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Scamatorii cu bugetul,
ROBOR ºi Kovesi

lKlaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2019l Rezervele valutare au scãzut uºorl Legile senatorului
Zamfir au fost declarate neconstituþionale

M
artie nu a fost nu-
mai debutul pri-
mãverii, ci ºi luna
în care au fost fi-
nalizate câteva
obiective econo-
mice ce dãdeau
bãtãi de cap me-

diului investiþional.
Astfel, dupã ce a trecut pe la Curtea

Constituþionalã ºi a fost din nou apro-
bat de Parlament, bugetul pentru anul
în curs a fost promulgat de preºedinte-
le Klaus Iohannis, dupã jumãtatea lu-
nii martie. Înainte de emiterea decretu-
lui de promulgare, Iohannis a criticat

din nou puterea politicã de la Bucu-
reºti pentru modul în care guverneazã.
Preºedintele þãrii i-a acuzat ºi pe repre-
zentanþii coali þ iei majoritare
PSD-ALDE cã au trecut prin Parla-
ment cererea sa de reexaminare a legii
bugetului de stat, fãrã sã modifice
nimic din aspectele criticate.

De asemenea, la finalul lui martie,
Guvernul a aprobat proiectul de modi-
ficare a OUG 114, care a creat atâtea
emoþii ºi dezamãgire în rândul investi-
torilor, mai ales în sectorul bancar. În
noua sa formã, Ordonanþa prevede o
taxã pe active de 0,4% pe an pentru o
bancã ce are o cotã de piaþã mai mare

sau egalã cu 1% ºi de 0,2% pe an pen-
tru o instituþie de credit cu cota de piaþã
sub 1%, bãncile urmând sã raporteze ºi
sã plãteascã taxa semestrial.

Ordonanþa adoptatã la trei luni de la
OUG 114 stabileºte ºi o nouã formulã
care va fi luatã în calcul la stabilirea
dobânzilor aferente creditelor în lei, în
locul ROBOR. Astfel, indicele
ROBOR va fi înlocuit, în contractele
de împrumut în moneda naþionalã cu
dobânda variabilã, cu un indicator cal-
culat pe baza tranzacþii lor
interbancare.

Cel mai înalt nivel înregistrat de
ROBOR la trei luni în martie a fost

chiar în prima zi a lunii, respectiv
3,28%, conform cifrelor BNR, care
aratã cã în 12 martie ROBOR la trei
luni a avut cea mai scãzutã cotaþie a lu-
nii, respectiv 3,05%.

Înainte de aprobarea noii ordonanþe,
agenþia de rating Standard & Poor’s
ºi-a exprimat convingerea cã Guver-
nul nostru va revizui prevederile cheie
din Ordonanþa de Urgenþã 114 aproba-
tã la finalul anului trecut, dupã ce va
solicita comentarii din partea unor
actori importanþi din piaþã.

EMILIA OLESCU
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CIFRELE LUNII
1 martie
ü Indicele ROBOR la 3 luni

înregistreazã cel mai ridicat
nivel al lunii: 3,28%, con-
form cifrelor Bãncii Naþiona-
le a României (BNR);
ü Cursul dolarului american

atinge cel mai scãzut nivel din martie 2019, faþã de moneda noastrã:
4,1707 lei, conform bãncii centrale;
ü Cursul de schimb franc elveþian (CHF)/leu, la cel mai scãzut nivel al lu-

nii: 1 CHF = 4,1753 lei, potrivit Bãncii Naþionale.

4 martie
ü Euro a înregistrat cel mai scã-

zut curs de schimb al lunii,
faþã de moneda noastrã:
4,7397 lei, potrivit cifrelor
publicate de BNR.

6 martie
ü Curtea Constituþionalã respinge cererea preºedintelui Klaus Iohannis

privind neconstituþionalitatea Legii bugetului;
ü Preþul energiei electrice tran-

zacþionate pe Piaþa pentru
Ziua Urmãtoare (PZU) atin-
ge cel mai ridicat nivel din
luna martie, respectiv 369,49
lei/MWh, conform datelor
Operatorului Pieþei de Ener-
gie Electricã ºi de Gaze Na-
turale din România
(OPCOM).

7 martie
ü Institutul Naþional de Statisticã (INS) anunþã cã Produsul Intern Brut

estimat pentru anul 2018 a fost de 940477,5 milioane lei preþuri curente,
în creºtere, în termeni reali, cu 4,1% faþã de anul 2017.

8 martie
ü Preºedintele României, Kla-

us Iohannis, a trimis Parla-
mentului spre reexaminare
Legea bugetului de stat pe
anul 2019;
ü INS anunþã cã investiþiile nete realizate în economia naþionalã au însu-

mat 84004,6 milioane de lei în anul 2018, crescând cu 0,8% comparativ
cu anul 2017;
ü Potrivit INS, în anul 2018 au

fost terminate 59725 locuin-
þe, în creºtere cu 6424 unitãþi
faþã de anul 2017.

12 martie
ü Indicele ROBOR la 3 luni înregistreazã cel mai scãzut nivel al lunii:

3,05%, conform cifrelor BNR;
ü INS anunþã cã nivelul anual al inflaþiei a crescut la 3,83% în februarie

anul curent, faþã de aceeaºi lunã din 2018.

13 martie
ü Plenul reunit al Parlamentu-

lui a reexaminat proiectul bu-
getului de stat pe 2019.

14 martie
ü Euro a consemnat cea mai ridicatã ratã a cursului de schimb faþã de leu,

din luna martie - 4,7640 lei, conform BNR.

15 martie
ü Preºedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea

Legii bugetului de stat pe anul 2019;
üAgenþia de rating Standard &

Poor’s a pãstrat calificativul
de þarã al României la
“BBB-”, cu perspectivã sta-
bilã, ultima treaptã din gradul
recomandat pentru investiþii;

18 martie
ü Preþul energiei electrice tran-

zacþionate pe Piaþa pentru
Ziua Urmãtoare (PZU) a
ajuns la cel mai scãzut nivel
din luna martie 2019, respec-
tiv 229 lei/MWh, potrivit
OPCOM.

21 martie
ü Eurostat anunþã cã, la nivelul

anului 2016, România se cla-
seazã pe locul al ºaptelea în
Uniunea Europeanã în funcþie
de proporþia gazelor cu efect
de serã absorbite de pãduri, de
circa 21%, respectiv 23,9 mi-
lioane de tone din totalul de
113,4 milioane de tone, în
timp ce media la nivelul UE este de aproximativ 9%, corespunzãtoare
unei cantitãþi de 417 milioane tone din totalul de 4.441 milioane de tone.
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