
721 - 27 septembrie 2020 www.jurnaluldeilfov.ro ECONOMIC

Ministerul Finanţelor Publice 
(MFP) a planificat, în luna sep-
tembrie 2020, împrumuturi de 
la băncile comerciale de 4,54 de 
miliarde de lei, din care 400 mili-
oane printr-o emisiune de certi-
ficate de trezorerie cu discount 
și 3,6 miliarde de lei prin opt 
emisiuni de obligaţiuni de stat.

La acestea se poate adăuga 

suma de 540 milioane de lei prin 
sesiuni suplimentare de oferte 
necompetitive, aferente licitaţii-
lor de obligaţiuni.

Suma, cu 1,1 miliarde de lei 
mai mare faţă de cea progra-
mată în august, va fi destinată 
refinanţării datoriei publice și 
finanţării deficitului bugetului de 
stat.

Peste 6.650 de români s-au 
înscris până în acest moment 
în cadrul programului „Casa 
Eficientă Energetic” pentru a 
intra în posesia primei de de 
15.000 de euro în vederea 
izolării locuinţelor, arată datele 
Ministerului Mediului.

Prima energetică acoperă 
60% din valoarea fiecărei 

investiţii și poate fi folosită 
pentru instalarea de 
ferestre izolante, izolarea 
acoperișului, a pereţilor 
exteriori, montarea unei 
centrale mai eficiente, a 
panourilor solare, sisteme de 
ventilaţie, corpuri de iluminat 
cu LED, senzori de mișcare, 
robineţi și conducte noi etc.

Blue Air va introduce, în 
perioada 18 decembrie 2020 - 10 
ianuarie 2021, un număr de 49 
de zboruri noi săptămânal către 
șapte destinaţii de călătorie 
favorite ale românilor pentru 
petrecerea sărbătorilor de 
iarnă, informează un comunicat 
al operatorului aerian.

Cele șapte noi destinaţii 
- Barcelona, Birmingham, 
Bologna, Glasgow, Madrid, 
Roma și Viena - vor fi operate 
în mod temporar în cadrul 
Orarului de Iarnă 2020-21 și vor 
fi introduse în programul regulat 
de zbor în cadrul Orarului de 
Vara Blue Air 2021.

România a importat, în prime-
le șapte luni din 2020, o cantita-
te de gaze naturale utilizabile de 
1,116 milioane tone echivalent 
petrol (tep), cu 0,4% (4.000 tep) 
mai mare faţă de cea din peri-
oada similară din 2019, conform 
datelor centralizate de Institutul 
Naţional de Statistică.

Producţia internă de gaze 

naturale a fost, în perioada 
menţionată, de 4,221 milioane 
tep, fiind cu 11,3 (534.600 tep) 
sub cea din perioada ianuarie-
iulie 2019.

Producţia internă a însumat 
10,322 milioane tone, în scă-
dere cu 1,472 milioane tep, iar 
importul a fost de 7,383 milioa-
ne tep.

România a importat mai multe 
gaze, în primele 7 luni din 2020

În luna septembrie, MFP împrumută 
4,54 miliarde de lei de la bănci

Peste 6.650 de români, înscriși 
în programul „Casa Eficientă 
Energetic”

Blue Air - 7 rute internaționale noi, 
în perioada sărbătorilor de iarnă

„Suntem în criză economi-
că, dar suntem într-o criză ca-
re este suprapusă peste o cri-
ză sanitară. Nu aș spune că 
urmează o criză imensă, es-
te o criză economică suprapu-
să peste criza sanitară”, a de-
clarat ministrul Energiei vine-
rea trecută, într-o conferinţă de 
presă desfășurată în localitatea 
argeșeană Bascov. 

El a precizat, răspunzând 
unei întrebări, că întreprinderi-
le mici și mijlocii vor beneficia în 
continuare de susţinere.

„Aţi văzut primul pas pe ca-
re l-am făcut vizavi de întreprin-
derile mici și mijlocii, de capita-
lul autohton, cu acel miliard de 
euro pe care dorim să-l intro-
ducem în economie până pe 31 
decembrie. Lucrăm în momen-
tul de faţă la direcţiile strategi-
ce și suntem în negocieri foar-
te clare cu Comisia Europeană 
pentru Planul naţional de rezili-
enţă, practic vorbim de alte 30 
de miliarde de euro (...) și ne 
batem la Comisia Europeană 
și cred că vom obţine acceptul 

acesteia (...) ca din acest plan 
de rezilienţă să fie finanţat un 
capitol special pentru întreprin-
deri mici și mijlocii”, a explicat 
ministrul Economiei.

Investițiile  
românilor în afara 

țării, încurajate
Oficialul a afirmat, totoda-

tă, că îi încurajează pe între-
prinzătorii români să-și dezvol-
te afacerile inclusiv în afara gra-
niţelor ţării. 

„Încurajăm investiţiile stră-
ine în România, dar pe de altă 
parte (...) încurajez întreprin-
derile românești care vor să se 
ducă să investească ele în afa-

ră, la rândul lor, pentru că, de 
ce nu, putem și vom putea să 
facem acest lucru sprijinind so-
cietăţile care doresc să se ducă 
să facă investiţii în altă parte», 
a mai spus Virgil Popescu.

Ministrul Economiei a vizi-

tat, vinerea trecută, Fabrica de 
Combustibil Nuclear de la Mio-
veni și două întreprinderi pri-
vate din comuna Bascov și Su-
cursala Hidrocentrale Curtea de 
Argeș.
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Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat că în 
momentul de faţă ne aflăm într-o criză economică 
suprapusă peste criza sanitară, dar că nu se așteaptă  
să urmeze „o criză imensă”.

Mai mult, ponderea pensi-
ilor private în Produsul Intern 
Brut, la sfârșitul lunii iunie 2020, 
a fost de 6,39%, peste nivelul 
din decembrie 2019. „Contextul 
economic din primele șase luni 
ale anului 2020 a fost influenţat 
de pandemia COVID-19, care a 
generat dezechilibre economice 
la nivel naţional, cât și la nivel 
internaţional. În această con-
junctură dificilă, piaţa pensiilor 
private a înregistrat performan-
ţa de a depăși pragul de 14 mili-
arde de euro active administra-
te, confirmând astfel revenirea 
estimată în V. Un factor deter-
minant în evoluţia favorabilă a 
activelor, în semestrul I al aces-
tui an, a fost piaţa de capital, 
care s-a redresat după scăde-
rea abruptă înregistrată de in-
dicele BET în perioada de lock-
down și a consemnat o creștere 
a indicelui în luna august, până 
la o valoare apropiată celei de 
la sfârșitului anului 2019”, a de-
clarat vicepreședintele ASF, Dan 

Armeanu, coordonatorul Secto-
rului Pensii Private. 

Valoarea totală a activelor 
nete ale fondurilor de pensii ad-
ministrate privat a fost, la data 
de 30 iunie 2020, de 65,94 mi-
liarde de lei (13,62 miliarde de 
euro), înregistrându-se un ritm 
anual de creștere de 19,59%, 
evoluţie care ţine cont inclusiv 
de recentele efecte economice 
cauzate de pandemia COVID-19. 

Contul pensiilor 
private, în creștere

La sfârșitul lunii iunie 2020, 
erau înregistraţi în sistemul pen-
siilor administrate privat 7,56 
milioane de participanţi, mai 
mult cu 1,25% faţă de sfârșitul 
anului 2019.

De asemenea, valoarea me-
die a unui cont în sistemul pen-
siilor administrate privat a fost 
de 8.859 lei, înregistrând o 
creștere de 5,05% comparativ 
cu decembrie 2019. 

De asemenea, la 30 iunie 
2020, valoarea totală a active-
lor nete înregistrată de fonduri-
le de pensii facultative a fost de 
2,60 miliarde de lei (0,54 mili-
arde de euro), consemnând un 
avans anual de 14,53%.

Totodată, la sfârșitul lu-
nii iunie 2020, erau înregistraţi 
în sistemul pensiilor facultati-
ve 517.057 de participanţi, cu 
3,18% mai mulţi faţă de finele 
anului trecut. La sfârșitul primu-
lui semestru al anului, valoarea 
medie a unui cont al participan-
ţilor la sistemul pensiilor facul-
tative era de 5.513 lei, înregis-
trând o creștere de 1,70% com-
parativ cu decembrie 2019.     

În intervalul ianuarie - iunie 
2020, au fost efectuate plăţi ale 
activului personal net către par-
ticipanţi însumând 35,29 milioa-
ne lei pentru 3.775 participanţi 
și beneficiari. 

La 30 iunie 2020, ponderea 
cea mai mare în structura por-
tofoliilor fondurilor de pensii pri-
vate era deţinută de titlurile de 
stat, cu 65,52%, fiind urmată 
de acţiuni, cu 19,36% și de de-
pozite bancare, cu 3,94%. Obli-
gaţiunile corporative au repre-
zentat 5,32%, în timp de titlu-
rile de participare au reprezen-
tat 3,01%.

Valoarea activelor în 
sistemul de pensii private a 
depășit 14 miliarde de euro
Valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul 
întregului sistem de pensii private, a atins suma de 68,57 
miliarde de lei, la data de 30 iunie 2020, depășind în echivalent 
euro valoarea de 14 miliarde, în creștere cu 6,31% faţă de 
decembrie 2019, informează Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF).

Virgil Popescu: Nu ne așteaptă „o criză imensă”


