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Coronavirusul ii mobilizeaza pe liderii finantelor
din G20
Ministrii de Finante din cele mai mari 20 de economii ale lumii (G20) s-au
angajat duminica sa monitorizeze impactul epidemiei de coronavirus asupra
cresterii economiei mondiale si sa actioneze la nevoie, ei afirmand ca
politicile monetare relaxate si scaderea tensiunilor comerciale vor sustine
accelerarea cresterii in 2020 si 2021, relateaza Reuters, potrivit stiripesurse.ro.
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FMI anticipeaza ca epidemia ar putea reduce cresterea economiei globale cu 0,1 puncte
procentuale, informeaza News.ro.
”Vom intensifica monitorizarea riscurilor la nivel global, inclusiv epidemia de COVID-19. Suntem
pregatiti sa luam noi masuri pentru a raspunde acestor riscuri”, arata comunicatul liderilor
financiari, publicat la sfarsitul reuniunii ministrilo de Finante si reprezentantilor bancilor centrale
care a avut loc la Riad.
”Cresterea globala va accelera modest in 2020 si 2021. Redresarea este sustinuta de continuarea
conditiilor financiare flexibile si a anumitor semne de atenuare a tensunilor comerciale”,
anticipeaza ministrii.
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin, a spus ca bancile centrale vor cauta
optiuni pentru a raspunde epidemiei, daca va fi necesar, iar guvernatorul Bancii Japoniei,

Haruhiko Kuroda, a declarat ca este pregatit sa relaxeze politica monetara, la nevoie.
China a fost reprezentata la reuniunea G20 de ambasadorul siu in Arabia Saudita, oficialii din
conducerea de varf a tarii nefiind prezenti din cauza crizei provocata de virus.
Duminica, presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca Beijingul va intensifica ajustarile de politici
pentru a ajuta la temperarea impactului epidemiei asupra economiei.
”Epidemia de pneumonie provocata de coronavirus va avrea in mod inevitabil un impact mare
asupra economiei si a societatii”, a spus Xi, adaugand ca efectele vor fi pe termen scurt si
controlabile.
”Ministerul de Finante saudit Mohammed al-Jadaan a declarat la o conferinta de presa dupa
reuniune:”Am discutat despre epidemia de coronavirus din China si alte tari si toate tarile din G20
au fost de acord sa fie pregatite, in mod colectiv, sa intervina cu politicile necesare.
Epidemia, originara din China, s-a raspandit in 30 de tari si teritorii.
Coreea de Sud a marit nivelul alertei din cauza bolii infectioase la cel mai inalt nivel, dat Uniunea
Europeana considera ca ”nu trebuie sa ne panicam” din cauza epidemiei din Italia.
Taxa pentru sectorul digital
Ministrii si reprezentantii bancilor centrale au mai incurajat ca Organizatia pentru Cooperare si
Dezvoltare Economica (OECD) sa lucreze in continuare la reguli globale pentru impozitarea
gigantilor din sectorul digital, cum sunt Gppgle, Amazon si Facebook.
OCDE trebuie sa pregateasca pana in iulie aspectele tehnice care ar permite guvernelor sa
taxeze companiile digitale acolo unde isi desfasoara afacerile, si nu acolo unde sunt inregistrate
din motive fiscale.
Mnuchin a avertizat insa ca se opune taxarii discriminatorii a serviciilor digitale, oferite in mare
parte de companii din Statele Unite.
Acesta a spus ca Washingtonul va raspunde cu investigatii si posibil cu tarife de retorsiune, daca
tarile vor decide sa ia masuri pe cont propriu, in afara unui acord la nivelul OCDE.
Un acord final referitor la reguli fiscale globale ar trebui sa fie pregatit pana la sfarsitul acestui an,
pentru a evita proliferarea unor regimuri fiscale diferite in toata lumea.
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