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Valoarea totală a creditelor 
restante în lei ale populaţiei și 
firmelor s-a cifrat, în august 
2020, la 4,99 miliarde de 
lei, în creștere cu 2,92% 
faţă de suma raportată în 
luna precedentă, în timp ce 
restanţele la creditele în 
valută au urcat cu 1,61%, 
la 1,95 miliarde de lei 
(echivalent), conform datelor 

Băncii Naţionale a României 
(BNR).

Totalul creditelor în lei 
atingea, în august, 188,5 
miliarde de lei (cu 1,14% peste 
valoarea din luna precedentă), 
din care 69,285 miliarde de 
lei erau sume contractate de 
agenţii economici și 115,155 
miliarde de lei împrumuturi 
luate de populaţie.

Rata șomajului în România 
s-a situat la 5,4%, în trimestrul 
II al anului în curs, în creștere 
cu 1,1 puncte procentuale faţă 
de cea înregistrată în trimestrul 
anterior, iar rata de ocupare a 
populaţiei în vârstă de muncă 
(15-64 ani) a fost de 65,2%, în 
scădere cu 0,2 puncte procen-

tuale raportat la aceeași perioa-
dă de referinţă, arată datele INS. 
Conform statisticii oficiale, în 
T2 2020, rata de ocupare a po-
pulaţiei în vârstă de 20 - 64 ani 
a fost de 70,4%, cu 0,4 puncte 
procentuale peste ţinta naţiona-
lă de 70% stabilită în contextul 
Strategiei Europa 2020.

Înmatriculările de motocicle-
te, ATV-uri și scutere înregis-
trate în România au crescut cu 
10,3%, în primele opt luni din 
2020, faţă de aceeași perioadă 
din anul anterior, arată datele 
Asociaţiei Producătorilor și 
Importatorilor Auto (APIA).

În ceea ce privește topul pe 
mărci la motociclete, la opt 

luni, primul loc este ocupat de 
BMW cu 265 de unităţi (20,9% 
cotă de piaţă), urmată de 
Honda - cu 233 de exemplare 
(18,4% cotă de piaţă), Kawa-
saki (158 de unităţi, 12,5% cotă 
de piaţă), Yamaha (136 de 
unităţi și 10,8% cotă de piaţă) 
și KTM (112 de unităţi și 8,9% 
cotă de piaţă).

Primul SUV Ford Perfor mance 
fabricat în Europa - Puma ST - a 
intrat pe linia de producţie la 
uzina de la Craiova, a anunţat, 
joia trecută, constructorul auto 
într-un comunicat.

Conform fișei tehnice a SUV-
ului, acesta dezvoltă 200 CP, o 
acceleraţie de la 0 la 100 km/h 

în 6,7 secunde, fiind totodată 
prevăzut cu șasiu personalizat: 
o bară de torsiune cu 40% mai 
rigidă decât cea de pe Fiesta 
ST, ceea ce determină un cen-
tru de greutate mai ridicat, cu 
arcuri de distribuţie vectorială, 
accentuând caracterul sportiv 
al mașinii.

Ford Craiova a început producția 
SUV-ului Puma ST Performance

Credite restante mai multe,  
în august 2020

Rata șomajului, în creștere

Românii au cumpărat mai multe 
motociclete, scutere și ATV-uri

„În ceea ce privește cursul 
de schimb EUR/RON, 90% din-
tre participanţi anticipează o de-
preciere a leului în următoarele 
12 luni (comparativ cu valoarea 
actuală), neexistând nicio opinie 
de apreciere a leului. Astfel va-
loarea medie a anticipaţiilor 
pentru orizontul de 6 luni este 
de 4,8886, în timp ce pentru ori-
zontul de 12 luni valoarea medie 
a cursului anticipat este de 
4,9777 (în condiţiile în care anti-
cipaţiile individuale au variat  
între 4,8500 și 5,1500). Rata 

anticipată a inflaţiei pentru ori-
zontul de 12 luni (septembrie 
2021/septembrie 2020) a înre-
gistrat o valoare medie de 
2,94%”, se arată într-un comu-
nicat al CFA România.

Deficitul bugetar  
și inflația vor crește 

și ele
Potrivit documentului, 60% 

dintre participanţi anticipea-
ză majorarea ratei inflaţiei în 
următoarele 12 luni, iar pes-

te 73% anticipează majorarea 
primei de risc (măsurată prin 
CD) a României în următoare-
le 12 luni. Peste 66% conside-
ră supra-evaluate preţurile pro-
prietăţilor imobiliare din marile 
orașe. 

În document se menţio-
nează faptul că din luna apri-
lie a acestui an, în cadrul son-
dajului au fost adăugate și în-
trebări suplimentare, referitoa-
re la impactul crizei coronaviru-
sului asupra economiei naţiona-
le. Rezultatele pentru luna au-
gust 2020 relevă că în ceea ce 
privește durata impactului eco-
nomic al cornavirusului cea mai 
mare parte a respondenţilor 
(70%) anticipează că acesta se 

va resimţi puternic până în tri-
mestrul II al anului 2021. 

Referitor la deficitul buge-
tului de stat anticipat pentru 
anul 2020, valoarea medie a 
anticipaţiilor este 8,3%. În ce-
ea ce privește evoluţia, în ter-

meni reali a PIB în anul 2020, 
valoarea medie a anticipaţiilor 
este -4,7%.

Valoarea medie a anticipaţi-
ilor privind rata șomajului la fi-
nalul anului 2020 este 7%.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Analiștii CFA România anticipează o depreciere a leului în 
următoarele 12 luni, până la 4,9777 lei/euro, în timp ce rata 
anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni, septembrie 
2021/septembrie 2020, a înregistrat o valoare medie de 2,94%.

Conform INS, angajatorii 
au cheltuit în medie, într-o lu-
nă, 5.092 lei pentru un salari-
at. Numărul mediu al salariaţi-
lor în anul 2019 a fost 5,164 mi-
lioane de persoane, în creștere 
cu 96.400 persoane comparativ 
cu anul precedent. Efectivul sa-
lariaţilor la 31 decembrie 2019 a 
fost de 5,481 milioane de per-
soane, mai mare cu 54.900 per-
soane faţă de sfârșitul anului 
precedent. 

Cele mai mari câștiguri sa-
lariale medii nete lunare realiza-
te în anul 2019, superioare me-
diei pe economia naţională, au 
fost în informaţii și comunicaţii 
(+89%), intermedieri financi-
are și asigurări (+66,8%), ad-
ministraţie publică (+65,7%), 
producţia și furnizarea de ener-
gie electrică și termică, ga-
ze, apă caldă și aer condiţio-
nat (+46,8%), industria extrac-
tivă (+43,2%), activităţi pro-
fesionale, știinţifice și tehnice 
(+31,9%), sănătate și asisten-
ţă socială (+24,5%), respectiv 
în învăţământ (+13,7%).

Potrivit INS, câștigurile sa-
lariale medii nete lunare care  
s-au situat la cea mai mare dis-
tanţă sub media pe economie 
au fost în hoteluri și restaurante 

(-42,2%), alte activităţi de ser-
vicii (-36,3%), agricultură, silvi-
cultură și pescuit (-23,7%), ac-
tivităţi de servicii administrati-
ve și activităţi de servicii suport 
(-23,3%), comerţ (-20%), dis-
tribuţia apei, salubritate, gesti-
onarea deșeurilor, activităţi de 
decontaminare (-18,6%), tran-
zacţii imobiliare (-16,9%), acti-
vităţi de spectacole, culturale și 
recreative (-13,4%), industria 
prelucrătoare (-13,0%), trans-
port și depozitare (-8,2%) și 
construcţii (-6%). 

Femeile au câștiguri 
mai mici decât bărbații

Femeile au câștigat, în me-
die, cu 2,4% mai puţin decât 
bărbaţii, realizând un câștig sa-
larial mediu brut lunar de 4.791 
lei (faţă de 4.909 lei al bărba-
ţilor). În expresie netă, femeile 
au câștigat cu 4,9%, respectiv 
cu 149 lei lunar mai puţin decât 
bărbaţii (2.908 lei câștigul sala-
rial mediu net lunar al femeilor 
faţă de 3.057 lei al bărbaţilor).

Bărbaţilor le revin câștiguri 
salariale medii nete lunare su-
perioare femeilor în majorita-
tea activităţilor economice, ce-
le mai mari diferenţe (pes-

te 20%) regăsindu-se în in-
termedieri financiare și asigu-
rări (39,1%), industria prelu-
crătoare (25,5%), alte activităţi 
de servicii (25,2%), informaţii 
și comunicaţii (23%) și comerţ 
(20,6%).

Bucureștenii,  
cel mai bine plătiți

În profil teritorial, pe jude-
ţe, câștigul salarial mediu net 
lunar în anul 2019 s-a situat sub 
media pe economie în 37 din-
tre judeţe. 

Cele mai scăzute câștiguri 
salariale medii nete lunare s-au 
înregistrat în judeţele Harghi-
ta (2.349 lei, cu 21,3% mai pu-
ţin decât media pe economie), 
Teleorman (2.360 lei, cu 21,0% 
mai puţin decât media pe eco-
nomie), Covasna (2.379 lei, cu 
20,3% mai puţin decât media pe 
economie), Bihor (2.385 lei, cu 
20,1% mai puţin decât media pe 
economie), respectiv Vrancea 
(2.389 lei, cu 20,0% mai puţin 
decât media pe economie). 

La polul opus, cu cele mai 
mari valori ale câștigurilor sa-
lariale medii nete lunare se si-
tuează Municipiul București 
(4.068 lei, cu 36,2% peste me-
dia pe economie), respectiv ju-
deţele Cluj (3.449 lei, cu 15,5% 
peste media pe economie) și 
Timiș (3.310 lei, cu 10,9% pes-
te media pe economie).

În anul 2019, veniturile 
medii ale salariaților  

au crescut cu 13%
Câștigul salarial mediu net lunar la nivelul economiei naţionale 
a fost anul trecut de 2.986 lei, în creștere cu 13% (+344 lei) 
comparativ cu anul precedent, iar câștigul salarial mediu brut lunar 
a fost 4.853 lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Euro ar putea ajunge la aproape 5 lei, în următorul an


