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Mai funcþioneazã
mecanismul de transmisie
a politicii monetare în
Polonia?

B
anca Naþionalã a Poloniei
(BNP) a anunþat în ultimele
luni mãsuri extraordinare de
relaxare monetarã pentru

combaterea efectelor pandemiei de
coronavirus asupra economiei reale.

Prin intermediul mecanismului de
transmisie a politicii monetare,
alcãtuit din mai multe canale,
deciziile bãncii centrale ar tre-
bui sã influenþeze dinamica ce-
rerii agregate ºi a preþurilor din
economie, dupã cum se aratã
într-o prezentare de pe site-ul
Bãncii Naþionale a României,
unde se subliniazã cã “dintre
canalele de transmisie a politicii mo-
netare identificate de literatura de spe-
cialitate, practica economicã a relevat
cu precãdere importanþa urmãtoarelor:
canalul ratelor dobânzilor practicate
de instituþiile financiare; canalul credi-

tului; canalul cursului de schimb;
canalul efectelor de avuþie ºi bilanþ ºi
canalul anticipaþiilor agenþilor
economici privind inflaþia”.

Pe lângã mãsurile de relaxare canti-
tativã, Banca Naþionalã a Poloniei a
trecut la reducerea agresivã a dobânzii

de politicã monetarã precum ºi
la reducerea ratei rezervelor
minime obligatorii pentru pasi-
vele în zloþi pânã la minime
istorice (vezi graficul 1).
Scopul este, desigur,
stimularea creditãrii.

Dupã ce a fost menþinutã
cinci ani la minimul istoric de

1,5%, dobânda de politicã monetarã a
fost redusã pânã la 1% în martie 2020,
0,5% în luna urmãtoare ºi se aflã de
trei luni la noul minim istoric, de
0,1%.

(continuare în pagina 12)
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SURSE:

Euronext, SIX Exchange,
Deutsche Börse ºi Nasdaq,
printre ofertanþii pentru
Borsa Italiana
lUn consorþiu alcãtuit din Euronext ºi Cassa
Depositi e Prestiti vrea sã preia platforma MTS de
tranzacþionare a bondurilor

U
n consorþiu alcãtuit din opera-
torul bursier paneuropean Eu-
ronext ºi banca italianã de stat
Cassa Depositi e Prestiti

(CDP), dar ºi Deutsche Börse (opera-
torul Bursei din Frankfurt) ºi SIX
Group (operatorul pieþei elveþiene -
SIX Exchange) se numãrã printre
ofertanþii pentru achiziþia platformei
de tranzacþionare a obligaþiunilor de
stat deþinutã de Borsa Italiana, con-
form unor surse citate de Reuters.

Informaþia vine dupã ce, luna acea-
sta, London Stock Exchange Group

Plc (LSEG), operatorul Bursei de Va-
lori din Londra (London Stock
Exchange - LSE), a anunþat cã ar putea
vinde, parþial sau integral, Bursa din
Milano, pe care o deþine, miºcare ce
i-ar facilita obþinerea aprobãrii Uniu-
nii Europene pentru planificata achizi-
þie a furnizorului de informaþii finan-
ciare Refinitiv Holdings (fosta divizie
Financial & Risk din cadrul grupului
Thomson Reuters), o tranzacþie de 27
de miliarde de dolari.

A.V.

(continuare în pagina 12)

SCANDALUL RCA

COTAR cere sancþionarea
asigurãtorilor pentru
fiecare încãlcare a legii

M
odificarea, prin ordonanþã
de urgenþã, pe care Guver-
nul ar urma sã o facã privind
modul de calculare a valorii

poliþei RCA ºi a plãþii despãgubirilor
acordate, a iscat o adevãratã furtunã în
rândul patronatelor din transportul ru-
tier de mãrfuri ºi persoane. Dacã în
ediþia de ieri vã prezentam punctul de
vedere al Federaþiei Operatorilor
Români de Transport ºi amendamen-
tele depuse de aceasta cu privire la
proiectul de act normativ iniþiat de
Ministerul Finanþelor publice, astãzi
vã informãm în legãturã cu poziþia ex-
primatã de Confederaþia Operatorilor
ºi Transportatorilor Autorizaþi din
România (COTAR) în legãturã cu vii-
toarea ordonanþã de urgenþã.

Mai ales cã actul normativ se va

adresa unei industrii în care activeazã
peste 500.000 de angajaþi ºi care con-
tribuie la bugetul de stat cu aproxima-
tiv 15% din Produsul Intern Brut al
României.

COTAR nu a fost invitatã la dezba-
terea publicã a proiectul de ordonanþã
de urgenþã organizatã în urmã cu douã
zile, deºi reprezintã principala confe-
deraþie sindicalã în transportul rutier
de persoane, în domeniul ºcolilor auto
ºi a service-urilor auto, ºi, din acest
motiv, a ales sã trimitã o sesizare cãtre
Ministerul Finanþelor Publice în care
aratã motivele pentru care nu este de
acord cu actuala formã a viitorului act
normativ.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 3)

ÎN RÃZBOIUL COMERCIAL BILATERAL

SUAºiChinaanunþã
progrese, înciuda
tensiunilor ridicate

D
iscuþiile dintre Statele
Unite ale Americii ºi
China, deºi doar telefo-
nice, au adus cele douã
super puteri ale lumii în
lumina reflectoarelor. În
ciuda tensunilor tot mai

accentuate din ultimii doi ani dintre
cele douã cele mai mari economii ale
lumii atât cu privire la securitatea date-
lor ºi tehnologie, cât ºi din cauza de-
mocraþiei din Hong Kong, oficiali de
rang înalt americani ºi chinezi, care au
vorbit luni la telefon, au declarat cã
s-au înregistrat progrese în soluþiona-
rea problemelor cu privire la Faza 1 a
acordului comercial bilateral încheiat
în ianuarie, conform informãrilor ve-
nite din partea ambelor governe, citate
de Associated Press.

Potrivit Biroului pentru Politici Co-

merciale al SUA (USTR), conversaþia
telefonicã care reprezentã o revizuire
semestrialã, SUA ºi China ºi-au arãtat
disponibilitatea de a coopera ºi ºi-au
reafirmat angajamentul pentru ca
acordul comercial Faza 1 sã fie un suc-
ces.

Cele douã þãri au discutat despre
paºii pe care China i-a fãcut, inclusiv
asigurarea unei protecþii mai mari pen-
tru drepturile de proprietate intelectua-
lã ºi eliminarea impedimentelor pentru
companiile americane în servicii fi-
nanciare ºi agriculturã, a declarat re-
prezentantul comerþului american.
Ambele pãrþi au convenit sã creeze
condiþii pentru a înainta acordul, potri-
vit Ministerului Comerþului Chinez.

Reprezentantul comercial al SUA,
Robert Lighthizer, ºi secretarul Trezo-
reriei, Steven Mnuchin, au discutat cu

vicepremierul chinez Liu He.
“Ambele pãrþi vãd progrese ºi s-au

angajat sã ia mãsurile necesare pentru
a asigura succesul acordului”, se aratã
în comunicatul USTR, potrivit Reu-
ters.

La rândul sãu, ministerul chinez al
comerþului a confirmat, într-o declara-
þie, cã cele douã þãri au un “dialog con-
structiv” ºi au convenit sã continue
eforturile de punerea în aplicare a Fa-
zei 1 a acordului commercial, care va
pune capãt rãzboiului comercial dintre
cele douã þãri care a disturbat întreaga
economie mondialã.

“Pãrþile au discutat, de asemenea,
despre creºterile semnificative ale
achiziþiilor de produse americane de
cãtre China, precum ºi despre acþiunile
viitoare necesare punerii în aplicare a
acordului”, relateazã Reuters.

Achiziþiile chinezeºti de mãrfuri
din SUA sunt cu mult în urma ritmu-
lui necesar pentru a atinge creºterea
de 77 de miliarde de dolari pentru pri-
mul an, specificatã în acord, potrivit
datelor oficiale. China a crescut însã
ritmul achiziþiilor de produse agricole
în ultimele sãptãmâni, potrivit Blo-
omberg.

Rezolvarea rãzboiului comercial
dintre SUA ºi China a apãrut ca o rarã
zonã de cooperare, întrucât relaþia se
întinde pe o serie de alte fronturi. Cu
toate acestea, Beijingul este cu mult în
urmã acolo unde trebuie sã-ºi îndepli-
neascã promisiunile de a creºte valoa-
rea achiziþiilor de produse agricole,
energetice ºi fabricate din S.U.A.

A.T.
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