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Deficitul bugetului general 
consolidat a urcat la 3,59% din 
Produsul Intern Brut după pri-
mele cinci luni ale acestui an, la 
38,84 miliarde lei, faţă de 26,82 
miliarde lei (2,48% din PIB) în 
primele patru luni, a informat 
Ministerul Finanţelor Publice. 
De asemenea, în privinţa chel-
tuielilor, MFP menţionează că 

faţă de creșterea bugetară prin 
efectul legilor s-a înregistrat 
o creștere a cheltuielilor de 
investiţii cu 3,43 miliarde de 
lei faţă de aceeași perioadă a 
anului precedent, precum și 
plăţi cu caracter excepţional 
generate de epidemia COVID-19 
de aproximativ 3,83 miliarde 
de lei.

Cota de piaţă, în funcţie de 
activul net, deţinută de instituţi-
ile de credit cu capital majoritar 
privat autohton s-a majorat la 
18,2% în 2019, potrivit raportu-
lui Băncii Naţionale a Românei 
pe anul 2019.

Totodată, conform docu-

mentului, ponderea instituţiilor 
de credit cu capital majoritar 
străin în totalul capitalului sis-
temului bancar (exclusiv su-
cursalele instituţiilor de credit 
străine) a scăzut de la 66,9% la 
31 decembrie 2018 la 65,2% la 
31 decembrie 2019. 

Falsurile de bancnote 
românești expertizate la BNR 
au totalizat 3.507 bucăţi, în anul 
2019, în scădere cu 41% faţă de 
2018, bancnota cu cel mai mare 
număr de falsuri înregistrate 
fiind cea de 100 lei, potrivit ra-
portului anual al Băncii Naţionale 

a României. Din numărul total 
de bancnote false, 92 au fost 
capturate de poliţie în cursul 
unor acţiuni specifice, înainte de 
a fi puse în circulaţie, iar 3.415 
falsuri au fost depistate în circu-
laţie (cu 40% mai puţine decât în 
anul 2018).

Numărul rezervărilor de zbo-
ruri din România spre Europa 
și retur a crescut săptămâna 
aceasta cu 100%, comparativ 
cu ultima săptămână a lunii mai, 
iar preţul mediu al unui bilet de 
avion a înregistrat în medie o 
scădere între 5 și 10%, potri-
vit unei analize realizate de o 
agenţie de turism online. 

Cel mai ieftin bilet de avion 

cumpărat în iunie de la Vola.
ro a costat șase euro, pe ruta 
Dortmund - București, în timp 
ce o medie a preţurilor pentru 
top zece destinaţii pentru care 
românii au achiziţionat bilete 
în această perioadă a fost de 
163 euro pentru un bilet dus-în-
tors, comparativ cu 181 euro în 
același interval de timp în 2019, 
o scădere de aproape 10%.

Numărul rezervărilor de 
zboruri, în creștere cu 100%

Deficitul bugetar a urcat 3,59% 
din PIB, în primele 5 luni

Capitalul majoritar  
privat românesc a crescut  
în instituțiile de credit

Peste 3.500 de bancnote false, 
expertizate de BNR

„Facem o evaluare a tutu-
ror cheltuielilor pentru perioada 
a doua a anului și vrem să alo-
căm mai mulţi bani pentru in-
vestiţii, pentru că numai așa pu-
tem să plătim și pensii și sala-
rii crescute și în anii viitori. Da-
că noi facem această greșeală 
și anul acesta nu alocăm mai  
mulţi bani pentru investiţii și 

mergem spre ceea ce vrea 
stânga - populism din acesta 
mizerabil - dacă mergem spre 
populism, vă garantez că vom 
avea mari probleme anii viitori. 
(...) Voi face propuneri, bineîn-

ţeles, pe aceste scenarii pe ca-
re le prezint (privind procentul 
cu care să crească pensiile la 1 
septembrie, n.r.), decizia este 
una politică. Dar rolul meu es-
te acela de a avertiza, de a pre-

zenta aceste scenarii cu riscuri-
le aferente (...)”, a afirmat Flo-
rin Cîţu, la B1 TV.

Actuala criză 
economică, cea mai 

gravă din ultimii  
100 de ani

Tot pe subiectul creșterilor 
pensiilor de la 1 septembrie, mi-
nistrul Finanţelor a argumentat 
că românii trebuie să fie sinceri 
cu ei înșiși și să înţeleagă că ac-
tuala criză economică este cea 
mai gravă din ultimii 100 de ani. 

„Trebuie să fim foarte onești 
cu noi. Trecem prin cea mai di-
ficilă perioadă pentru economie 
din ultima sută de ani. În același 

timp, trebuie să avem toate da-
tele pentru exerciţiul bugetar la 
6 luni de zile. Datele sunt OK, 
am reușit să evităm un dezastru 
pentru economie. (...) Deși anul 
acesta, în primele 5 luni ale anu-
lui, au fost cheltuite 13,1 miliar-
de de lei pentru investiţii, ceea 
ce reprezintă cea mai mare su-
mă alocată investiţiilor în ultimii 
10 ani de zile. Deci, în plină criză, 
am reușit să alocăm aceste su-
me investiţiilor, și aici a fost cheia 
succesului, dacă vreţi, faptul că 
am reușit să avem totuși o eco-
nomie funcţională în această cri-
ză (se datorează, n.r.) faptului că 
am alocat mai mulţi bani inves-
tiţiilor”, a menţionat Florin Cîţu.
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Guvernul vrea să aloce mai 
mulţi bani pentru investiţii 
în cea de-a doua jumătate a 
anului, deoarece doar astfel 
vor putea fi crescute pensiile 
și salariile în anii următori, a 
declarat ministrul Finanţelor 
Publice, Florin Cîţu.

„Pe lângă stimularea inves-
tiţiilor, noi considerăm că tre-
buie stimulat și consumul, pen-
tru că în această perioadă s-au 
schimbat foarte multe compor-
tamente. Nu e de ajuns să spu-
nem că, de mâine, deschidem 
terasele, iar terasele vor fi pline. 
Un exemplu este cel al munici-
palităţii din Viena, care a dat 50 
de euro fiecărui vienez să-i folo-
sească la terasele și restauran-
tele din Viena. Eu nu cred că nu-
și permiteau vienezii 50 de euro, 
dar a fost o măsură de a stimula 
și a relua niște obiceiuri. Lucru-
rile astea trebuie să le facem și 
noi, nu e de ajuns să facem in-
vestiţii, pentru că întreprinderi-
le mici și mijlocii vor face inves-
tiţii și vor produce pentru con-
sumatorul care nu mai cumpă-
ră mașini, care nu mai consumă 
casnic la același nivel. Trebuie 
să fim foarte atenţi în a echilibra 
toate aceste lucruri, nu a spune 
că susţinem numai investiţiile, și 
nu reluarea consumului. Noi am 
venit cu o serie de propuneri de 
măsuri. De exemplu, voucherele 

de consum, care este un produs 
ce se folosește în SUA, vouchere 
care ajung la oamenii care și-au 
pierdut locurile de muncă, sunt 
în șomaj și care prin folosire fie 
în turism, fie în consumul casnic 
sprijină și întreprinderile mici și 
mijlocii și reluarea acestui motor 
economic”, a afirmat Jianu.

Închiderea a peste 
460 de mii de 

contracte de muncă, 
semn de criză

În viziunea președintelui 
CNIPMMR, închiderea a 467.000 
de contracte de muncă în Ro-
mânia reprezintă primul element 
care arată venirea crizei. 

„Revenirea economică nu 
va fi într-o perioadă scurtă de 
timp. În primul sondaj pe care 
l-am făcut, undeva în luna apri-
lie, întreprinderile mici și mijlocii 
spuneau că vor reveni la nive-
lul cifrei de afaceri anterior crizei 
în medie într-un an de zile, că 
au nevoie între 6 și 12 luni pen-
tru a reintegra la nivelul anterior 

personalul pe care îl aveau. Da-
că ne uităm pe cifre, vedem de 
exemplu că s-au închis 467.000 
de contracte de muncă. (...) 
Acesta este primul element ca-
re arată venirea crizei, pentru 
că angajatorii se dispensează în 
primul rând de aceste contracte  
part-time sau pe perioadă deter-
minată. Cu cât intervenim mai 
rapid în economie, cu atât con-
secinţele sunt mai mici și putem 
controla această revenire eco-
nomică”, a atras atenţia Florin 
Jianu.

Miliardul de euro 
pentru IMM-uri 

nu a ajuns încă la 
beneficiari

Acesta a adăugat că, deși 
Guvernul a identificat 1 miliard 
de euro care să ajute IMM-uri-
le, acţiunile de sprijinire a aces-
tora nu au fost puse în practică. 

„Pe noi ne interesează ca 
sumele de care vorbește Gu-
vernul, acel miliard de euro ca-
re au fost identificaţi în această 
perioadă 2014 - 2020, să ajun-
gă imediat la întreprinderile  
mici și mijlocii. Vorbim deja de 
două luni de zile și nu vedem ac-
ţiunile puse în practică. De ace-
ea, spun că timing-ul e foarte im-
portant. Ar trebui găsite soluţii”, 
a subliniat oficialul CNIPMMR.

 „România are nevoie de 
stimularea consumului!”
România are nevoie de stimularea consumului, nu doar de 
susţinerea investiţiilor, pentru că nu e de ajuns să spunem că, 
de mâine, deschidem terasele și acestea vor fi pline, a declarat 
președintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private 
Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin Jianu, într-o 
videoconferinţă de specialitate.

FLORIN JIANU:

Florin Cîțu: Alocarea de bani pentru investiții, premisă a creșterilor de pensii și salarii în anul viitor

 Vienezii au primit câte 50 de euro pe care să-i cheltuiască la terase


