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2020 în cifre
30 ianuarie

ü Parlamentarii PSD depun mo-
þiunea de cenzurã împotriva Exe-
cutivului, intitulatã ”Guvernul
ORBAN/PNL - privatizarea demo-
craþiei româneºti”.

3 februarie

ü Teodor Meleºcanu demisionea-
zã din funcþia de preºedinte al Se-
natului.

5 februarie

üMoþiunea de cenzurã împotriva
Guvernului Orban este adoptatã de
Parlament.

6 februarie

ü Preºedintele Klaus Iohannis îl
desemneazã pe premierul demis,
Ludovic Orban, sã formeze un nou
guvern.

25 februarie

ü Ludovic Orban îºi depune man-
datul de prim-ministru desemnat.

26 februarie

ü Florin Cîþu, ministru interimar al
Finanþelor, este desemnat premier
de preºedintele Klaus Iohannis,
urmând sã formeze noul guvern.
üApare primul caz de coronavirus
confirmat în þara noastrã.

4 martie

ü Florin Cîþu anunþã cã a fost de-
clanºatã, de Comisia Europeanã,
procedura de deficit excesiv pentru
þara noastrã, ca urmare a faptului
cã, la sfârºitul lui 2019, deficitul
bugetar a fost de 4,6% din PIB, faþã
de 3%, cât este limita maximã sta-
bilitã de Bruxelles.

12 martie

ü Florin Cîþu renunþã la mandatul
de premier desemnat.

14 martie

üGuvernul Orban 2 trece de votul
Parlamentului.

17 martie

üMinisterul Afacerilor Interne
emite Ordonanþa militarã nr.1/
2020 prin care se suspendã activi-
tatea restaurantelor, cafenelelor,
cluburilor ºi hotelurilor; este inter-
zisã organizarea evenimentelor
care implicã participarea a peste
100 de persoane ºi se suspendã cur-
sele aeriene cãtre Spania ºi Italia.

21 martie

üMinistrul de Interne, Marcel
Vela, emite Ordonanþa militarã nr.
2, prin care se suspendã activitatea
cabinetelor stomatologice, închide
activitatea în mall-uri ºi interzice
circulaþia persoanelor dupã ora
22.00. Aceeaºi ordonanþã stabilea
cã slujbele religioase se oficiazã
fãrã enoriaºi, iar cele de în-
mormântare, botez sau nuntã au loc
doar în prezenþa a opt persoane.

24 martie

üMinistrul de Interne emite Ordo-
nanþa militarã nr. 3, prin care interzi-
ce circulaþia persoanelor pe timpul
zilei, cu excepþia cazurilor când se
deplaseazã la muncã, la medic, la
farmacie sau sã cumpere produse de
strictã necesitate. Prin acelaºi act
normativ s-a stabilit cã pensionarii
cu vârsta peste 65 de ani au ca inter-
val orar de mers la cumpãrãturi cel
cuprins între orele 11.00 ºi 13.00.

26 martie

üVictor Costache, ministrul Sãnã-
tãþii, demisioneazã din funcþie.
Funcþia sa este preluatã de Nelu
Tãtaru, anterior secretar de stat în
Ministerul Sãnãtãþii.
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2020 - sub semnul
pandemiei de Covid-19

P
andemia de Covid-19,
mãsurile luate pentru
diminuarea efectelor ei
asupra persoanelor fi-
zice ºi juridice, defici-
tul bugater rezultat în
urma acestpor mãsuri,
disputele permanente

între guvernele PNL ºi fosta majoritate
parlamentarã din jurul PSD, precum ºi
alegerile locale ºi parlamentare au
constituit principalele teme în jurul cã-
rora a gravitat atât scena politicã, dar ºi
sectorul economic în cursul anului
2020.

Dacã în prima lunã a anului trecut
guvernul Orban instaurat la Palatul
Victoria în noiembrie 2019 a benefi-
ciat de o oarecare liniºte, lucrurile s-au
precipitat din luna februarie, când Ca-
binetul a fost demis în urma aprobãrii
moþiunii de cenzurã iniþiatã de PSD ºi
când a fost înregistrat primul caz de in-
fectare cu Sars-Cov-2 la noi în þarã.
Lunile martie ºi aprilie au fost marcate
de starea de urgenþã, învestirea Cabi-

netului Orban 2 ºi conducerea þãrii
prin ordonanþe militare, iar relaxarea a
venit odatã cu 15 mai, când starea de
urgenþã a fost înlocuitã cu starea de
alertã.

Cele trei luni de varã au fost marcate
de contre politice între Guvern ºi Par-
lament, între Guvern ºi Curtea Consti-
tuþionalã ºi între Guvern ºi Avocatul
Poporului.

Toamna a debutat cu redeschiderea
anului ºcolar prin impunerea a trei sce-
narii, în funcþie de indicele infectãrii
locale cu Sars-Cov-2 ºi cu alegerile lo-
cale din 27 septembrie, care au marcat
o victorie a dreptei politice. Imediat, în
luna octombrie, a început sã creascã
numãrul persoanelor infectate cu
Sars-Cov 2, vârful pandemiei fiind
atins în 18 noiembrie 2020, când în nu-
mai  24  de  ore  au  fost  înregistrate
10.269 de noi cazuri.

Decembrie s-a remarcat prin câºti-
garea alegerilor parlamentare de cãtre
PSD, dar cu o coaliþie parlamentarã
majoritarã de centru-dreapta - alcãtui-

tã din PNL, USRPLUS ºi UDMR -
care a constituit noul guvern ºi cu de-
mararea campaniei naþionale de vacci-
nare anti-Covid 19, la fix zece luni de
la depistarea primul caz de infectare cu
noul coronavirus de la noi din þarã.

Ianuarie

Anul trecut a debutat cu adoptarea
de cãtre guvernul Orban a OUG
1/2020, prin care au fost modificate
mãsurile introduse de guvernul Dãnci-
lã prin OUG 114/2018. Printre princi-
palele 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 pre-
þului fix de vânzare la producãtori; de-
sfiinþarea taxei pe activele bancare;
desfiinþarea schemei de finanþare din
Fondul de Dezvoltare ºi Investiþii.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU
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BVB - asaltatã de
volatilitatea sãlbaticã
l Creºtere de 3,4% pentru BET-TR, în 2020, care încheie anul
la maxim istoricl Titlurile de stat Fidelis, un mare câºtig pentru
bursa noastrãl Rulaj mediu zilnic în creºtere, dar de peste trei
ori mai mic decât în Ungarial Brokerii au aºteptãri pozitive
pentru bursa noastrã, în 2021

D
emarat cu perspectiva trecerii
pieþei noastre de capital în liga
celor emergente, anul trecut a
consemnat pentru Bursa de

Valori Bucureºti (BVB) unul dintre
cele severe ºocuri din istoria sa când,
începând cu cea de-a doua parte a lu-
nii februarie, valul de vânzãri în pani-
cã din pieþele internaþionale de acþiuni
declanºat de perspectivele sumbre ale
economiilor lovite de epidemia de
Covid-19 s-a extins la Bucureºti,
ducând la o prãbuºire puternicã a co-
taþiilor, urmatã de o revenire specta-
culoasã.

În Statele Unite, “Crash-ul Corona-
virus” a adus cel mai rapid plonjon în
“bear market” din istorie, precum ºi
cea mai rapidã recuperare urmatã de
atingerea unor noi maxime pentru in-
dici, îndeosebi pe fondul intervenþiei
salutare a Rezervei Federale ºi a Gu-

vernului SUA care au luat mãsuri mo-
netare ºi fiscale de o magnitudine ne-
maiîntâlnitã. În plus, principalii indici
americani au beneficiat de ascensiu-
nea companiilor de tehnologie, printre
puþinele beneficiare ale acestei crize,
care au fãcut ca Nasdaq sã traseze în
mai puþin de trei luni o revenire în V
aproape perfectã.

Fãrã un sector tehnologic atât de pu-
ternic dezvoltat ca în Statele Unite, cu
rata dobânzii de referinþã a Bãncii
Central Europene la zero înainte de
debutul epidemiei ºi cu achiziþii de ac-
tive de o amploare mai redusã decât
cele din SUA, în Europa recuperarea a
avut o amploare mai micã, indicele
STOXX600 încheind anul cu 4% sub
maximul de aproape 434 de puncte,
atins în 19 februarie 2020.

ANDREI IACOMI
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RETROSPECTIVA 2020


