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„Ratele au fost amânate 
pentru 22% dintre clienţii noștri 
persoane fizice și în cazul a 
28% dintre persoanele juri-
dice”, a afirmat președintele 
Executiv al Asociaţiei Române a 
Băncilor (ARB), Florin Dănescu, 
care a subliniat că prelungirea 
ar trebui să se aprobe în func-
ţie de nevoi.

Potrivit acestuia, de la debu-
tul crizei generate de pande-
mie, creditarea a crescut cu 31 
de miliarde de lei, iar în acest 
context el a confirmat faptul că 
Ministerul Finanţelor Publice 
caută, împreună cu băncile, o 
soluţie pentru amânarea plăţii 
ratelor pentru clienţii băncilor 
după 1 ianuarie 2021. 

CE a transmis statelor 
membre o nouă propunere 
de modificare și prelungire a 
cadrului temporar, ceea ce 
înseamnă că toate măsurile 
luate în acest an pot fi 
prelungite și în 2021, a anunţat 
ministrul Finanţelor, Florin 
Cîţu. „Știm foarte bine că acest 
cadru temporar era până la 30 

iunie 2021. Putem să mergem 
după această perioadă și se 
propune și introducerea unui 
instrument de sprijin pentru 
a compensa o parte din 
costurile fixe neacoperite ale 
întreprinderilor cu activitate 
comercială redusă din cauza 
focarului de COVID-19”, a 
explicat Chiţu.

Economia românească ar 
urma să se contracte cu 5,7% 
în 2020, dar va înregistra o 
relansare de 4,9% în 2021, 
conform celei mai recente ac-
tualizări a prognozei economice 
(Economic Update) a Băncii 
Mondiale pentru Europa și Asia 
Centrală (ECA).

De asemenea, pentru a răs-
punde la consecinţele pandemiei 
de COVID-19, Banca Mondială 
se așteaptă ca deficitul fiscal să 
ajungă la 9,1% din PIB în 2020, 
de la un nivel planificat de 3,6% 
din PIB înainte de criză.   Totoda-
tă, instituţia mizează anul viitor 
pe un deficit de 6,3% din PIB.

Programul guvernamental 
pentru susţinerea companiilor 
mari a demarat, firmele având 
posibilitatea să se înscrie în 
program până la finalul lunii vii-
toare, a anunţat, pe Facebook, 
ministrul Finanţelor Publice, 
Florin Cîţu.

Potrivit EximBank, benefici-
arii programului sunt companii 
mari și IMM cu cifra de afaceri 

peste 20 milioane de lei (în 
2019), care nu erau în dificul-
tate la data de 31 decembrie 
2019.

Totodată, potenţialul benefi-
ciar nu trebuie să afle în litigiu 
cu EximBank sau cu MFP.

Termenul limită până la care 
companiile interesate se pot 
înscrie în program este 30 no-
iembrie 2020.

A demarat programul 
guvernamental de susținere  
a companiilor mari

Amânarea ratelor  
ar putea fi prelungită

CE prelungește măsurile  
de susținere a economiei 

Contracție de peste 5 procente  
a economiei românești, în 2020

„Astăzi INS a anunţat că, 
deși economia a fost în stare 
de urgenţă în aproape tot tri-
mestrul II, au existat contribu-
ţii pozitive la creșterea econo-
mică din: construcţii - 0,3 punc-
te procentuale, IT - 0,6 puncte 
procentuale, administraţie pu-
blică - 0,3 puncte procentuale”, 
a menţionat Florin Cîţu. 

Potrivit acestuia, „cele mai 
importante informaţii vin de la 

investiţii și exporturi nete.”
„Investiţiile au avut în peri-

oada de criză o contribuţie pozi-
tivă de 0,5 puncte procentuale 
(a fost revizuită de la 0,4 puncte 
procentuale) iniţial. Este evident 
că strategia de a canaliza cât 
mai multe resurse spre investi-
ţii, 30 de miliarde lei în 9 luni și 
cea mai mare sumă din ultimii 
10 ani, a funcţionat. În ceea ce 
privește exporturile nete, contri-

buţia negativă a fost redusă cu 
0,4 puncte procentuale, ducând 
la un impact negativ mult mai 
mic pentru PIB. Sunt date foar-
te bune care susţin scenariul de 
bază cu o revenire în V a eco-
nomiei din trimestrul III 2020”, 
a mai scris ministrul Finanţelor.

PIB mai mic  
în trimestrul 2

Institutul Naţional de Sta-
tistică (INS) a revizuit la 11,9%, 
de la 12,3%, estimările privind 
contracţia Produsului Intern 
Brut (PIB) pe serie ajustată se-
zonier în trimestrul II din acest 
an, faţă de primul trimestru din 
2020, potrivit datelor provizo-

rii publicate de INS. Datele pro-
vizorii publicate în septembrie 
de Statistică indicau faptul că 
Produsul Intern Brut în trimes-
trul II a fost, în termeni reali, 
mai mic cu 12,3%, comparativ 
cu trimestrul I din 2020. Con-

form comunicatului INS, faţă de 
același trimestru din anul 2019, 
PIB-ul a înregistrat o scădere 
cu 10,3% pe seria brută și cu 
10,2% pe seria ajustată sezo-
nier.
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Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit pozitiv, cu 0,2 
puncte procentuale, dinamica PIB în trimestrul II din 2020, 
a anunţat ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, pe pagina sa de 
Facebook. El a menţionat că „sunt date foarte bune care 
susţin scenariul de bază cu o revenire în V a economiei din 
trimestrul III 2020”.

Prin această schemă de aju-
tor de stat, IMM-urile a căror 
activitate a fost afectată de pan-
demia COVID-19, inclusiv prin 
măsuri administrative de limita-
re a activităţii, pot obţine finan-
ţări nerambursabile din fonduri 
europene, prin Programul Ope-
raţional Competitivitate 2014 - 
2020, și din fonduri de la buge-
tul de stat, pentru cheltuielile 
curente și/sau pentru proiecte 
de investiţii. Bugetul total alo-
cat acestei scheme de ajutor de 
stat este de 1 miliard de euro.

Potrivit sursei citate, pen-
tru accesarea granturilor, solici-
tanţii trebuie să se înregistreze 
și să depună cererea de finan-
ţare în format electronic pe site-
ul granturi.imm.gov.ro, alegând 
inclusiv banca parteneră.

CEC Bank este una din-
tre cele șapte bănci partenere 
în implementarea acestui pro-
gram, efectuând virarea sume-
lor aferente ajutorului de stat 
în conturile dedicate ale bene-
ficiarilor. De asemenea, la solici-

tarea beneficiarilor, pentru pro-
iectele de investiţii, CEC Bank 
poate acorda credite punte pâ-
nă la decontarea de către Minis-
terul Economiei, Energiei și Me-
diului de Afaceri. Creditele pun-
te pot acoperi până la 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile 
aprobate, având costuri reduse. 
În plus, CEC Bank poate asigura 
credite pentru cofinanţarea pro-
iectelor.

CEC Bank acordă 
și credite-punte și 

pentru cofinanțarea 
proiectelor

Totodată, CEC Bank acor-
dă credite pentru cofinanţarea 
proiectelor de investiţii și cre-
dite punte - pentru acoperirea 
cheltuielilor eligibile efectuate 
în cadrul proiectelor. Plafoane-
le maxime ale granturilor pen-
tru investiţii sunt între 50.000 și 
200.000 de euro, în funcţie de 
nevoile de finanţare ale proiec-

telor, iar solicitanţii trebuie să 
asigure cofinanţare pentru mi-
nimum 30% din valoarea chel-
tuielilor eligibile, în cazul pro-
iectelor din regiunea București-
Ilfov, respectiv 15% - în cazul 
proiectelor din celelalte regiuni 
de dezvoltare. Finanţările punte 
pot fi acordate pe o durată de 
maximum doi ani.

IMM-urile, a căror activita-
te a fost afectată de pandemia 
COVID și care dispun de un cer-
tificat de situaţii de urgenţă în 
acest sens, pot obţine granturi 
între 2.000 de euro și 150.000 
de euro pentru finanţarea capi-
talului de lucru (ex. chirie, sto-
curi, datorii furnizori utilităţi 
etc). Pe de altă parte, IMM-uri-
le fără salariaţi, dar și PFA-urile 
sau cabinetele medicale pot ob-
ţine microgranturi în valoare de 
2.000 de euro pentru susţinerea 
cheltuielilor cu stocurile, chiriile, 
acoperirea datoriilor faţă de fur-
nizorii de utilităţi.

CEC Bank este instituţia fi-
nanciară cu cea mai lungă tradi-
ţie. Fondată în 1864, CEC Bank 
are în prezent cea mai extinsă 
reţea naţională, cu peste 1.000 
de sucursale și unităţi teritoria-
le și active de peste 36 miliarde 
lei, la sfârșitul primului semes-
tru din 2020.

CEC Bank oferă  
granturi pentru IMM-urile 

afectate de pandemie
CEC Bank a semnat convenţia cu Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri, devenind astfel partener 
în cadrul schemei de ajutor de stat prin care IMM-urile 
afectate de pandemia COVID-19 pot avea acces la fonduri 
nerambursabile pentru activitatea curentă și pentru investiţii,  
a anunţat, joi, banca.

INS a revizuit pozitiv dinamica PIB


