, iar chel-
tuiala medie totală s-a ridicat la 
1.583 lei/persoană. Anul trecut, 
veniturile bănești au fost, în me-
die, de 4.453 lei lunar pe gospo-
dărie (1.722 lei pe persoană), în 
creștere cu 13,6% faţă de anul 
2018, iar veniturile în natură de 
337 lei lunar pe gospodărie (139 
lei pe persoană), cu 1,8% mai 
mult faţă de anul 2018.

Salariile și veniturile 
asociate, cele mai 
importante surse  

de venituri
Salariile și celelalte veni-

turi asociate lor au format cea 
mai importantă sursă de veni-
turi (68,6% din veniturile totale 
ale gospodăriilor, în creștere fa-
ţă anul 2018 cu 1,4 puncte pro-

centuale), iar în termeni nomi-
nali, valoarea acestora a cres-
cut cu 15% faţă de anul prece-
dent.

La formarea veniturilor to-
tale ale gospodăriilor au con-
tribuit, de asemenea, venituri-
le din prestaţii sociale (18,4% 
în anul 2019, respectiv 18,7% 
în anul 2018), veniturile din ac-
tivităţi neagricole independen-
te (2,0% în anul 2019, respec-
tiv 2,2% în anul 2018), venituri-
le din agricultură (1,8% în anul 
2019, respectiv 1,9% în anul 
2018), precum și veniturile în 
natură (7,0% în anul 2019, re-
spectiv 7,8% în anul 2018), în 
principal, contravaloarea consu-
mului de produse agroalimenta-
re din resurse proprii (5,8% în 
anul 2019, respectiv 6,4% în 
anul 2018). INS precizează că 
mediul de rezidenţă influenţea-
ză diferenţele de nivel și, mai 
ales, de structură între venitu-
rile gospodăriilor dintre mediul 
urban și mediul rural.

Domenii în care sunt 
cheltuite veniturile 

populației
Potrivit INS, principalele 

destinaţii ale cheltuielilor efectu-
ate de gospodării sunt consumul 
de bunuri alimentare, nealimen-
tare, servicii și transferurile că-
tre administraţia publică și priva-
tă și către bugetele asigurărilor 
sociale, sub forma impozitelor, 
contribuţiilor, cotizaţiilor, precum 
și acoperirea unor nevoi legate 
de producţia gospodăriei (hra-
na animalelor și păsărilor, plata 
muncii pentru producţia gospo-
dăriei, produse pentru însămân-
ţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investi-
ţii, destinate pentru cumpăra-
rea sau construcţia de locuin-
ţe, cumpărarea de terenuri și 
echipament necesar producţi-
ei gospodăriei, cumpărarea de 
acţiuni etc. deţin o pondere mi-
că în cheltuielile totale ale gos-
podăriilor populaţiei (doar 0,6% 
în anul 2019, respectiv 0,5% în 
anul 2018). 

INS mai menţionează că 
mediul de rezidenţă determi-
nă unele particularităţi în ceea 
ce privește mărimea și structu-
ra cheltuielilor totale de consum.

Veniturile totale medii  
ale populației, în creștere
Veniturile totale medii lunare ale populaţiei pe o 
gospodărie au fost de 4.790 lei în 2019, în creștere 
cu 12,7% faţă de 2018, iar cheltuielile totale au ajuns 
la 4.092 lei lunar, arată datele Institutului Naţional 
de Statistică (INS), publicate vineri, 6 mai.

Standard & Poor’s confirmă că măsurile economice ale Guvernului au fost corecte


