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Conform datelor Băncii
Naţionale a României

(BNR), valoarea totală a
creditelor restante în lei ale
populaţiei şi firmelor s-a
cifrat, în iulie 2020, la 4,85
miliarde de lei, în creştere
cu 0,83% faţă de suma
raportată în luna
precedentă, în timp ce
restanţele la creditele în
valută au coborât cu 1,85%,
la 1,92 miliarde de lei
(echivalent), conform
datelor Băncii Naţionale
a României (BNR). M.D.

Totalul creditelor în lei atingea,în iulie, 186,4 miliarde de lei (cu1,32% peste valoarea din lunaprecedentă), din care 68,175 mi-
liardedeleierausumecontractatede agenţii economici şi 113,989miliarde de lei împrumuturi lua-tedepopulaţie.Creditele învalută

totalizau 88,93 miliarde echiva-lent lei în iulie 2020 (cu 1,26%mai puţin faţă de iunie 2020), dincare 50,745 miliarde de lei îm-prumuturi contractate de agenţiieconomici şi 32,899 miliarde delei credite luate de populaţie. Bu-cureştenii aveau, la finele lunii iu-lie, credite în lei restante în sumăde1,958miliardedelei(1,925mi-liarde de lei în iunie) şi în valutăde 737,3 milioane de lei, echiva-lent (765 milioane de lei în iunie).
Totalul creditelor în lei
contractate în Capitală
secifra la 65,860 mi-
liarde de lei (65,6 mi-

liardedeleiluna
precedentă), iar al celor
învalută la 45,340 mi-

liarde de lei (46,272
miliardedelei îniunie).

Celemaimultedi-zolvări au fost înre-gistrate în munici-piul Bucureşti, res-pectiv 2.707 de fir-me (în scădere cu21,54% faţă de pri-mele şapte luni din2019) şi în judeţeleTimiş (792, -20,72%), Constan-ţa (729, -25,54%) şiCluj (712, -22,52%).Raportat la primele

şaptelunidin2019,ocreş-tere a numărului de firmedizolvate a fost înregis-tratădoarînjudeţulMureş(+0,28%), în timp ce scă-derile cele mai semnifica-tive s-au consemnat în ju-deţele Caraş-Severin (mi-nus 55,76%), Teleorman(minus53,79%)şiOlt(mi-nus 51,13%). Domeniulde activitate care a înre-gistrat cele mai multe di-zolvări de firme în ianua-rie - iulie 2020 este co-merţul cu ridicata şi cuamănuntul; repararea au-tovehiculelor şi motoci-cletelor, unde s-au înre-gistrat 4.267 de dizolvărila nivel naţional. Faţă de

aceeaşiperioadădin2019,dizolvăriledinacestsectorau scăzut cu28,23%. Con-strucţiileşiactivităţilepro-fesionale, ştiinţifice şi teh-nice sunt alte două do-meniideactivitateundes-a înregistrat un numărmare de dizolvări de fir-me, şi anume 1.472, res-pectiv 1.403.
În iulie 2020 au
fost înregistra-
te 2.674 de di-

zolvări, celemai
multe în Bucu-
reşti (505) şi

judeţele Timiş
(154) şi Cluj

(126).

Coronavirusul afectează
economia şi anul viitor
Potrivit sondajului realizat de

Asociaţia CFA România în iulie 2020,
analiştii financiari anticipează că im-
pactul economic al coronavirusului se va
resimţi puternic până în trimestrul II al
anului 2021. Deficitul bugetar anticipat
pentru anul în curs este de 8,3% iar
declinul economiei la 4,4%. M.D.

Pentru rata şomajului, valoarea medie a an-ticipaţiilor este 7%. Potrivit comunicatuluicitat,ceamaimarepartearespondenţilor,59%,consideră că modificările de comportament înceea ce priveşte consumul sau călătoriile vorfidelungădurată(deordinulanilor).Totodată,44% dintre respondenţi consideră că impac-tul asupra anumitor sectoare economice va fide lungă durată (de ordinul anilor), în timp ce33% consideră ca impactul asupra altor sec-toare va fi permanent.
Pentru ieşirea din criză, analiştii econo-

mici au menţionat printre soluţii investi-
ţii în infrastructură, educaţie şi sănătate,
investiţii în tehnologie şi digitalizare, în

special digitalizarea serviciilor publice, o
mai bună absorbţie a fondurilor euro-
pene şi îmbunătăţirea eficienţei parte-

neriatelor public-private.

Au crescut restanţele
la credite

Mai puţine firme dizolvate
PotrivitdatelorcentralizatedeOfi-

ciulNaţionalalRegistruluiComer-
ţului(ONRC),număruldefirmedizol-
vateascăzutcu25,93%,înprimele

şaptelunidin2020,comparativcu
aceeaşiperioadăaanuluianterior, la
14.720,faţăde19.872defirmeîn
ianuarie-iulie2019. M.D.


