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- Cele trei autorități europene de supraveghere (EBA, EIOPA și ESMA - ESAs) au publicat un raport tematic

comun privind inițiativele naționale de educație financiară în domeniul digitalizării, cu accent pe securitatea

cibernetică, înșelăciuni și fraude. Accesul la canalele digitale și la infrastructura digitală a devenit o condiție

prealabilă pentru ca respectivii consumatori să utilizeze serviciile financiare, iar această tendință s-a

intensificat în contextul pandemiei COVID-19. În acest context, cele trei autorități europene de

supraveghere evidențiază faptul că lipsa de educație financiară și lipsa de familiaritate cu tehnologiile

digitale pot duce din ce în ce mai mult la vulnerabilitatea financiară și la excluderea consumatorilor.

Mai precis, fără competențe financiare digitale adecvate și fără capacitatea de a-și asigura securitatea

cibernetică, consumatorii sunt mai expuși riscului de a deveni victime ale escrocheriilor și fraudelor.

Pentru a soluționa această problemă, ESAs au identificat 12 bune practici care pot ajuta autoritățile

naționale competente și alte entități publice să sporească amploarea și eficacitatea inițiativelor lor de

educație financiară, contribuind astfel la îmbunătățirea cunoștințelor financiare digitale ale consumatorilor.

Printre altele, cele trei autorități europene de supraveghere consideră că este o bună practică: 1) să publice

o listă neagră a furnizorilor frauduloși pentru a-i ajuta pe consumatorii cu competențe digitale să evalueze

corect riscurile financiare care decurg din produsele și serviciile financiare legate de noile tehnologii, cum ar

fi activele cripto; 2) să ajungă la consumatorii reticenți la tehnologie nu numai prin canale digitale, ci și non-

digitale, și să-i învețe cum să utilizeze instrumentele digitale pentru a accesa serviciile financiare în

siguranță; 3) să colaboreze îndeaproape cu cadrele didactice pentru a înțelege nevoile educaționale

specifice ale acestora, precum și pentru a le ajuta să elaboreze și să testeze materiale educaționale

adecvate, astfel încât să poată servi ca multiplicatori ai educației financiare a studenților; 4) să împacheteze

în mod corespunzător inițiativele de educație financiară pentru a le spori audiența, de exemplu prin

includerea unor elemente distractive, cum ar fi jocurile. Acest lucru poate ajuta consumatorii să

dobândească cunoștințe relevante, precum și o anumită experiență practică în gestionarea problemelor

financiare, creând astfel o experiență de învățare mai profundă și mai atractivă; 5) să aplice optimizarea

motoarelor de căutare pentru a se asigura că site-urile de educație financiară ale autorităților naționale

competente apar printre primele rezultate ale căutărilor atunci când consumatorii caută informații pe teme

financiare specifice.

(https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-supervisory-authorities-identify-good-

practices-financial-education)
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Evoluții

Bursa de criptomonede Coinbase (COIN) a declarat că plănuiește să își reducă numărul de angajați cu

aproximativ 950 de persoane, ca parte a unei restructurări care se așteaptă să fie finalizată până la sfârșitul

celui de-al doilea trimestru al anului curent. Compania estimează ca restructurarea să coste între 149 și 163

de milioane de dolari, inclusiv 58 milioane de dolari până la 68 milioane de dolari în cheltuieli în numerar

legate de indemnizațiile angajaților. Într-un document depus pe data de 10.01.2023 la Comisia pentru

bursă şi valori mobiliare din SUA, Coinbase a declarat că răspunde la "condițiile de piață în curs de

desfășurare care afectează economia cripto". Piețele de criptoactive prezintă la momentul actual semnele

unui risc emergent pentru stabilitatea financiară, ca urmare a scăderilor semnificative înregistrate în 2022.  

ASF monitorizează și emite informări de presă cu privire la riscurile investiționale asociate cu criptoactivele.

Riscurile legate de protecția consumatorilor includ: (i) informații înșelătoare, (ii) absența unor drepturi și

protecții, cum ar fi procedurile de reclamație sau mecanismele de recurs, (iii) complexitatea produselor,

uneori cu efect de levier, (iv) fraude și activități rău intenționate (spălare de bani, criminalitate informatică,

piraterie informatică și ransomware) și (v) manipularea pieței (lipsa transparenței prețurilor și lichiditatea

scăzută).
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 Total turnover BVB*    23.307 Media zilnică 2022** 35.701

    Estimări macroeconomice pentru România, anul 2023 CE* FMI** CNSP*

1,8 3,1 2,8

10,2 11,0 9,6

-5,0 -8,0 -8,5

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

EBS 2,70% 163,3 TRP -1,31% 0,6020

AQ 1,75% 0,58 FP -1,20% 2,0600

SNP 1,56% 0,455 SNG -0,49% 40,5000

SNN 1,24% 44,95 TEL -0,44% 22,8000

BRD 0,58% 13,880 EL -0,24% 8,4800

*Calculat pentru acțiunile cu un turnover mai mare de 250.000 RON, fără SMT

Data Perioada Estimare Anterior

09.01.2023 noiembrie 2022 5,5% 5,5% 

09.01.2023 noiembrie 2022 -3 mld. € -3,408 mld. €

12.01.2023 T3 2022 YoY 4% 5,1%

13.01.2023
decembrie 2022 

YoY
16,5% 16,76%

PIB

Indicator

*Valoarea în mii RON pentru ziua precedentă 

(doar segment principal, fără SMT )

** Valoarea în mii RON pentru 2022 (numai 

segment principal); Media zilnică 

2021:43.781

• Rata anuală a inflației IPC s-a situat la 16,4% în decembrie 2022 comparativ cu luna

decembrie 2021. Contribuțiile semnificative la rata anuală a inflației au avut-o majorarea

prețurilor mărfurilor alimentare (+22,05%), mărfurilor nealimentare (+14,95%) și serviciilor

(+9,78%), potrivit datelor publicate de INS. 

• În luna noiembrie 2022, producţia industrială a crescut faţă de luna octombrie 2022 cu 1%

ca serie brută și a scăzut cu 1,1% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi

de sezonalitate. Faţă de luna noiembrie 2021, producţia industrială s-a diminuat cu 4% ca

serie brută și cu 3,5% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de

sezonalitate.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

EvenimenteEvoluția indicelui BET și capitalizarea BVB* ( acțiuni segment principal)

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Context local

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

Deficit cont curent

*capitalizare BVB cuprinde și Erste Group Bank AG

Randamentele obligațiunilor de stat în lei cu cupon zero, RomâniaValoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (milioane lei)

Rata șomajului 

Disclaimer

     Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că multe criptoactive sunt extrem de riscante și speculative. Pentru majoritatea consumatorilor retail nu sunt adecvate ca investiție sau ca mijloc de plată sau de schimb.Consumatorii ar 

trebui să fie conștienți că nu dispun de nicio cale de atac sau protecție, întrucât criptoactivele  și  produsele  și  serviciile  conexe  nu  intră,  de  regulă, sub  incidența protecției existente în temeiul normelor actuale ale UE privind serviciile financiare. 

(https://asfromania.ro/ro/a/2373/informare-de-pres%C4%83:-avertizare-emis%C4%83-de-autorit%C4%83%C8%9Bile-de-reglementare-din-domeniul-financiar-din-ue-cu-privire-la-riscurile-criptoactivelor)

Acest document are un scop strict informativ, fiind realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe baza celor mai recente informații disponibile prin  intermediul terminalului Datastream, BVB, BNR și ASF la data raportului. Deși toate eforturile au fost depuse pentru a asigura 

calitatea informațiilor furnizate, autorii nu  garantează acuratețea datelor prezentate.

Calendarul economicRate interbancare- Evoluția ROBOR

Rata inflației

Comerțul internațional cu bunuri al 

României 

* Conform prognozei de toamnă 2022 CNSP și 

prognozei de toamnă 2022 CEPIB (%)

Inflație medie (%)
** Conform prognozei FMI din octombrie 2022
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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