
714 - 20 decembrie 2020 www.jurnaluldeilfov.ro ECONOMIC

Bursa de Valori București 
a aprobat admiterea la 
tranzacţionare pe piaţa 
reglementată a obligaţiunilor 
subordonate, negarantate, 
neconvertibile, denominate 
în euro emise de Patria Bank, 
prima zi de tranzacţionare 
fiind 15 decembrie, conform 
unui raport al băncii publicat 

pe site-ul BVB. Obligaţiunile 
au o dobândă fixă de 
6,50% pe an, scadenţa în 5 
octombrie 2028 și o valoare 
nominală totală de 8,187 
milioane euro.

Obligaţiunile au fost emise 
în cadrul plasamentului privat 
desfășurat în perioada 28-30 
septembrie 2020.

Câștigul salarial mediu 
nominal brut a crescut în 
România cu 38 de lei, în 
octombrie, în comparaţie 
cu luna anterioară, până la 
valoarea de 5.452 de lei, arată 
datele INS.

Creșterea raportată în 
perioada de referinţă s-a 
datorat acordării de prime 
ocazionale (prime trimestriale, 
anuale, al 13-lea salariu sau 
pentru performanţe deosebite), 
drepturi în natură și ajutoare 

bănești, sume din profitul net și 
alte fonduri (inclusiv bilete de 
valoare).

De asemenea, INS 
menţionează că majorările 
au avut la bază activitatea 
anumitor agenţi economici, 
realizările de producţie sau 
încasările mai mari (în funcţie 
de contracte/proiecte), precum 
și disponibilizările de personal 
cu câștiguri salariale mai 
mici faţă de medie din unele 
activităţi economice.

Aproape jumătate dintre 
români (48%) intenţionează 
să-și cumpere un telefon nou 
în următorul an, pentru a avea 
acces la tehnologia 5G, potrivit 
unui studiu realizat de Motorola 
și compania de cercetare Cult 
Market Research.

Studiul evidenţiază că 33% 

dintre respondenţi ar trece 
pe reţeaua 5G imediat ce ar 
fi disponibilă, în timp ce 24% 
ar trece doar dacă nu ar avea 
alternativă, iar 43% din total ar 
face această schimbare dacă 
ar avea mai multe informaţii 
sau dacă mai mulţi cunoscuţi ar 
utiliza conectivitatea 5G.

Transportul mari-
tim de mărfuri a în-
registrat, în primele 
nouă luni ale acestui 
an, o scădere de 
9,6%, comparativ cu 
perioada similară din 
2019, mărfurile în-
cărcate și descărca-
te în porturile în care 
sunt operate nave 
maritime totalizând 
35,195 milioane tone, conform 
datelor centralizate de INS.

În cazul mărfurilor descăr-
cate scăderea a fost de 13,1%, 
iar al celor încărcate de 6% la 
mărfuri încărcate. 

Porturile în care a fost 
desfășurată cea mai intensă 
activitate, în decursul perioa-
dei 1 ianuarie - 30 septembrie 
2020, au fost: Constanţa, cu o 
pondere de 85,1%, respectiv 
Midia - cu 8,4%.

Transportul maritim  
de mărfuri, în scădere

Obligațiunile Patria Bank, 
tranzacționate la Bursa de Valori

Câștigul salarial mediu,  
în creștere în luna octombrie

Doar 48% dintre români  
vor telefon cu 5G

Potrivit datelor Institutu-
lui Naţional de Statistică (INS), 
preţul fructelor proaspete a ur-
cat în noiembrie cu 1,46% com-
parativ cu luna similară, și cu 
6% raportat la decembrie 2019. 

Ouăle s-au scumpit cu 
1,99% faţă de octombrie, iar 
factura la energie electrică a 
crescut cu 1,21%.

La polul opus s-au situat ci-
tricele și alte fructe meridiona-
le, care s-au ieftinit cu 9,57%, 
cartofii, cu 1,06% - dar faţă de 

decembrie 2019 preţul s-a re-
dus cu 30,2% -, iar biletele de 
avion au avut preţuri mai mici în 
noiembrie cu 5,29% faţă de lu-
na octombrie, și cu 13,21% ra-
portat la decembrie 2019. 

Creșteri de preţuri de pâ-
nă la 1% s-au înregistrat în 
noiembrie la miere de albi-
ne (+0,82%), ulei comesti-
bil (+0,81%), pește proaspăt 
(+0,53%), specialităţi de pa-
nificaţie (+0,49%), marga-
rină (+0,43%), încălţămin-

te din piele (+0,53%), ţesă-
turi (+0,40%), tutun și ţigări 
(+0,40%). 

Preţul la bere a urcat cu 
0,11% (+2,83% faţă de de-
cembrie 2019), vinul este mai 
scump cu 0,13% (+2,53%/de-
cembrie 2019), în timp ce ţui-
ca, rachiurile și alte băuturi au 
un preţ mai mare cu 0,27% 
(+2,66%/decembrie 2019).

Inflația a scăzut  
cu doar 0,1%

Rata anuală a inflaţiei a co-
borât la 2,1% în luna noiem-
brie a acestui an, de la 2,2% 
în octombrie, în condiţiile în ca-
re mărfurile alimentare s-au 

scumpit cu 3,81%, serviciile cu 
2,77%, iar mărfurile nealimen-
tare cu 0,78%, potrivit datelor 
publicate de Institutul Naţional 
de Statistică (INS). 

Banca Naţională a Româ-
niei (BNR) estimează o inflaţie 

de 2,1% la sfârșitul acestui an, 
în scădere cu 0,6 puncte pro-
centuale faţă de prognoza an-
terioară, și de 2% în trimestrul 
III din 2022, potrivit Raportului 
asupra inflaţiei.
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Fructele proaspete, ouăle și energia electrică s-au scumpit 
cel mai mult în luna noiembrie, faţă de octombrie, în timp ce 
scăderi de preţuri mai consistente s-au consemnat la citrice și 
alte fructe meridionale, cartofi și transport aerian.

Conform unui comunicat re-
mis AGERPRES, obiectivul sche-
mei de ajutor de stat este dezvol-
tarea regională prin realizarea de 
investiţii care determină crearea a 
minimum 100 de locuri de muncă 
și încurajarea participării active a 
întreprinderilor la reducerea deca-
lajelor economice dintre regiuni și 
redresarea economiei românești. 

În cadrul schemei sunt finan-
ţate cheltuielile salariale înregis-
trate pe o perioadă de doi ani 
consecutivi, ca urmare a creării 
de noi locuri de muncă. Se acordă 
sume sub formă de granturi, de la 
bugetul de stat, pentru cheltuieli 
eligibile de natura costurilor sala-
riale. În anul 2020, pentru ambele 
scheme de ajutor de stat adminis-
trare de MFP a fost alocat un bu-
get de 1,5 miliarde lei.

Schema a fost 
revizuită în august

În luna august, prin Hotă-
rârea de Guvern nr. 598/2020 a 
fost revizuită această schemă, 
pentru creșterea accesibilităţii 
companiilor la finanţarea inves-
tiţiilor cu ajutor de stat. 

Principalele modificări pre-
văd prelungirea până în anul 
2023 a perioadei în care se pot 
emite acorduri pentru finanţare, 
prelungirea până în anul 2028 a 
perioadei în care se poate efec-
tua plata ajutorului de stat, eli-
minarea condiţiei privind angaja-
rea de lucrători defavorizaţi, in-
troducerea posibilităţii demarării 
proiectului de investiţii după de-
punerea cererii pentru finanţare, 
eliminarea obligativităţii operato-
rului economic de a nu înregistra 
debite restante la bugetul gene-
ral consolidat al statului la mo-
mentul depunerii cererii de acord 
pentru finanţare, această obliga-
ţie rămânând valabilă la momen-
tul plăţii ajutorului de stat, elimi-
narea evaluării cererilor de acord 
pentru finanţare în două etape 
în vederea simplificării procedu-
rii de evaluare, stabilirea unui 
termen de 6 luni de la emiterea 
acordului pentru finanţare, pen-
tru asigurarea surselor de finan-
ţare și demonstrarea situaţiei ju-
ridice a locaţiei, având în vedere 
că procesul de perfectare a do-
cumentelor juridice în contextul 
actual poate întârzia depunerea 

cererii de acord pentru finanţa-
re, flexibilizarea condiţiilor pe 
care trebuie să le îndeplinească 
întreprinderile în activitate, re-
spectiv eliminarea condiţiei pri-
vind rentabilitatea cifrei de afa-
ceri, posibilitatea modificării lo-
caţiei/locaţiilor, precum și a locu-
rilor de muncă aferente acesto-
ra în aceeași regiune și flexibili-
zarea procedurii de plată a aju-
torului de stat, prin eliminarea 
condiţiilor referitoare la numărul 
maxim de cereri care se pot de-
pune într-un an calendaristic.

Criterii de 
eligibilitate

Principalele criterii de eligibi-
litate și condiţii obligatorii sunt: 
investiţiile realizate trebuie să fie 
considerate investiţii iniţiale sau 
investiţii iniţiale în favoarea unei 
activităţi economice noi; compa-
nia nu intră în categoria „între-
prinderilor în dificultate”, nefi-
ind eligibile întreprinderile care 
se află în cel puţin una dintre ur-
mătoarele situaţii: în ultimul an 
fiscal jumătate din capitalul so-
cial subscris a dispărut din cau-
za pierderilor acumulate; rapor-
tul datorii/capitaluri proprii este 
mai mare de 7,5; capacitatea de 
acoperire a dobânzilor calculate 
pe baza EBITDA se situează sub 
valoarea de 1 (în cazul întreprin-
derilor mari).

Ministerul Finanţelor Publice anunţă mediul de afaceri că 
se pot depune cereri pentru finanţare în baza Hotărârii de 
Guvern pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru sprijinirea investiţiilor noi, care promovează dezvoltarea 
regională prin crearea de locuri de muncă.

Scumpiri și scăderi de prețuri, în luna noiembrie 2020

Schemă de ajutor  
de stat pentru finanțarea 

investițiilor noi


