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Spătaru: Strategia de dezvoltare la nivel european, dar şi la nivelul ţării noastre, 
trebuie să vizeze în principal investiţiile 

 
 

Strategia de dezvoltare la nivel european, dar şi la nivelul ţării noastre, trebuie 
să vizeze în principal investi ţiile pentru c ă obiectivul final de retehnologizare, 
de digitalizare sau de relocare a produc ţiei nu s-a schimbat, ci doar a fost 
amplificat de conflictul pe care îl avem la grani ţă, a afirmat, mar ţi, ministrul 
Economiei, Florin Sp ătaru.  
 
"Cred că este bine să avem o imagine de ansamblu a situaţiei economice în acest 
moment, la nivel european, dar de asemenea şi la nivelul ţării noastre. Practic, avem 
un conflict care amplifică câteva fenomene economice care s-au manifestat deja din 
anul 2020, din momentul în care am trecut în prima etapă a pandemiei. Vedem o 
întrerupere a lanţurilor de producţie, vedem o întrerupere a lanţurilor de 
aprovizionare, vedem situaţii cu care, probabil, nu ne-am imaginat că ne vom 
confrunta vreodată. Atât timp cât a existat acest fenomen al globalizării, atât timp cât 
fluxurile de aprovizionare erau realizate fără a ţine cont de impactul regional sau de 
contextul geopolitic, în acest moment ne trezim în situaţia în care aceste procese 
sau această strategie a Europei să fie invalidată. Pe de altă parte, avem sancţiuni pe 
care România, ca stat membru al Uniunii Europene, le implementează, care duc să 
amplifice, de asemenea, criza energetică pe care o parcurgem. Practic, companiile 
româneşti simt un astfel de impact şi, în acest moment, încearcă să găsescă 
variante alternative care să ducă la soluţionarea unor astfel de probleme", a 
menţionat Florin Spătaru, la un eveniment de specialitate. 
 
Ministrul Economiei a atras atenţia că, în contextul în care Ucraina, un mare 
producător şi un exportator agricol important, dar şi un mare furnizor de materii 
prime, în acest moment "are economia blocată şi, practic, fluxurile de aprovizionare 
se regândesc, se repoziţionează în bazinul Mării Negre", România nu reuşeşte să 
facă faţă unui flux atât de mare de marfă. 
 
"Este normal să se întâmple un astfel de lucru, nu puteam să fim pregătiţi pentru o 
redirecţionare masivă a acestor fluxuri de producţie şi, în ciuda eforturilor pe care le 
facem, va mai dura ceva până când vom reuşi să acoperim necesarul de fluxuri de 
marfă pe care ar trebui să-l redirecţionăm din această zonă de conflict. În acest 
context, strategia de dezvoltare la nivel european, dar şi la nivelul ţării noastre, 
trebuie să vizeze în principal investiţiile pentru că, practic, obiectivul final de 
retehnologizare, obiectivul final de digitalizare sau de relocare a producţiei nu s-a 
schimbat din 2020, nu s-a schimbat din 2021, ci doar a fost amplificat de acest 
conflict pe care îl avem la graniţă şi, în acest context, asigurarea fluxurilor financiare 
pentru aceste investiţii devine din ce în ce mai important", a subliniat ministrul. 
 



În ceea ce priveşte Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ministrul 
Economiei susţine că acesta a fost scris într-un moment în care suprapunerea 
acestor crize nu era atât de vizibilă şi, atunci, "bineînţeles că discuţiile privind 
investiţiile care urmează să fie făcute în economia europeană şi în economia 
românească vor trebui să fie renegociate sau eventual vor trebui să fie rediscutate 
cel puţin pentru a valida strategia pe termen lung". 
 
"Sunt bani europeni care vor trebui absorbiţi de economia românească pentru a 
continua procesul investiţional. De asemenea, sunt schemele de ajutor de stat pe 
care fiecare ţară le pune la dispoziţie pentru a absorbi o parte din strategiile de 
relocare sau strategiile de dezvoltare, astfel încât să securizăm lanţurile de 
aprovizionare, care vedem că în acest moment sunt afectate masiv de ceea ce se 
întâmplă şi vom mai avea bineînţeles finanţările care vin din partea băncilor sau din 
partea pieţei de capital", a mai spus Florin Spătaru. AGERPRES/(A - autor: Nicoleta 
Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Ady Ivaşcu) 
 
 
 
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2022/06/28/romania-poate-sa-devina-un-
jucator-important-in-atragerea-de-investitii-din-relocare-ministru--941452 
 

 
România poate să devină un jucător important în atragerea de investiţii din relocare 
(ministru) 
 
 
Un Memorandum pentru promovarea investiţiilor străine au fost discutat şi semnat la 
nivelul Guvernului, astfel încât România să poată deveni un jucător important în 
atragerea de investiţii din relocare sau din dezvoltarea unor alte capacităţi de 
producţie, a declarat, marţi, ministrul Economiei, Florin Spătaru. 
 
"Guvernul României a adoptat o strategie de atragere a investiţiilor, dar nu numai de 
atragere a investiţiilor străine, dar şi de asigurare a unor măsuri de sprijin pentru 
investiţiile din România, pentru că este important să ne concentrăm pe toată zona 
investiţională. Ministerul de Finanţe a lansat acel call şi a asigurat fondurile necesare 
pentru continuarea programelor investiţionale conform Hotărârii de Guvern 807 ( 
H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv 
stimularea investiţiilor cu impact major în economie n.r), iar noi, la Ministerul 
Economiei, avem în transparenţă decizională un draft de schemă de ajutor de stat 
pentru industria prelucrătoare - 300 milioane de euro, 150 de milioane în acest an, 
150 de milioane pentru anul viitor, cu intenţia clară de a extinde această schemă de 
ajutor pentru o perioadă ceva mai lungă. Sunt câteva dintre măsurile pe care le luăm 
pentru a putea să asigurăm o parte din finanţare. Pe de altă parte, putem să spunem 
că am discutat la nivelul Guvernului şi am semnat un Memorandum pentru 
promovarea investiţiilor străine, astfel încât România să poată să devină un jucător 
important în atragerea de investiţii din relocare sau din dezvoltarea unor alte 
capacităţi de producţie", a menţionat Florin Spătaru, la un eveniment de specialitate. 
 
Ministrul Economiei a subliniat că, în perioada următoare, vom vedea câteva măsuri 
organizatorice, astfel încât un investitor care îşi doreşte dezvoltarea unor capacităţi 



de producţie sau prestare de servicii să aibă un singur punct de contact la nivelul 
Guvernului României. El a precizat că scopul este acela de a face "acest demers 
decizional mult mai facil". 
 
"Practic, ne aliniem la celelalte ţări care deja au un astfel de sistem - şi vedem că au 
fost eficiente în atragerea investiţiilor străine. România are un potenţial extraordinar. 
Acesta este lucrul pe care l-am menţionat şi în discuţia pe care am avut-o cu 
comisarul european Breton, comisarul responsabil de piaţa internă. Pentru că avem 
această stabilitate energetică, vorbim de un nivel al competenţelor superior altor ţări 
din Uniunea Europeană şi vorbim, de asemenea, de programele de dezvoltare a 
infrastructurii care vor asigura avantaje competitive pentru anumite zone. Bineînţeles 
că nu ne vom duce către toate sferele economice, dar sunt câteva zone importante 
în care putem să aducem plus valoare la nivel european şi vom face aceste 
demersuri pentru asigurarea unui climat investiţional facil pentru investitorii străini 
sau pentru cei care deja au investit în România.", a adăugat Florin 
Spătaru.AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Nicoleta Gherasi, editor 
online: Ady Ivaşcu) 
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Valentin Lazea: BNR va trebui să crească în continuare dobânda pentru a 
preîntâmpina o migrare spre euro 
 
Deponen ţii în lei sunt penaliza ţi de dobânzile mici, acesta fiind un motiv pentru 
care BNR va trebui s ă creasc ă în continuare dobânda pentru a preîntâmpina o 
migrare spre euro, a şa-numit ă euroizare a economiei, a declarat, mar ţi, într-o 
conferin ţă de specialitate, Valentin Lazea, economist- şef la Banca Na ţional ă a 
României (BNR).  
 
"Este evident că deponenţii în lei, fie ei populaţie, fie ei firme, sunt penalizaţi de 
dobânzile mici, fiind acesta un motiv pentru care BNR va trebui să crească în 
continuare dobânda pentru a preîntâmpina o migrare spre euro, aşa-numită 
euroizare a economiei. Ce vreau să spun este că, deşi în presă şi în societate se 
manifestă mare preocupare faţă de cei care au credit luat, debitorii băncilor, noi 
trebuie să ne gândim - şi ar trebui să fie mai vocali şi creditorii băncilor, adică 
deponenţii, cei care la actualele niveluri ale dobânzii sunt în pierdere", a menţionat 
Valentin Lazea. 
 
Oficialul BNR a subliniat că raportul dintre credite şi depozite se menţine subunitar, 
atât pe componenta în lei - 0,82 în aprilie, cât şi la valută, 0,51 în aprilie. 
 
"Cu alte cuvinte, sunt mai puţine credite date atât în lei, cât şi în valută decât sunt 
depozite în bănci. Ce înseamnă asta? Înseamnă că băncile dispun de suficiente 
fonduri pentru creditare, dar nu găsesc suficiente posibilităţi de plasament - şi asta în 
condiţiile în care aproape 40% din societăţile româneşti sunt nebancabile - o poveste 
care durează de 30 de ani - nimeni nu are voinţă să se ocupe de această problemă. 
Ce înseamnă 40% din societăţi nebancabile? Înseamnă că au capital mai mic de 



200 de lei sau capital negativ. Există, după câte ştiu, o propunere a Comisie 
Naţionale de Stabilitate Macroeconomice pentru amendarea legislaţiei, astfel încât 
să oblige aceste firme să majoreze capitalul până la minimum necesar de 200 de lei. 
Să vedem dacă ea va fi şi transpusă în practică dar, până atunci, degeaba ne 
plângem că nu există creditare. Creditare ar putea să existe, dar mai întâi trebuie să 
existe capitalizarea întreprinderilor", a precizat Lazea. 
 
În ce priveşte profitabilitatea sistemului bancar, economistul şef la BNR a subliniat 
că, după patru luni, adică în perioada ianuarie - aprilie, profitul cumulat este de 2,9 
milioane de lei, fiind aproximativ la fel ca în anul precedent, când a fost de circa 8,2 
miliarde de lei, în tot anul. 
 
"Indicatorii prudenţiali ai băncilor sunt buni, chiar dacă într-o uşoară scădere - 
probabil după ce în toamna anului 2021 li s-a permis băncilor să distribuie din nou 
dividende, după doi ani de pauză de nedistribuire a dividendelor. Totuşi, indicatorii 
prudenţiali rămân confortabili, astfel, rata fondurilor proprii totale este de aproximativ 
21% faţă de nivelul de 8% minimum cerut, de aproape 3 ori mai mare. Rata 
lichidităţii este de 2,2 faţă de minimum cerut de 1. O altă veste bună: creditele 
neperformante au continuat să scadă, chiar şi după începerea războiului din Ucraina 
la 3,3% din totalul creditelor în luna martie şi 3,2% în aprilie. Este însă probabilă o 
uşoară deteriorare în continuare, având în vedere evoluţia dobânzilor la lei, dar 
această deteriorare va fi incomparabil mai mică decât cea din anii 2009- 2010, 
având în vedere două lucruri: pe de o parte normele mult mai prudente de creditare 
impuse de BNR în ultimii ani, pe de altă parte prudenţa băncilor comerciale care nu 
au mai acordat credite în mod nediscriminatoriu cum făcuseră în criză precedentă, în 
goana după cotă de piaţă cu orice preţ", a mai spus Valentin Lazea. 
 
În ce priveşte creditarea, în primele cinci luni din 2022, în pofida războiului din 
Ucraina, creditul a crescut în termeni nominali, atât cel guvernamental, cât şi cel 
neguvernamental. 
 
"Deosebirea este dată de ritm, în sensul că creditul neguvernamental a crescut şi în 
termeni reali, nu numai în termeni nominali, adică, cu alte cuvinte, a crescut mai 
repede decât rata inflaţiei, iar creditul guvernamental a crescut mai încet decât rata 
inflaţiei, ceea ce înseamnă că, în termeni reali a scăzut, chiar dacă nominal a 
crescut. În ceea ce priveşte depozitele rezidenţilor, subliniez ale rezidenţilor, nu 
numai ale populaţiei, deci rezidenţi însemnând şi populaţie şi firme, se constată, de 
asemenea, o evoluţie diferită, în sensul că depozitele în valută au crescut atât 
nominal cât şi real, mai repede decât inflaţia, în timp ce depozitele în lei, chiar dacă 
au crescut nominal, totuşi, au scăzut în termeni reali. Cu alte cuvinte au crescut mai 
puţin decât rată inflaţiei", a adăugat economistul şef la BNR. AGERPRES/(AS - 
autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea)  
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Lazea (BNR): O prioritate zero pentru oamenii din această ţară ar fi să se gândească 
la izolarea termică a clădirilor 
 
 
O prioritate zero pentru oamenii din această ţară ar fi să se gândească la izolarea 
termică a clădirilor, având în vedere conflictul din Ucraina şi posibilitatea ca acesta 
să se prelungească dincolo de sfârşitul anului, a declarat, marţi, într-o conferinţă de 
specialitate, Valentin Lazea, economist-şef la Banca Naţională a României (BNR). 
 
"Dacă ne uităm la conflictul din Ucraina şi vedem că este posibil să se prelungească 
dincolo de sfârşitul acestui an - şi gazul este posibil să fie folosit că armă în acest 
război, cred că o prioritatea zero pentru oamenii din această ţară ar fi să se 
gândească la izolarea termică a clădirilor. Nu cred că există vreo altă formă de a 
cheltui banii - bineînţeles acum este perioada vacanţelor, oamenilor nu le stă mintea 
decât la vacanţe dar, după ce vacanţele se vor fi terminat, nu cred că există altă 
prioritate care să fie mai importantă decât izolarea termică a clădirilor, fără a mai 
aştepta să vină statul sau primăria că să le facă acest lucru. Oricine are puşi 5.000 
de euro deoparte trebuie să facă acest lucru, iar cine nu are 5.000 de euro puşi 
deoparte să apeleze la bănci", a menţionat Valentin Lazea. 
 
El consideră că băncile, "în acest context, în această toamnă, ar trebui să facă un 
efort special pentru a promova acest tip de creditare pentru izolarea termică a 
clădirilor pentru că nu există altă formă de creştere a eficienţei energetice, alta decât 
economisirea". 
 
"Termoizolarea clădirilor este ceva ce se poate face în scurt timp şi cu un efort 
financiar mic", a subliniat Lazea. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Bănciulea, editor: 
Nicoleta Gherasi, editor online: Ady Ivaşcu) 
 


