China anunţă un flux al
investiţiilor în România

Macron şi Trump, iniţiativă
rapidă privind criza siriană
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Turismul, un pariu care
poate fi câștigat
Scumpirile de pe
piaţa energiei
provoacă
îngrijorări
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Roxana Petcu
În anul 2014, ţările membre
UE cu cele mai mari ponderi în
PIB ale veniturilor provenite din
turism au fost Croaţia (17,2 %),
Malta (14,4 %) şi Cipru (12,3 %).
Statele Uniunii Europene cu
cele mai mari venituri din turismul internaţional în 2014 au fost
Spania, cu 49 de miliarde euro,
şi Franţa, cu 43,2 miliarde euro,
urmate la mare distanţă de Regatul Unit al Marii Britanii, Italia
şi Germania, cu venituri înregistrate de 33-35 miliarde euro.
Pentru prima oară în România, turismul este reprezentat instituţional de un minister de
sine stătător, ceea ce subliniază
faptul că instituţia guvernamentală acordă un interes deosebit
acestui domeniu, iar turismul
este văzut ca o axă principală de
dezvoltare economică a ţării.
Ministerul turismului şi-a
fixat priorităţile şi obiectivele
atât pe plan intern, cât şi pe plan
extern, pentru încurajarea, susţinerea şi promovarea turismului
naţional
şi
atragerea de turişti 2 >>
străini în România.
Pe plan intern, Ministerul Turismului şi-a propus implementarea a două programe majore:
• “Primul Centru de Agrement”, destinat susţinerii investiţiilor private în infrastructură
de turism, care va contribui la
diversificarea ofertei turistice pe
întreg teritoriul României;
• “Vouchere de vacanţă pentru angajaţii din sistemul public”, cu scopul creşterii
turismului intern; adică aproximativ 400 milioane euro sprijin
pentru turismul intern.
De asemenea, ministerul
şi-a propus realizarea unui Masterplan al investiţiilor în infrastructura de turism şi o strategie
naţională de dezvoltare şi promovare a turismului. În acest fel
vor fi stabilite priorităţile şi măsurile care trebuie luate pe partea
de
investiţii
în
infrastructură şi definirea clară
a obiectivelor turistice ale României şi modalităţile de promovare ale acestora pe piaţa
internă şi externă de turism.
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Întreprinderile
mici
şi
mijlocii au ajuns la 25 de ani
de reprezentare. Sub egida
celebrării a 25 de ani de la
înfiinţarea CNIPMMR, vineri, 14
iulie 2017, a avut loc lansarea
versiunii în limba română a
lucrării "Carta Albă a IMM-urilor
din România, 2017", ediţia a
XV-a, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private
Mici şi Mijlocii din România
(CNIPMMR) în parteneriat cu
Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Pag. 3
Burse pentru olimpicii care
se înscriu la Politehnică. În
premieră, anul acesta, Uni versitatea POLITEHNICA din
Bucureşti a decis să acorde
burse speciale tuturor o limpicilor care se vor înscrie
la studiile de licenţă ale UPB
2017-2018. Astfel, olimpicii
internaţionali şi naţionali,
care vor decide să se înscrie la
Universitatea POLITEHNICA
din Bucureşti, vor beneficia de
o bursă specială, în valoare de
1.000 euro, respectiv 500 de
euro. Pag. 3
8000 de militari din Forţele
Terestre Române, la SABER
GUARDIAN-17. Militarii Forţelor
Terestre Române participă la cel
mai mare exerciţiu multinaţional desfăşurat în regiunea
ţării noastre, SABER GUARDIAN17 (SG-17). SG-17 este condus de
către Forţele Terestre ale Statelor
Unite din Europa (USAREUR) şi
se desfăşoară în perioada 11-20
iulie a.c.. Pag. 8

ACTUALITATE
Peste 600 de dosare depuse
pentru stimulentul acordat
de Primăria Bucureşti la
constituirea
familiilor.
Primăria Municipiului Bucureşti
prin Centrul pentru Tineret al
Municipiului Bucureşti re-

aminteşte tinerilor bucureşteni
că acordă un stimulent financiar
în valoare de 1.500 lei pentru
constituirea familiilor. Pag. 4

EXTERN
Rex Tillerson şi-a încheiat
misiunea în Golf fără succes.
Secretarul de Stat al SUA, Rex
Tillerson, s-a aflat în ultimele
patru zile în zona Golfului, într-o
misiune de mediere a crizei
intervenite între Qatar şi ţările
arabe vecine care îl acuză că
susţine terorismul. Pag. 5

ECONOMIE
Consilierul premierului propune impozitarea Bisericii
Ortodoxe Române. Eugen
Teodorovici, consilier onorific al
premierului, a anunţat că va
face o propunere de impozitare
a Bisericii Ortodoxe Române,
susţinând că BOR trebuie să
înţeleagă că "este nevoie de
bani, de foarte mulţi bani" la
buget, informează HotNews.ro.
Este vorba despre o discuţie "cu
BOR pentru a găsi o cale
comună, de comun acord, cu cei
din Biserică, pentru o astfel de
abordare", a declarat Teodorovici, la Digi 24. Pag. 6
Firmele care fac producţie
au afaceri în creştere. Cele
mai multe dintre marile firme
doljene care activează în
sectorul industriei şi producţiei
de diverse bunuri au avut cifra
de afaceri şi profitul mai mari
în 2016 decât în anul anterior,
conform datelor publicate în
bilanţurile contabile. Unele
însă au înregistrat cifre de
afaceri uşor mai mici. Fluctuaţii
s-au înregistrat şi la numărul
permanent de angajaţi, de la
un an la altul, în special în
sensul scăderii numărului de
muncitori. Joi, aceasta a primit
majoritatea
avizelor
ministerelor cu atribuţii pe zona
de control și a intrat în ședinţa
Executivului, într-o primă
lectură. Pag. 7
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Turismul are un rol important în Uniunea
Europeană datorită potenţialului ridicat din
punct de vedere economic, de ocupare a
forţei de muncă şi datorită implicaţiilor sale
sociale şi de mediu.
Statisticile privind turismul sunt utilizate
pentru a monitoriza politicile UE în
domeniul turismului, politica regională a UE
şi politica de dezvoltare durabilă.
Importanţa economică a turismului
internaţional este măsurată prin proporţia
veniturilor generate de călătoriile
internaţionale în raport cu PIB-ul; aceste date
provin din statisticile privind balanţa de plăţi
şi includ atât călătoriile de afaceri, cât şi de
agrement.

Index

Curs valutar

BOR

6

CNIPMMR

3

Electrica

6

ARCUB

3

ANRE

6

Untold

3

CNII

8

Politehnica Bucureşti 3

INS

2

Ford

7

FEDR

2

Casa Noastră

7

EURO



4.56 RON

DOLARUL AMERICAN



3.99 RON

LIRA STERLINĂ



5.18 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.12 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.58 RON

