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- În perioada 09-10 februarie, a avut loc reuniunea inaugurală a Forumului Incluziv pentru Abordările de

Atenuare a Carbonului (IFCMA), în cadrul căreia 607 înalți oficiali guvernamentali și delegați reprezentând

103 țări și jurisdicții și 9 organizații internaționale și alte organizații, au discutat modalități de a stimula

reducerea emisiilor globale.

IFCMA este o inițiativă concepută pentru a ajuta la îmbunătățirea impactului global al eforturilor de

reducere a emisiilor din întreaga lume prin schimbul de date și informații, învățarea reciprocă bazată pe

dovezi și dialogul multilateral incluziv. Acesta reunește toate perspectivele politice relevante din țările din

întreaga lume, pentru a face bilanțul și a lua în considerare eficacitatea diferitelor abordări de reducere a

emisiilor de carbon.

IFCMA a reunit o gamă diversă de economii avansate, emergente și în curs de dezvoltare pentru a da o

formă inițiativei și a discuta abordări pentru a face bilanțul diferitelor politici de reducere a emisiilor de

carbon în vigoare și a lua în considerare efectul lor combinat asupra emisiilor globale. 

Împreună, țările care au participat la întâlnirea inaugurală IFCMA reprezintă mai mult de 90% din PIB-ul

global și aproximativ 85% din emisiile globale.

La 30 ianuarie 2023, 133 de țări au adoptat obiective de emisii nete de carbon zero. În concordanță cu

principiile arhitecturii multilaterale a politicii climatice, astfel cum sunt stabilite în Acordul de la Paris,

politicile privind schimbările climatice sunt diverse și adaptate circumstanțelor naționale. 

IFCMA va ajuta factorii de decizie să prezinte și să discerne bunele practici și să adopte și să adapteze

politicile de atenuare care se potrivesc cel mai bine obiectivelor și circumstanțelor țărilor. Informațiile de

înaltă calitate și comparabile generate de IFCMA pot sprijini, la rândul lor, dialogul în alte contexte

internaționale.

Obiectivul IFCMA este de a face un bilanț al instrumentelor de politică de atenuare pe care țările le folosesc

pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a estima emisiile la care se referă aceste

instrumente, precum și de a dezvolta și aplica o metodologie consecventă pentru a evalua efectele

politicilor de atenuare și ale pachetelor de politici asupra reducerea emisiilor la nivel de țară.

(https://www.oecd.org/newsroom/new-oecd-forum-to-help-optimise-global-emissions-reductions-

through-data-sharing-mutual-learning-and-dialogue.htm)

Dobânzi de politică monetară

Statele Unite

4,5% - 4,75%

Comisia pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) din SUA a declarat că intenționează să dea în judecată emitentul de monede

stabile (stable coins) Paxos Trust Co. pentru încălcarea legilor de protecție a investitorilor în legătură cu Token-ul său

Binance USD.

Potrivit unui raport din 12 februarie din The Wall Street Journal, care citează persoane familiare cu subiectul, SEC a emis o

Notificare Wells către Paxos – o scrisoare pe care autoritatea de reglementare o folosește pentru a informa companiile cu

privire la acțiunea de executare planificată.

Paxos este proprietarul și emitentul BUSD, o monedă stabilă garantată cu dolari americani, care există de când firma a

încheiat un parteneriat cu Binance, în septembrie 2019. Este a treia cea mai mare monedă stabilă, cu o capitalizare de piață

care depășește în prezent 16 miliarde de dolari.

Paxos este, de asemenea, creatorul monedei stabile Paxos Dollar (USDP), care a fost lansată în 2018 și este, de asemenea,

în spatele schimbului de active digitale itBit, pe care l-a lansat în 2012 odată cu înființarea Paxos.
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 Total turnover BVB*    30,193 Media zilnică 2022** 29,930

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

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

M 2.56% 20.00 EBS -3.23% 174.00

ONE 1.69% 0.90 SNP -0.63% 0.47

TRP 1.23% 0.58 WINE -0.44% 9.06

EL 1.14% 8.88 SNN -0.34% 43.50

AQ 0.91% 0.67 DIGI -0.30% 32.90

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

Data Perioada Estimare Anterior

13 februarie 2023 decembrie 2022  -1.850 mil. € -2.354 mil. €

14 februarie 2023 Q4 2022 YoY  2,1% 3,8%

14 februarie 2023
decembrie 2022 

YoY
4,6% -3,5%

14 februarie 2023
ianuarie 2023 

YoY
15,6% 16,37%

Producția industrială 

*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

• Conform datelor publicate de INS, în luna decembrie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost

7107 lei, cu 6,4% mai mare decât în luna noiembrie 2022, iar câștigul salarial mediu net a fost

4398 lei, în creştere 6,2%.

Cele mai mari valori ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor de

cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (11540 lei), iar cele mai mici în

fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2361 lei).

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

Evenimente

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)

Indicator

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

Context local

Rata inflației

Contul curent

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

PIB -estimări preliminare

* Conform prognozei de iarnă 2023 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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