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2020 începe cu
desfiinþarea OUG 114

D
acã anul trecut a debutat
cu implementarea OUG
114/2018, prima lunã a
anului în curs a început
cu abrogarea mult dis-
cutatei Ordonanþe, care a
zdruncinat întregul me-

diu de afaceri.
În primele zile ale lui 2020, purtã-

torul de cuvânt al PNL, Ionel Dancã,
a anunþat cã a fost publicatã în Mo-
nitorul Oficial Ordonanþa care eli-
minã “aberaþiile economice” ale
OUG 114. Aceasta din urmã a cu-
prins o serie de mãsuri economice
controversate, care au fost aspru cri-
ticate de mai multe organizaþii ºi
asociaþii din cadrul mediului de afa-
ceri. Printre principalele modificãri

ale OUG 114 se numãrã eliminarea
prevederilor care au pus în pericol
funcþionarea fondurilor private de
pensii ºi banii participanþilor la Pi-
lonul 2 de pensii; abrogarea taxei de
2% pe cifra de afaceri a companiilor
din sectorul energetic, care a dus la
creºterea preþurilor pentru energie
ºi utilitãþi; desfiinþarea taxei pe acti-
vele bancare, care a condus la
creºterea costurilor de creditare ºi a
ratelor bancare. Noua ordonanþã vi-
zeazã desfiinþarea schemei fictive
de finanþare fãrã resurse bugetare
din Fondul de Dezvoltare ºi Investi-
þii, plafonarea indemnizaþiilor pen-
tru demnitari ºi a sporurilor din sec-
torul public la nivelul lunii decem-
brie din 2019 ºi plata activitãþilor

desfãºurate de militari ºi poliþiºti în
zilele libere sau de sãrbãtorile lega-
le ºi a alocaþiei pentru drepturile de
hranã.

CHF - record peste record,

la cinci ani dupã ce a

explodat

La jumãtatea lunii trecute s-au
împlinit cinci ani de luptã dusã de de-
bitorii împrumutaþi în franci elveþieni
(CHF) cu instituþiile de credit, cu rate-
le bancare, cu legislativul ºi cursul va-
lutar, dupã ce, în 15 ianuarie 2015, mo-
neda elveþianã a explodat neaºteptat,
în contextul în care Banca Naþionalã a
Elveþiei (SNB) a ridicat pragul de 1,2
CHF/Euro, impus în 2011.

Între timp, pe tot parcursul lunii
ianuarie, francul a înregistrat recor-
duri peste recorduri, în ultima zi din
ianuarie un CHF valorând 4,4691
lei. În perioada 2007-2008, când
bãncile au dat credite în CHF, aceas-
tã monedã era cotatã la mai puþin de
2 lei.

În aceste condiþii, reprezentanþii
Asociaþiei CREDERE ne-au trans-
mis, în 15 ianuarie: “Au trecut nu mai
puþin de 5 ani de la momentul explo-
ziei cursului de schimb LEU-CHF, iar
situaþia rãmâne în continuare una dra-
maticã pentru împrumutaþii în franci
elveþieni.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

1 ianuarie

ü Preþul maxim al electricitãþii tran-
zacþionate pe Piaþa pentru Ziua Urmã-
toare (PZU) atinge cel mai scãzut nivel
al lunii, de 203,86 lei/MWh.

3 ianuarie

ü Indicele ROBOR la 3 luni ajunge la maximul lunii, de 3,19%.
ü Indicele ROBOR la 12 luni urcã la 3,32%, pragul maxim al lunii, pe care îl
va mai consemna în 6, 7, 8, 13, 14 ºi 27 ianuarie.

6 ianuarie

ü Cursul leu – dolar american atinge cel mai mic prag al lunii, de 4,2658
RON/USD.

7 ianuarie

ü Cursul leu – euro atinge nivelul minim al lunii, de 4,7750 RON/EUR.
ü Cursul leu – franc elveþian consemneazã cel mai scãzut prag al lunii, de
4,3995 RON/CHF.
ü Indicele ROBOR la 6 luni urcã la 3,27%, maximul lunii, pe care îl va con-
semna ºi în data de 8 ianuarie.

8 ianuarie

ü Consiliul de Administraþie al Bãncii
Naþionale a României (BNR) a decis
menþinerea ratei dobânzii de politicã
monetarã la 2,50% pe an. Totodatã,
BNR a stabilit menþinerea la 1,50% pe
an a ratei dobânzii pentru facilitatea de

depozit ºi la 3,50% pe an a ratei dobânzii aferente facilitãþii de creditare.

9 ianuarie

üOrdonanþa de Urgenþã 1/2020, adoptatã de Guvern pentru corectarea mã-
surilor introduse prin OUG 114/2018, a intrat în vigoare odatã cu publicarea
în Monitorul Oficial. Printre principalele prevederi de modificare a OUG 114
se numãrã abrogarea taxei de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din sectorul
energetic; liberalizarea pieþei energiei prin eliminarea treptatã a preþului fix
de vânzare la producãtori; desfiinþarea taxei pe activele bancare; desfiinþarea
schemei de finanþare din Fondul de Dezvoltare ºi Investiþii.

ü Institutul Naþional de Statisticã
(INS) publicã datele privind deficitul
balanþei comerciale a þãrii noastre în
luna noiembrie 2019 ºi pe cele pentru
primele 11 luni ale anului trecut. Potri-
vit INS, deficitul comercial s-a cifrat,

în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2019, la 15,51 miliarde de euro,
adâncindu-se cu 2,10 miliarde de euro faþã de perioada similarã a anului 2018.
În luna noiembrie 2019, acesta a fost de 1,49 miliarde de euro.

10 ianuarie

ü Indicele ROBOR la 12 luni consemneazã cel mai coborât nivel al lunii, de
3,30%, pe care îl va atinge ºi în zilele de 16, 17 ºi 28 ianuarie.

14 ianuarie

ü Preºedintele Klaus Iohannis a pro-
mulgat Legea privind dublarea aloca-
þiilor pentru copii.
ü INS anunþã cifrele privind rata
anualã a inflaþiei, arãtând cã aceasta a
urcat la 4% în luna decembrie 2019, de

la 3,8% în noiembrie, în condiþiile în care mãrfurile alimentare s-au scumpit
cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31%, iar preþul serviciilor a înregistrat un
avans de 4,16%.

15 ianuarie

ü Cursul leu – euro atinge cel mai înalt nivel al lunii, de 4,7798 RON/EUR,
pe care îl va consemna ºi în 27 ianuarie.

17 ianuarie

ü Indicele ROBOR la 3 luni atinge cel mai mic nivel al lunii, de 3,16%, pe
care îl va consemna ºi în zilele de 20, 21, 22, 23 ºi 27 ianuarie.

19 ianuarie

üGuvernul a prorogat dublarea alo-
caþiilor copiilor pe motiv cã în buget
nu au fost cuprinse sumele aferente
creºterii.

21 ianuarie

üMinisterul Finanþelor Publice (MFP) a împrumutat, de pe pieþele externe, 3
miliarde euro, prin lansarea a douã serii noi de obligaþiuni, cu maturitãþi de 12
ani ºi 30 de ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat
“Medium Term Notes”.

23 ianuarie

ü EximBank a finalizat achiziþia Bãn-
cii Româneºti SA, intrând pe atractiva
piaþã de retail din România.

27 ianuarie

ü Preþul maxim al electricitãþii tranzacþionate pe PZU atinge cel mai ridicat
nivel al lunii, de 500 lei/MWh.

28 ianuarie

üMinistrul Finanþelor Publice, Florin
Cîþu, a anunþat cã deficitul bugetar pe
2019 a fost de 4,6% din PIB, depãºind
estimãrile din rectificarea bugetarã din
luna noiembrie.
ü Cursul leu – franc elveþian atinge

cel mai înalt prag al lunii, de 4,4767 RON/CHF.
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