Preţurile caselor la nivel
global au crescut cu 6
procente în 2016

Seulul, sincer îngrijorat de
progresele Coreei de Nord în
domeniul armei nucleare
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Plăţile restante, nivel
record și în 2016
Cursul de
schimb,
exorbitant la
bănci
Pagina 3

Afrodita Cicovschi
O analiză efectuată de
KeysFin arată că plăţile restante
au înregistrat și în 2016 un nivel
record, de aproape 56,5 miliarde
lei, deși s-au luat o serie de
măsuri de relaxare fiscală
menite să ducă la creșterea
economică.
„Economia reală continuă să
se confrunte cu provocări
semnificative,
dincolo
de
evoluţia pozitivă marcată pe
ansamblu și reliefată de statisticile INS. Blocajul financiar, în
general întârzierile la plată,
managementul plăţilor din
economie, toate acestea reprezintă probleme cu care mediul
de afaceri se confruntă și pentru
care soluţiile întârzie să apară.
Încă o dovadă privind provocările mediului de afaceri
românesc o reprezintă nivelul
plăţilor restante la furnizori
care, potrivit datelor KeysFin, se
menţine de ani de zile în jurul
nivelului-record de peste 50 de
miliarde de lei”, au
informat ieri specia- 2 >>
liștii KeysFin.
Potrivit acestora, plăţile
restante la furnizori s-au ridicat
în 2015 la 56,5 miliarde de lei, în
scădere ușoară faţă de cei 57,8
miliarde de lei raportaţi, aproape
identic, în anii 2013 și 2014.
Datele preliminarii arată că,
în 2016, în pofida măsurilor de
relaxare fiscală și a creșterii
economice bazate în principal pe
consum, nivelul plăţilor restante
s-a situat în jurul aceleiași cote
din anul anterior, semn că avem
de-a face cu un comportament de
business, nu cu o conjunctură.
Statistica arată că 76.893 de
companii, ceea ce reprezintă 12%
din numărul total de firme din
România, raportau plăţi restante
la furnizori. Semnificativ este că
acestea reprezintă 33% din cifra
de afaceri totală din economia
românească.
Din suma totală a plăţilor
restante, aproape jumătate
aparţine firmelor cu capital
integral românesc (25,6 mld. lei),
urmate de companiile străine
(11,95 mld. lei), cele cu capital
mixt (7,95 mld. lei) și cele de stat
(7,33 mld. lei).

Curierul esenţial
ECONOMIE
MADR:
România
importă
produse agroalimentare mai
mult decât exportă. Exporturile
au însumat 5,95 de miliarde de euro,
în creștere cu 3,8% faţă de 2015, însă
importurile
de
produse
agroalimentare au crescut în ritm
mai rapid, respectiv cu 11,8%, până
la un nivel de 6,51 de miliarde de
euro, valoare considerată un record
istoric. Pagina 2

EVENIMENT
„Rechinii Albi” se întorc din
Kandahar. Misiunea celor 420
militari a constat în securizarea
aeroportului Kandahar și a
personalului RS dislocat în această
bază militară, în scopul asigurării
protecţiei Forţelor de Coaliţie și a
operaţiilor executate de echipele de
consiliere și asistenţă (Security Force
Asistance - SFA). Pagina 3

IT&C
Nouă versiune a soluţiei de
securitate pentru medii virtuale.
Kaspersky
Security
for
Virtualization Agentless, certificat
pentru utilizarea împreună cu
VMware NSX, oferă o protecţie
avansată pentru dispozitive și reţele
virtuale, aproape fără niciun impact
asupra resurselor platformei
virtuale. Pagina 4

ACTUALITATE&COMPANII
România, cea mai mare creștere
lunară a lucrărilor de construcţii
din UE. Eurostat: România se
situează printre ţările membre UE
în care lucrările de construcţii au
scăzut în ritm anual, cu un declin de
1,7%, însă este vorba de o
îmbunătăţire semnificativă faţă de
luna decembrie 2016, când România
a avut cea mai mare scădere lunară
a lucrărilor de construcţii din UE,
minus 26,7%. Pagina 5
evoMAG:
Vânzările
către
segmentul de business vor
ajunge la 35 - 40% din vânzările
totale. Valoarea medie a coșului de

cumpărături pentru segmentul de
business este de 1.000 de lei, cu 50%
mai mare faţă de cea a utilizatorilor
individuali. evoMAG estimează
pentru anul acesta o cifră de afaceri
de 25 de milioane de euro. Pagina 5

REAL ESTATE
Facilitec a câștigat contractul
pentru Willbrook Residential.
Facilitec România, parte a grupului
spaniol Mantor și lider pe piaţa de
facility & property management,
preia managementul facilităţilor
pentru proiectele Willbrook
Residential: Oxford Gardens, Green
Gate, Zodiac, Zenith, Grace Garden,
North Star și Rose Garden. Pagina 6

ACTUALITATE
Echipa RePatriot face un cap de
pod și în Franţa. Urmează
Norvegia. În România sunt
oportunităţi de afaceri, competiţie
scăzută, terenuri ieftine, fiscalitate
redusă, nu sunt taxe pe moștenire
etc. Revenirea unor antreprenori
români și investiţiile făcute de
aceștia în România pot atrage noi
investitori străini din ţările de
adopţie, mărind efectul economic.
Pagina 7

EXTERN
Belgia alocă încă 30 mil. de euro
pentru
lupta
împotriva
terorismului. Anunţul vine după
ce, în ultimii doi ani, Belgia a alocat
600 de milioane de euro pentru
lupta împotriva terorismului.
Premierul belgian a admis și că
sprijinul pentru victimele atacurilor
teroriste de la Bruxelles nu a fost
destul de eficient. Pagina 8
Erdogan „a depășit o limită”: o
acuză pe Angela Merkel,
personal, de „practici naziste”.
„Noi suntem toleranţi, dar nu
suntem imbecili”, a declarat Sigmar
Gabriel în ziarul „Passauer Neue
Presse” de luni... „Acesta este
motivul pentru care i-am spus clar
omologului meu turc, Mevlut
Cavusoglu, că, prin noile sale
declaraţii, Erdogan a depășit o
limită”. Pagina 8
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KeysFin: În pofida măsurilor de relaxare
fiscală și a creșterii economice bazate în
principal pe consum, nivelul plăţilor restante
s-a situat în jurul aceluiași nivel din anul
anterior, de 56,5 miliarde lei
Statistica arată că 76.893 de companii, ceea ce
reprezintă 12% din numărul total de firme
din România, raportau plăţi restante la
furnizori. Semnificativ este că acestea
reprezintă 33% din cifra de afaceri totală din
economia românească
Specialiștii au constatat că unele firme, cu cât
amână mai mult plăţile, cu atât reușesc să își
asigure fondurile necesare continuării
activităţii. Uneori, plăţile se fac la 6-8 luni și
chiar mai mult
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