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RETROSPECTIVA 2019

A trecut un an
fierbinte

A
nul trecut a fost unul intens,
cu evenimente extrem de
importante, atât pe scena
politicã, dar ºi în sectorul
economic ºi în domeniile
social ºi sportiv.

2019 a debutat cu preluarea
preºedinþiei Consiliului European
pentru o perioadã de ºase luni. În iunie,
la final de mandat, premierul de atunci
Viorica Dãncilã a fãcut un bilanþ pozi-
tiv al perioadei în care þara noastrã a
condus Uniunea Europeanã.

Tot la începutul anului trecut a intrat
în vigoare Ordonanþa de Urgenþã
114/2018, care i-a pus pe jar pe inves-
titori, ca urmare a taxelor pe care le-a
introdus în diverse domenii, precum
cel bancar sau energetic. În acest con-
text, textul Ordonanþei a fost dezbãtut
în februarie ºi modificat în martie,
când a fost introdus ºi noul indice pen-
tru calcularea dobânzilor aferente cre-
ditelor în lei cu dobândã variabilã, în
locul ROBOR.

La aproape un an dupã intrarea în
vigoare a OUG 114/2018 - în a doua

jumãtate a lunii decembrie -, Guver-
nul ºi-a asumat rãspunderea pe noile
modificãri aduse acestui act norma-
tiv. Astfel, Executivul a aprobat un
proiect prin care a eliminat taxa din
sectorul bancar, pe cea din energie ºi
telecomunicaþii ºi a desfiinþat Fon-
dul de Dezvoltare ºi Investiþii. De
asemenea, au fost luate mai multe
mãsuri în sectorul bugetar, printre
care interzicerea cumulului pen-
sie-salariu la stat, îngheþarea salarii-
lor demnitar i lor, interz icerea
detaºãrilor ºi limitarea sporului pen-
tru condiþii vãtãmãtoare pentru bu-
getari.

Anul 2019 s-a derulat sub egida nu-
meroaselor alegeri din diverse domenii.
Astfel, am asistat la alegeri europarla-
mentare ºi prezidenþiale, precum ºi la
alegerile care au avut loc la nivelul con-
ducerii Bãncii Naþionale a României ºi
Bursei de Valori Bucureºti.

Rezultatele alegerilor europarla-
mentare din 26 mai au schimbat soarta
celor mai importante partide de pe sce-
na noastrã politicã.

A doua zi dupã ce coaliþia de guver-
nare PSD-ALDE a pierdut alegerile
europarlamentare, completul de cinci
judecãtori al Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie l-a condamnat definitiv pe Li-
viu Dragnea, preºedintele PSD ºi
preºedinte al Camerei Deputaþilor, la 3
ani ºi 6 luni de închisoare cu executare,
pentru sãvârºirea infracþiunii de insti-
gare la abuz în serviciu.

La doar câteva luni, respectiv în 10
octombrie, Guvernul Dãncilã a fost
demis.

Anterior, fuseserãm martori la rupe-
rea coaliþiei PSD-ALDE ºi la retrage-
rea lui Cãlin Popescu Tãriceanu din
funcþiile politice, fapt care a dus la nu-
mirea lui Teodor Meleºcanu la ºefia
Senatului.

Finalul politic al Vioricãi Dãncilã a
avut loc dupã alegerile prezidenþiale
din noiembrie, când a pierdut în faþa
lui Klaus Iohannis, obþinând un scor
net inferior acestuia.

EMILIA OLESCU
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2019 în cifre

1 ianuarie

ü România a preluat, la 12 ani de
la aderarea la Uniunea Europeanã,
preºedinþia rotativã a Consiliului
UE, pe care a deþinut-o timp de ºase
luni.

ü Salariul minim brut pe economie
a crescut de la 1.900 de lei la 2.080
de lei, în baza OUG 114/2018. În
cazul persoanelor care au absolvit
o instituþie superioarã de învã-
þãmânt ºi au avut cel puþin un an ve-
chime în muncã în domeniul studii-
lor superioare efectuate, salariul
minim brut a crescut la 2.350 lei.

üA intrat în vigoare taxa pe acti-
vele financiare.

8 ianuarie

ü BNR a menþinut dobânda cheie
la 2,50% pe an.

28 ianuarie

ü Preºedintele Consiliului Concu-
renþei, Bogdan Chiriþoiu, a anunþat
declanºarea unei analize pe
dobânda ROBOR.

31 ianuarie

üMFP a publicat proiectul de bu-
get, construit pe o valoare estimatã
a Produsului Intern Brut care de-
pãºeºte pentru prima datã 1.000 de
miliarde de lei, la o creºtere econo-
micã de 5,5%, un nivel al datoriei
guvernamentale brute de 35,3% ºi
o inflaþie medie anualã de 2,8%.

27 februarie 2019

ü Laura Codruþa Kovesi, fosta
ºefã DNA, a obþinut 26 de voturi în
Comisia pentru libertãþi civile din
Parlamentul European (LIBE), în
cursa pentru ocuparea funcþiei de
procuror-ºef european.

ü Liviu Dragnea ºi ªerban Nicolae
(PSD) au depus, la Senat, un pro-
iect de lege care obligã Banca
Naþionalã a României (BNR) sã pãs-
treze în þarã95%dinrezerveledeaur.

6 martie

ü Curtea Constituþionalã a respins
cererea preºedintelui Klaus Ioha-
nnis privind neconstituþionalitatea
Legii bugetului.

8 martie

üKlaus Iohannis a trimis Parla-
mentului, spre reexaminare, Legea
bugetului de stat pe 2019.

13 martie

ü Plenul reunit al Parlamentului a
reexaminat proiectul bugetului de
stat pe 2019.

15 martie

ü Preºedintele Klaus Iohannis a
semnat decretul pentru promulga-
rea Legii bugetului de stat pe anul
2019.

üAgenþia de rating Standard &
Poor’s a pãstrat calificativul de þarã
al României la “BBB-”, cu perspec-
tivã stabilã, ultima treaptã din gra-
dul recomandat pentru investiþii.

18 aprilie

ü Tudorel Toader a demisionat din
funcþia de ministru al Justiþiei.

19 aprilie

ü Raportul Consiliului Concuren-
þei cu privire la modul de calcul al
indicelui ROBOR a fost desecreti-
zat.

24 aprilie

ü Parlamentul a votat repatrierea
rezervei de aur a Bãncii Naþionale a
României.

2 mai

ü BNR a publicat, pentru prima
datã, Indicele de Referinþã pentru
Creditele acordate Consumatorilor
(IRCC), care înlocuieºte ROBOR
(2,36%).

9 mai

üAavut loc la Sibiu summit-ul in-
formal al Consiliului European.

15 mai

ü BNR a hotãrât menþinerea ratei
dobânzii de politicã monetarã la
2,5% pe an.
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ADRIAN MITROI, PROFESOR DE FINANÞE
COMPORTAMENTALE:

“Odecelerareaccentuatã
a economiei este puþin
probabilã, în 2020”
l Ionel Blãnculescu: “Deficitul - posibil sã fie redus
prin austeritate inteligentã ºi oprirea desfrâului bugetar”
l PwC: “Marea provocare a anului în curs va fi
colectarea mai eficientã a taxelor ºi impozitelor”

O recesiune mondialã sau un ºoc
extern masiv este puþin probabil sã
aibã loc în acest an, considerã Adrian
Mitroi, profesor de Finanþe Comporta-
mentale, care opineazã cã o decelerare
accentuatã a economiei româneºti este
cu atât mai puþin posibilã.

Specialistul este de pãrere cã ºi în
2020 vom avea o piaþã bursierã profi-
tabilã ºi vom continua procesul de
accedere la statutul de piaþã emer-
gentã. Adrian Mitroi ne-a transmis:
“Sper cã ratingul va rãmâne de Reco-
mandare pentru Investiþii, pentru cã
prioritatea macroeconomicã imedia-
tã este menþinerea ratingului. Direct
ºi imediat, un rating în scãdere impli-

cã un cost de finanþare mai mare,
cheltuieli bugetare suplimentare de
susþinere a deficitului, reducerea in-
teresului investiþional, a celui bur-
sier”.

În opinia domniei sale, estimarea
deficitului excesiv încã de la început
este o mãsurã onestã de pregãtire a
pieþelor, în speranþa unei acomodãri a
surprizei negative ce va urma -
depãºirea semnificativã a deficitului
mai ales în cazul în care creºterea inte-
gralã a punctului de pensie nu va pu-
tea fi eºalonatã.

E.O.
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