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$ 136,9924

$ 3,2800 RON 4,4100 RON

$ 3,2900 RON 4,4200 RON
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3,2638 4,3873 £

Cursuri valabile ieri, în jurul orei 16:00

5,5451
CURS VALUTAR

b.N.R.

$ 3,2600 RON 4,3900 RON

$ 3,2700 RON 4,4000 RON

$ 3,2600 RON 4,3850 RON

$ 3,2750 RON 4,4050 RON
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INDUSTRIA TUTUNULUI bATE SERVICIILE DE CERCETARE

n AVANGARDA DIN SUD-EST n
Una din cinci firme din România a
introdus sau implementat un produs, un
proces, o metodă de organizare sau de
marketing noi între 2010 și 2012, conform
datelor prezentate ieri de Institutul
Național de Statistică (INS). Dintre
întreprinderile inovatoare, peste 50% și-
au făcut propriile upgrade-uri, în vreme
ce puțin sub 10% au avut acorduri de
cooperare. Potrivit INS, regiunea Sud-
Est, din care face parte și județul
Constanța, găzduiește cele mai multe
firme inovatoare (peste 36%), fiind
urmată de Nord-Est (circa 31%). O altă
veste bună este că, în 2012, ponderea
cheltuielilor pentru activități de cercetare
și dezvoltare s-a dublat, semn că
managerii români s-au trezit la realitate. 

n CU MIC, CU MARE n Cea mai
inovatoare activitate economică din
industrie a fost fabricarea produselor din
tutun (80% dintre firme), iar din servicii -
„surpriză!“ - segmentul de cercetare-
dezvoltare (55,5%). Alte domenii în care
inovarea joacă un rol important au fost
fabricarea produselor famaceutice
(52,3%), fabricarea autovehiculelor de
transport rutier (38%), serviciile

informatice (35,6%), repararea,
întreținerea și instalarea mașinilor și
echipamentelor (35%), intermedierile
financiare (34%), asigurările și fondurile
private de pensii (34%), decontaminarea
(33% !?!?! - n.r.) și fabricarea de utilaje și
echipamente (32%). „După mărime,
întreprinderile mari (40%) sunt mai
inovatoare decât cele mijlocii (26,6%) și
cele mici (18,3%), atât în industrie, cât și
în servicii“, notează cei de la Statistică. 

n INOVARE LA MALUL MĂRII n La
Constanța, inovarea este coordonată de
Centrul Regional de Promovare a
Proprietății Industriale din cadrul Camerei
de Comerț, Industrie, Navigație și
Agricultură. La finele anului trecut, CCINA
a organizat a 11-a ediție a Trofeului
Calității, premiind firmele inovatoare din
județ. Câștigătoare a fost Sterk Plast
(produse din material plastic), urmată de
As-Plastik Rom și Murfatlar România. Alte
firme constănțene cu o activitate solidă de
inovare sunt Dobrogea Grup (panificație),
Black Sea Suppliers (instalații de încălzire,
climatizare și gaze) și Ostrovit (vinuri).
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Țigara, cea mai
sănătoasă... inovație

Managerii companiilor
estimează, pentru perioada iulie -
septembrie, creştere în comerţul
cu amănuntul şi avans moderat în
industria prelucrătoare, construcţii
şi servicii, în raport cu cele trei
luni anterioare, conform unui
sondaj prezentat ieri de Institutul
Național de Statistică (INS).
Astfel, jucătorii din industria
prelucrătoare preconizează pentru
următoarele trei luni o creştere
moderată a volumului producţiei şi
o relativă stabilitate a preţurilor şi
numărului de angajaţi.
Segmentele industriale cu o
performanță mai bună vor fi
fabricarea băuturilor și produselor
din tutun, respectiv metalurgia. La
rândul lor, și constructorii mizează

pe un avans moderat, în contextul
stabilizării numărului de angajați
și stocului de contracte și
comenzi. Prețurile cerute de
firmele de construcții ar putea
crește ușor. În comerț, creșterea
va fi ceva mai mare (deloc
surprinzător, având în vedere
impactul pozitiv al sezonului
estival), fiind sprijinită și cu mai
mulți angajați, dar și cu prețuri
mai mari. Nu în ultimul rând,
cererea de servicii va cunoaște o
creștere moderată în iulie -
septembrie, pe fondul stabilității
prețurilor și scăderii moderate a
numărului de salariați.
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Volksbank, 
la detoxifiere

Volksbank a finalizat vânzarea unui
pachet de credite neperformante în
valoare de 495 milioane euro. În urma
tranzacției, rata creditelor „toxice“ din
bancă s-a redus până la circa 8%, mult
sub media sistemului bancar românesc
(peste 24%). „Portofoliul a inclus 3.566 de
credite garantate, cu întârzieri la plată mai
mari de 90 de zile, dintre care 84% au
fost credite imobiliare, iar restul de 16% -
finanțări corporate. Vânzarea portofoliului
în cauză nu influențează profitul din 2014
și nici capitalul; banca are în continuare o
rată de solvabilitate puternică, de peste
20%“, spune președintele Volksbank
România, Benoit Catel. (P.N.)

Danone își vinde
nutriția cu trei
miliarde euro

Compania franceză Danone, cel mai
mare producător de iaurturi din lume,
negociază cu grupul farmaceutic
american Hospira vânzarea diviziei de
nutriţie medicală, ce i-ar putea aduce
peste trei miliarde euro, titrează
Bloomberg. Divizia este scoasă la
vânzare din mai, tranzacţia fiind evaluată
la peste trei miliarde euro (sau patru
miliarde dolari). Danone a purtat discuţii
pentru vânzare şi cu grupul elveţian
Nestle şi compania germană Fresenius.
Hospira este, însă, cel mai probabil
cumpărător, potrivit unor surse apropiate
situației, citate de Bloomberg. Vânzările
diviziei de nutriţie medicală a Danone,
care includ produse ca Fortimel, destinat
combaterii malnutriţiei, şi Neocate, produs
hipoalergenic pentru copii, au crescut cu
5,2% în primul trimestru din 2014, la 328
milioane euro. (P.N.)

MFP se împrumută,
deci există

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a
împrumutat ieri un miliard de lei, printr-o
emisiune de certificate de trezorerie cu
maturitate la 12 luni, şi 687 milioane lei,
prin deschiderea unei emisiuni de
obligaţiuni scadente în februarie 2025.
Trezoreria a primit oferte de peste 2,1
miliarde lei de la bănci, de două ori mai
mult faţă de suma programată. Dobânda
plătită va fi de 1,93% pe an, sub cea de
2,07% acceptată la o licitație similară din
iunie. De la începutul anului, MFP a
împrumutat din piaţa internă 25,738
miliarde lei şi 678,7 milioane euro, prin
vânzarea de bonduri. (P.N.)

Una din cinci firme din România face
inovare, iar cel mai avangardist sector este
producția tutunului, unde 80% dintre firme au
introdus produse și servicii noi în perioada
2010 - 2012. De altfel, industria tutunului a
fost mai inovatoare decât sectorul serviciilor
de cercetare-dezvoltare (55%)

Vara mișcă roțile ruginite ale economiei

Managerii din toate sectoarele economice mizează pe creștere în
perioada iulie - septembrie

Cursul de schimb anunţat de
Banca Naţională a României (BNR)
a scăzut ieri cu 1,27 bani (0,29%), la
4,3873 lei/euro, minimul ultimelor trei
săptămâni şi aproape de cel mai
redus nivel la care s-au derulat
tranzacţii în piaţa interbancară.
Dolarul a fost cotat de BNR la
3,2638 lei, în scădere cu 0,77 bani
(0,24%) comparativ cu vineri. Pentru
francul elveţian, banca centrală a
anunţat un curs în scădere cu 1,02
bani (0,28%), la 3,6102 lei. „Cu puţin
înainte de 13.00, oră la care BNR
anunţă cursul de referinţă, euro era
cotat pe piaţa interbancară la 4,3866
- 4,3880 lei. În piață erau puține
tranzacții, iar lichiditatea era redusă“,
potrivit unui dealer al unei bănci
comerciale. În regiune, forintul a

scăzut uşor, cu 0,16%, în timp ce
zlotul a stagnat în fața monedei
unice. Totodată, ratele medii ale
dobânzilor practicate de băncile
comerciale pentru depozitele atrase
(ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei
la 24 de ore au scăzut ieri la 1,68 -
2,18% pe an, de la 2 - 2,5% vineri.
Ele continuă să fie sub rata dobânzii
de politică monetară a BNR, aflată
la minimul istoric de 3,5% pe an.
Indicatorul ROBOR la trei luni, în
funcţie de care sunt calculate
dobânzile pentru creditele în lei
acordate de bănci pe termen scurt şi
mediu, a coborât la 2,17%, de la
2,2% la finele săptămânii trecute.
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Euro face insolație. Leul, cel mai bun curs al lunii

Cursul s-a apropiat ieri de 4,38 lei/euro, atingând un minim al
ultimelor trei săptămâni


