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Luna august în cifre

1 august

üAsociaþia Naþionalã a Agenþiilor de Turism (ANAT) transmite Guvernului
o scrisoare deschisã în care aratã cã situaþia economicã a agenþiilor de turism
se înrãutãþeºte constant, iar mãsurile concrete de sprijin întârzie sã aparã.

üMasca de protecþie devine obligato-
rie, începând din 1 august, în spaþii de-
schise din 16 judeþe, mãsura fiind luatã
de Comitetele Judeþene pentru Situaþii
de Urgenþã pentru a limita rãspândirea
coronavirusului.

üMinistrul de Finanþe Florin Cîþu afirmã pe Facebook cã România va evita re-
cesiunea tehnicã în acest an deoarece Guvernul a luat mãsuri ºi a fãcut investiþii.

3 august

ü Banca Naþionalã a României anunþã
cã, la 31 iulie 2020, rezervele sale va-
lutare se situau la 36,249 miliarde de
euro, faþã de 35,002 miliarde de euro la
30 iunie 2020 (+3,56% ca urmare a
emisiunii de euroobligaþiuni din iulie a
MFP). La 31 august, rezervele valuta-

re ale BNR au scãzut cu 1,3% la 35,76 miliarde de euro, de la 36,249 miliarde
de euro la 31 iulie. Rezervele internaþionale ale României (valute plus aur) la
31 august 2020 au fost de 41,265 miliarde euro, faþã de 41,808 miliarde euro
la 31 iulie 2020.
üDolarul american ajunge la cel mai ridicat curs al lunii faþã de leu: 4,1131
RON, conform BNR. Luna august a continuat tendinþa de depreciere a dola-
rului începutã în iulie.
ü BRD, a treia bancã dupã active din România, anunþã un profit net consoli-
dat de 414,67 milioane de lei, mai mic cu 47,3% faþã de cel din prima jumãtate
a anului trecut.
üDatele ONRC aratã cã firmele care activeazã pe piaþa financiarã românea-
scã au primit de la acþionarii strãini injecþii de capital de 43,08 milioane de
euro în primul semestru, în creºtere cu 20% faþã de aceeaºi perioadã din 2019.

4 august

üMinisterul Transporturilor, Infrastruc-
turii ºi Comunicaþiilor pune în dezba-
tere publicã un proiect de OUG pri-
vind acordarea ca ajutor de stat, pe o
perioadã de ºase luni, cãtre Tarom ºi
Blue Air, a sumei de 312,74 milioane
de lei, respectiv 300,77 milioane de lei.

5 august

ü Consiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale a României (BNR) decide
reducerea dobânzii de politicã monetarã de la 1,75% la 1,50%. Aceasta este a
treia reducere a dobânzii-cheie operate de BNR de la startul crizei Covid. To-
todatã, BNR afirmã cã va continua operaþiunile repo prin care asigurã lichidi-
tãþi bãncilor ºi achiziþiile de de titluri de stat în lei, de pe piaþa secundarã.
ü Euro ajunge la cel mai mic curs al lunii faþã de leu: 4,8336 RON, conform
BNR. Reducerea dobânzii atrage uºoare presiuni pe depreciere însã climatul
macro-financiar internaþional este favorabil iar BNR controleazã ferm cursul
pe toatã durata lunii august la fel cum a fãcut în restul lunilor de crizã sanitarã.
üDumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM, spune cã prin IMM
Invest au fost aprobate 13.500 de credite în valoare de 11,2 miliarde de lei.

6 august

ü BNR scade prognoza de inflaþie pentru 2020 la 2,7% de la 2,8%, iar pentru
2021 menþine estimarea de 2,5% privind rata anualã a inflaþiei, potrivit rapor-
tului trimestrial asupra inflaþiei publicat de banca centralã.
ü Cristian Popa, membru în CAal BNR, afirmã cã banca centralã încã are loc
de relaxarea politicii monetare prin posibila reducere a ratelor rezervelor mi-

nime obligatorii în valutã.
ü Programul “Noua Casã”, fost “O fa-
milie, o casã” ºi “Prima casã”, a fost
publicat în Monitorul Oficial, acesta
având douã plafoane la credite, de
140.000 de euro ºi 70.000 de euro.

7 august

ü Emisiunea de titluri de stat Fidelis în lei ºi euro, organizatã ºi prin BVB pe par-
cursul a trei sãptãmâni, s-a încheiat cu subscrieri de peste douã miliarde de lei.

üGramul de aur atinge preþul maxim
al lunii: 271,0003 RON, conform
BNR.
ü Cursul francului elveþian atinge cel
mai redus nivel al lunii faþã de moneda
noastrã: 4,4794 lei, conform BNR.

10 august

üAnaliºtii BT Asset Management aratã într-un raport cã banca naþionalã ar
mai putea opera încã douã tãieri de dobândã de referinþã în acest an.
üDatele de la INS aratã intensificarea deficitului comercial în iunie, la un to-
tal record pe primele ºase luni din an de 8,66 miliarde de euro.

11 august

ü Rata de dobândã la titlurile de stat pe 10 ani ale României scade la 3,68%,
cel mai scãzut nivel pânã atunci din ultimii 3 ani (iunie 2017).
üDatele MFP aratã cã datoria publicã a ajuns la 40,2% din PIB în iunie, no-
minal 430,8 miliarde de lei, dupã ce în luna mai se afla la 39,9%. Consiliul Fis-

cal estimeazã depãºirea primului prag
din legea responsabilitãþii fiscal-buge-
tare de 45%.
ü Raiffeisen Bank raporteazã un profit
net de 280 de milioane de la semestru, în
scãdere de la 384 milioane de lei la se-
mestrul similar din 2019. (M.G.)

(continuare în pagina 3)

PSD se dã pe tobogan,
Covid-19 ºi deficitul

urcã scara

C
onsecinþele disputei politice
din luna iulie ºi-au fãcut sim-
þite efectele negative, din plin,
pe întreg parcursul lunii au-
gust. Din cauza indeciziei po-
litice privind legea carantinã-

rii care a mãcinat societatea românea-
scã în mijlocul verii, ne-am confruntat,
luna trecutã, cu o explozie a numãrului
de cazuri de Covid-19, având o medie
zilnicã situatã în jurul a 1200 de noi in-
fectãri, cu un vârf de 1504 persoane în
27 august.

Creºterea rãspândirii pandemiei în
þara noastrã a reprezentat un bun prilej
pentru stânga politicã ºi mai ales pen-
tru reprezentanþii PSD sã atace perma-
nent modul în care guverneazã Cabi-

netul Orban ºi chiar sã introducã în
Parlament, în sesiune extraordinarã –
pentru prima datã în ultimii 30 de ani –
o moþiune de cenzurã care trebuia sã
fie dezbãtutã în ultima zi a lunii
august.

În acest timp, Executivul a conti-
nuat sã bâlbâie mãsurile privind de-
schiderea noului an ºcolar, reluarea ac-
tivitãþii în interiorul restaurantelor, ca-
fenelelor ºi altor unitãþi de preparare ºi
servire a produselor alimentare, pre-
cum ºi reluarea activitãþii cu public în
interiorul teatrelor, cinematografelor,
instituþiilor de culturã ºi sãlilor de
spectacole.

În timp ce Guvernul se lupta cu mã-
surile pentru diminuarea efectelor

pandemiei ºi cu prelungirea stãrii de
alertã, PSD îºi alegea, în 22 august,
noua echipã de conducere, în care cei
mai noi membri cooptaþi au fost cei
“exilaþi” de Liviu Dragnea: Vasile
Dâncu – preºedintele Consiliului Na-
þional ºi fostul premier Sorin Grindea-
nu. Singurul care a pierdut, pe mo-
ment, din lupta internã este fostul mi-
nistru de finanþe, senatorul Eugen Teo-
dorovici, cel care a vrut sã bareze cu
orice preþ ascensiunea cãtre puterea
deplinã în cadrul PSD a lui Marcel
Ciolacu.

Dar sã luãm pe rând evenimentele
de pe scena politicã aºa cum s-au deru-
lat ele pe parcursul lunii trecute.

În 5 august, preºedintele Klaus Io-

hannis anunþa de la Cotroceni cã anul
ºcolar va începe la 14 septembrie ºi
cã activitatea educaþionalã se va de-
sfãºura pe baza a trei scenarii: verde
(toþi elevii la ºcoalã), galben (combi-
nare sistem prezenþã, prin rotaþie, a
elevilor în ºcoalã cu învãþãmântul
online) ºi roºu (învãþãmânt online).
Cu acelaºi prilej, ºeful statului reite-
reazã cã desfãºurarea alegerilor lo-
cale va avea loc în 27 septembrie ºi
cã Guvernul trebuie sã pregãteascã
unitãþile ºcolare pentru ambele eve-
nimente.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU
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