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Radu Soviani face previziuni pentru 2019. Care sunt cele 5 mari
riscuri pentru economia României

Postat la 6 ianuarie 2019, 12:00  de Ion Alecsandru

 

SOVIANI.COM
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Anul care a trecut a început cu ”revoluția !scală” a PSD și s-a

încheiat cu infama OUG nr.114/2018, care, printre altele, a

introdus taxa pe cifra de afaceri a băncilor, companiilor din

energie și din telecomunicații.

Traducător Instant - Muama

Cu ajutorul acestui dispozitiv puteți vorbi
orice limbă

În condițiile în care bugetul pentru 2019 nici măcar nu a fost

prezentat încă în Parlament, pentru dezbatere, anul care abia a

început se anunță, pe fondul bulibășelii generale a actului de

guvernare, unul al marilor incertitudini.

Pentru a a"a care sunt riscurile majore la care trebuie să ne

așteptăm în 2019, PSNews a luat legătura cu analistul

economic Radu Soviani, care a creionat principalele 5 riscuri

pentru economia României.

”În primul rând, veniturile bugetare. Așa cum s-a demonstrat și

în 2018, veniturile bugetare nu s-au ridicat la nivelul

așteptărilor, în timp ce cheltuielile bugetului au fost peste

așteptări, ca dimensiune, deci presiunea unui de!cit bugetar,

mult mai mare decât ce se va raporta în 2018, indiferent că va !
3%, cât anunța Vâlcov, sau va ! 4%, cât ar putea să constate

Eurostat, va ! principala vulnerabilitate”, a declarat Radu

Soviani, în exclusivitate pentru PSNews.

”Din presiunea pe de!citul bugetar se naște a doua

vulnerabilitate: cea legată de !nanțarea de!citului și a datoriei

publice, adică ratele de dobândă.

Există presiuni pe creșterea ratelor de dobândă, iar presiunile

administrative făcute de guvern, pentru a se împrumuta mai

ieftin, din punctul meu de vedere nu vor funcționa, pentru că o

parte semni!cativă din datoria publică este în valută.

Rapperul Will.i.am a acuzat o însoţitoare
de zbor de rasism după un incident
petrecut la bordul unui avion
Horia Tecău a urcat două locuri în
clasamentul ATP de dublu
Interpolul va condamna răspândirea pe
scară largă a criptării, care favorizează
infractorii - surse

OPINII

Între timp, Macron
trasează viitorul
Europei. Reformarea UE
și a NATO, necesitate

sau propagandă?

Dacian Cioloș
pregătește trădarea lui
Dan Barna și preluarea
USR după înfrângerea

de la prezidențiale

Unde ne sunt liderii?

De ce Mircea Diaconu
poate fi un câștig
pentru Viorica Dăncilă
în turul doi

Sfârșit de campanie

https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFXW1tbW10sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD03MzkzODE3NTY5XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zODExMDA3NDU5NDJcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM0ODY0MTI0NDQ3M1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTFcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfd1VvUHJLanF4b2Q2azVBYk5uVXdTRHB1dkJFdyJdXV1dLFsxLDFdXYDP2ZiRpIDVCsWa481lrdaaOYXEHyqxgMs5LaSu3QL9wJW9rwY6Rh__PpRXLLDC0ssccxecmWInyUbHLHUa3NVqpp2A_00SOwcNUcw6hRQiEyxo7Z_j6hqGSxX_1csUDhzUIHemdTDNrzSIVEBj6E0NFbf4Bs7FBYgA3MZPe0xVr82D-lRFzTeqUTDG0psvnFqUtDB8S5DNIBnTCIVEjdy6TKxGbMwSRR91jn4aPoQY6o2VyKTYkebB3XPkDJA6YpEo8T5lgmx6O0ojKeMP9uuWudSLaX2oLk7f8bxdXMW8BdytWh7tPlQr7QCxy2BvwGSTOKktl-3SRF2Q8sgsbHE,ST_Gvnn9lnDO6VDdiP7kvw&source=display&cbt=Ikb_3b_lswYIueqM5ZIKENX2vYwYGOnPqaABIhBtdWFtYS1lbmVuY2UubmV0MggIBRMY-s01FEIXY2EtcHViLTIyNzE4NjIwMTk1MzczNzNICFguYOQDcAF6BQgDEgEkggEUyrqE0f3_____AZ-Xj6z-_____wE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCOwTyrIXSXe3nNMrtgAe5wraAC5itnJhaueqM5ZIKkJf-_PUCEAEg2datO2CDpeGF6BugAa_s898CyAEJqQJsEeFgm4qyPuACAKgDAcgDCqoEqQJP0OuAiZHMtk6roDJCMFCwTyd99hOtYOdiB_o_c09cHsMp5jFHzntd-a6tLRlfWYRYuyj1FNs2iPkQHLUeHtHX1ha-AJqaMq2R_adamKTKeovxdAAfKQtLHSY4QEMbrG4oGjqTCdUsjemsqYLb2Xl-oh39ETSJogbVpixXnmv55MglCtFX7N-PZC-kvgdcS5hNJiTVrY_7I9vh56exzmOWB9m8lsei0R_uxVFMAsvBImNapMInnlEpFoK4OJ1dwkadcKh_yu70V5ihlbraT9qjN6d10kMgojxlAudlH_iWmqP07dMf1CavozoEe4xivhYPaloGID4xivaoyTcDmYMO-gtetZ6KVNfhj4r7Ti9hDy75aS3OxO4d8e8pP1sJhoHB67O5PplNb6zgBAGgBi6AB7mTjKABqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHANIICQiA4YBQEAEYHbEJ07WndldblIWACgPYEwI%26sigh%3DZ7G-Y02bbbQ%26cid%3DCAQSPwDwy9IZFc7dHv3OqD41GhIwnCS1R2edrZw25hPKF-PGBhhrPiNTGD60pK37rNXYG5_VV2opvxMNstBhlSo7Ww
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFXW1tbW10sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD03MzkzODE3NTY5XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zODExMDA3NDU5NDJcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM0ODY0MTI0NDQ3M1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTFcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfd1VvUHJLanF4b2Q2azVBYk5uVXdTRHB1dkJFdyJdXV1dLFsxLDFdXYDP2ZiRpIDVCsWa481lrdaaOYXEHyqxgMs5LaSu3QL9wJW9rwY6Rh__PpRXLLDC0ssccxecmWInyUbHLHUa3NVqpp2A_00SOwcNUcw6hRQiEyxo7Z_j6hqGSxX_1csUDhzUIHemdTDNrzSIVEBj6E0NFbf4Bs7FBYgA3MZPe0xVr82D-lRFzTeqUTDG0psvnFqUtDB8S5DNIBnTCIVEjdy6TKxGbMwSRR91jn4aPoQY6o2VyKTYkebB3XPkDJA6YpEo8T5lgmx6O0ojKeMP9uuWudSLaX2oLk7f8bxdXMW8BdytWh7tPlQr7QCxy2BvwGSTOKktl-3SRF2Q8sgsbHE,ST_Gvnn9lnDO6VDdiP7kvw&source=display&cbt=Ikb_3b_lswYIueqM5ZIKENX2vYwYGOnPqaABIhBtdWFtYS1lbmVuY2UubmV0MggIBRMY-s01FEIXY2EtcHViLTIyNzE4NjIwMTk1MzczNzNICFguYOQDcAF6BQgDEgEkggEUyrqE0f3_____AZ-Xj6z-_____wE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCOwTyrIXSXe3nNMrtgAe5wraAC5itnJhaueqM5ZIKkJf-_PUCEAEg2datO2CDpeGF6BugAa_s898CyAEJqQJsEeFgm4qyPuACAKgDAcgDCqoEqQJP0OuAiZHMtk6roDJCMFCwTyd99hOtYOdiB_o_c09cHsMp5jFHzntd-a6tLRlfWYRYuyj1FNs2iPkQHLUeHtHX1ha-AJqaMq2R_adamKTKeovxdAAfKQtLHSY4QEMbrG4oGjqTCdUsjemsqYLb2Xl-oh39ETSJogbVpixXnmv55MglCtFX7N-PZC-kvgdcS5hNJiTVrY_7I9vh56exzmOWB9m8lsei0R_uxVFMAsvBImNapMInnlEpFoK4OJ1dwkadcKh_yu70V5ihlbraT9qjN6d10kMgojxlAudlH_iWmqP07dMf1CavozoEe4xivhYPaloGID4xivaoyTcDmYMO-gtetZ6KVNfhj4r7Ti9hDy75aS3OxO4d8e8pP1sJhoHB67O5PplNb6zgBAGgBi6AB7mTjKABqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHANIICQiA4YBQEAEYHbEJ07WndldblIWACgPYEwI%26sigh%3DZ7G-Y02bbbQ%26cid%3DCAQSPwDwy9IZFc7dHv3OqD41GhIwnCS1R2edrZw25hPKF-PGBhhrPiNTGD60pK37rNXYG5_VV2opvxMNstBhlSo7Ww
https://telegram.me/share/url?url=https://psnews.ro/radu-soviani-face-previziuni-pentru-2019-care-sunt-cele-5-mari-riscuri-pentru-economia-romaniei-250516/
mailto:
http://www.news.ro/entertainment/rapperul-will-i-am-a-acuzat-o-insotitoare-de-zbor-de-rasism-dupa-un-incident-petrecut-la-bordul-unui-avion-1922405318002019110919173490
http://www.news.ro/sport/horia-tecau-a-urcat-doua-locuri-in-clasamentul-atp-de-dublu-1922401518242019110919173449
http://www.news.ro/economic/interpolul-va-condamna-raspandirea-pe-scara-larga-a-criptarii-care-favorizeaza-infractorii-surse-1922404518002019110819173311
https://psnews.ro/intre-timp-macron-traseaza-viitorul-europei-reformarea-ue-si-a-nato-necesitate-sau-propaganda-324917/
https://psnews.ro/dacian-ciolos-pregateste-tradarea-lui-dan-barna-si-preluarea-usr-dupa-infrangerea-de-la-prezidentiale-324130/
https://psnews.ro/unde-ne-sunt-liderii-323805/
https://psnews.ro/de-ce-mircea-diaconu-poate-fi-un-castig-pentru-viorica-dancila-in-turul-doi-322598/
https://psnews.ro/sfarsit-de-campanie-electorala-iohannis-defileaza-dancila-si-barna-spera-la-locul-doi-323310/


Or, datoria publică în valută conduce la o scumpire a

dobânzilor, atât pentru dolar, cât și pentru euro.

În plus, eu cred că va ! și o scumpire semni!cativă pentru

dobânzile plătite la împrumuturile în lei.

Așadar, după riscul de de!cit bugetar, riscul de dobândă este

al doilea mare risc”, a adăugat analistul economic.

”În condițiile în care Statul vrea să plafoneze ratele de dobândă
ROBOR, foarte probabil va exista o debușare în cursul de

schimb, pentru că băncile, ca să acopere această nouă taxă pe

active, au două surse principale:

Fie majorează dobânzile și comisioanele pentru serviciile

bancare, în general, prețurile pentru serviciile bancare, ceea ce

probabil se va întâmpla, !e reduc ratele de dobândă pentru

depozite, ceea ce este, de asemenea, foarte probabil să se

întâmple.

Economiile în lei și așa sunt boni!cate cu o dobândă mizerabilă
în prezent, ele vor primi o dobândă și mai mică, așa că va exista

o presiune de preschimbare a economiilor în lei în moneda

unică euro”, a completat Soviani.

”De aici vine al treilea risc, cel de depreciere al leului.

Din punctul meu de vedere, nivelul de 4,8 lei pentru un euro nu

este de nevăzut pentru 2019. El ar ! putut ! văzut și în 2018,

dacă BNR nu cheltuia până la 5 miliarde euro, ca să apere

nivelul de curs.

Din toate acestea, se naște un al patrulea mare risc, care este

riscul de depreciere a ratingului României.

Mai ales în condițiile în care datele bugetare sunt discutabile,

iar Eurostatul ar putea să manifeste rezerve și să nu valideze

datele comunicate de ministerul de Finanțe”, a mai spus el.

”Acesta ar putea ! trăgaciul perfect pentru deprecierea

ratingului, ceea ce ar conduce suplimentar la dobânzi mai mari

și la o depreciere a leului și mai mare.

La toate aceste riscuri de natură internă se adaugă și riscurile

externe. Vedem în economia mondială încetinirea ritmului de

creștere economică, la nivel global, care se suprapune peste

reducerea avansului economic deja constatată în România.
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Dincolo de această conjunctură, șansele pentru o creștere

economică în 2019 încă există, din punctul meu de vedere.

Dar, ca o sumă a riscurilor pe care le-am enumerat, foarte greu

va depăși creșterea economică a României nivelul de 2%, în

acest an”, a conchis Radu Soviani.
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