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Confederaþia
Industriei de la
Lisabona: Portugalia
are nevoie de un nou
sprijin financiar

Portugalia are nevoie de un al doi-
lea pachet de asistenþã financiarã de
la UE ºi FMI, de 30 miliarde euro, ca
sã rezolve criza creditelor, astfel cã
ar putea negocia o extindere a acor-
dului de sprijin, a declarat Antonio
Saraiva, preºedintele Confederaþiei
Industriei din þarã.

Anul trecut, UE ºi FMI au împru-
mutat Portugalia cu 78 de miliarde
euro pânã în 2013.

Banca Mondialã
majoreazã
împrumuturile
acordate Europei
de Est

Banca Mondialã a anunþat aloca-
rea unor fonduri în valoare de 27 mi-
liarde dolari, în urmãtorii doi ani,
pentru statele din Europa de Est ºi
Asia Centralã care sunt puternic
afectate de criza datoriilor din zona
euro, cu 7 miliarde de euro mai mult
faþã de nivelul alocat în 2011, trans-
mite Reuters, conform Agerpres.

Mario Monti: Sfârºitul
crizei “prinde contur”

Premierul italian Mario Monti
este de pãrere cã sfârºitul crizei
“prinde contur”, însã responsabilii
europeni trebuie sã acþioneze mai
hotãrât.

FMI propune
combinarea EFSF
cu ESM

Directorul general al Fondului
Monetar Internaþional (FMI), Chris-
tine Lagarde, considerã cã unirea re-
surselor Fondului European de Sta-
bilitate Financiarã (EFSF) cu cele
ale Mecanismului European de Sta-
bilitate (ESM) ar ajuta la restabilirea
încrederii în Europa ºi ar oferi un
mecanism de protecþie faþã de criza
din Grecia.

“Dacã cele douã instrumente ar fi
unite într-un fond european comun,
ar trimite un semnal puternic de
încredere în Europa”, a declarat
Christine Lagarde.

Ungaria vrea un pact
cu Barroso

Premierul Ungariei, Viktor
Orban, vrea sã încheie un acord poli-
tic cu preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jose Barroso, în condiþiile în care
miniºtrii de Finanþe din UE fac pre-
siuni asupra guvernului pentru noi
mãsuri de reducere a deficitului bu-
getar.

Orban încearcã sã reia negocierile
pe marginea unui pachet de sprijin
financiar extern, dupã ce acestea au
eºuat luna trecutã, din cauza temeri-
lor pe care le aveau UE ºi FMI cu
privire la politica monetarã a þãrii.

Marea Britanie,
în pragul recesiunii

Marea Britanie este în pragul unei
recesiuni, dupã ce a înregistrat o scã-
dere economicã peste aºteptãri în ul-
timul trimestru al anului trecut, ca
urmare a declinului producþiei indus-
triale ºi a stagnãrii serviciilor.

(Citiþi articolul integral în pag.16)
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Investitorii de pe piaþa de capital
cer Finanþelor impozitarea anualã

Investitorii pe piaþa de capital au
solicitat Ministerului Finanþelor Pu-
blice (MFP) sã schimbe sistemul de
impozitarea a câºtigului pe piaþa de
capital. Asociaþia Adminis-
tratorilor de Fonduri
(AAF), Asociaþia Brokeri-
lor, Asociaþia Investitorilor
pe Piaþa de Capital (AIPC),
Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) ºi Comisia Naþio-
nalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM) au trimis cãtre
MFP o scrisoare prin care
solicitã ca impozitarea
câºtigurilor acumulate de
investitorii pe piaþa de ca-
pital ºi impozitul aferent sã
se facã anual ºi nu trimes-
trial, aºa cum prevede forma actualã a
Codului Fiscal Român.

Dragoº Neacºu, preºedintele con-
siliului director al AAF, este de pãre-
re cã impozitul trimestrial a încurajat
mai degrabã evaziunea involuntarã.

Domnia sa a declarat ieri: “Acest
impozit a fost o pierdere de timp ºi
de bani pentru investitori. Cred cã
acesta a stimulat mai degrabã eva-

ziunea involuntarã decât sã aducã
venituri suplimentare la buget. Nu a
fost o soluþie pentru creºterea venitu-
rilor bugetare. Interesul investitori-

lor nu este servit. Situaþia curentã nu
este una de tipul win-win, ci una de
tipul lose-lose. Mã bucur cã am
reuºit sã facem aceastã horã a unirii
din piaþa de capital, prin care toþi ac-
torii de pe bursã ºi-au unit forþele
pentru a determina o schimbare a
metodei de impozitare. Sperãm ca
demersul sã fie finalizat”.

“Mãsura îi afecteazã aºadar pe toþi

cei care cumpãrã titluri de participare,
acþiuni sau obligaþiuni ºi, dacã inves-
tesc în fonduri monetare sau de obli-
gaþiuni, observãm cã avem în prezent

peste 200.000 de contri-
buabili care sunt obligaþi sã
transmitã agenþiilor ANAF
de cinci ori pe an (patru tri-
mestre plus anual) declara-
þiile de venit pentru sume
care, de cele mai multe ori,
sunt modice. Majoritatea
covârºitoare a investitori-
lor sunt prezenþi în fonduri
monetare ºi de obligaþiuni
(decembrie 2011 –
160.000 investitori cu o va-
loare totalã de peste 5.000
milioane lei)”, se aratã în

scrisoare.
AAF, Asociaþia Brokerilor, AIPC,

BVB ºi CNVM propun eliminarea
administrãrii trimestriale a impozi-
tului pe câºtigul de capital ºi pãstra-
rea doar a unei declaraþii anuale cu o
singurã platã anualã.

ELENA VOINEA
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LA UN AN DE LA LISTARE,

Mobius sperã la un leu
l Titlurile Fondul Proprietatea se tranzacþioneazã la un discount de 60%

L
a un an de la listare, acþiuni-
le “Fondului Proprietatea”
se tranzacþioneazã la un dis-
count de 60% faþã de activul

net unitar (VUAN). Cu toate acestea,
Mark Mobius, preºedintele executiv
“Templeton Emerging Markets Group”
sperã ca, pe viitor, acest discount sã fie
redus, ba chiar ca, într-o zi, preþul sã
depãºeascã VUAN.

Mark Mobius a declarat: “Am
avut experinþa tranzacþionãrii cu un
premium faþã de VUAN la unele
fonduri închise din Rusia ºi Londra.
Sperãm, de ce nu, ca acest lucru sã se
întâmple ºi în cazul Fondului Pro-
prietatea”.

Domnia sa a þinut sã sublinieze
importanþa atragerii de noi investi-
tori. În acest sens, Mobius a menþio-
nat modificarea procedeului de vot
în adunãrile generale, prin decizia
acþionarilor din luna noiembrie.
Acum, o acþiune conferã un drept de
vot. Anterior, acþionarii care deþine-
au sub 1% din acþiuni aveau drept la
vot pentru fiecare titlu din portofo-
liu. În cazul participaþiilor între 1%
ºi 3%, posesorii aveau un vot la douã
acþiuni, iar pachetele cuprinse între
3% ºi 5% asigurau un singur vot la
trei acþiuni. Deþinerile peste pragul
de 5% din FP nu confereau niciun
drept de vot.

“Noua modalitate de vot va face ºi
mai interesant fondul pentru investi-
tori. Acum fondul este în mâna ac-

þionarilor”, a spus Mobius.
Domnia sa mai considerã cã un alt

pas important pentru dezvoltarea
Fondului este menþinerea unei bune
colaborãri cu autoritãþile.

De altfel, Grzegorz Konieczny,
managerul “Fondul Proprietatea”, a
spus cã relaþiile cu autoritãþile s-au

îmbunãtãþit considerabil faþã de
acum un an. Astfel, Konieczny sperã
sã asistãm la listarea unora dintre
cele mai importante companii pe
Bursã, în acest an.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 5)

PRIMUL DECLIN DIN ULTIMELE TREI ZILE

Euro a revenit sub
1,30 dolari

Moneda unicã europeanã s-a de-
preciat ieri, pe pieþele externe, faþã
de dolar, pentru prima oarã în ulti-
mele trei zile, ca urmare a apariþiei
zvonurilor potrivit cãrora Banca
Centralã Europeanã (BCE) se opune
restructurãrii deþinerilor sale în titluri
de stat elene. În
aceste condiþii,
investitorii se tem
cã Grecia nu va
reuºi sã obþinã de la creditori acordul
privind reducerea datoriilor.

Euro avea un curs de 1,2949 dolari
la ora 10.01, la New York, mai mic cu
0,7% faþã de ziua precedentã, când ur-
case la 1,3063 dolari, cel mai ridicat
nivel din 4 ianuarie pânã în prezent.

Potrivit unor surse bancare citate
de agenþia Bloomberg, Banca Cen-
tralã Europeanã se opune restructu-
rãrii obligaþiunilor elene pe care le
deþine, deoarece acest titluri au fost
achiziþionate în scopuri de politicã
monetarã.

Sursele susþin cã, deºi se confrun-
tã cu presiuni în vederea alãturãrii la

planul potrivit cãruia creditorii pri-
vaþi vor ºterge 50% din valoarea
bondurilor greceºti pe care le deþin,
BCE apreciazã cã o astfel de impli-
care ar putea afecta încrederea în
aceastã instituþie.

Sãptãmâna trecutã, preºedintele
BCE, Mario Dra-
ghi, a declarat cã
instituþia pe care o
conduce nu este

parte în negocierile care se des-
fãºoarã între guvernul elen ºi credi-
torii privaþi pe marginea restructurã-
rii datoriilor Greciei.

Ieri, un membru al partidului con-
dus de cancelarul german Angela
Merkel a respins, la rândul sãu, ideea
potrivit cãreia BCE ar trebui sã se im-
plice în restructurarea datoriei elene.

“Nu-mi pot imagina cã responsa-
bilii europeni ar permite unei terþe
pãrþi sã cearã ceva «atât de indecent»
bãncii noastre centrale”, a declarat
parlamentarul creºtin-democrat Mi-
chael Meister. (A.V. )

(continuare în pagina 11)

INTERNATIONAL

Americanii se implicã
în despãgubirea foºtilor
proprietari

Experþi americani au consiliat Guvernul în elaborarea proiectului de
lege privind despãgubirea proprietarilor deposedaþi abuziv de regimul co-
munist, potrivit lui Mark Gitenstein, ambasadorul Statelor Unite în þara
noastrã.

Fondul Proprietatea a fost soluþia propusã de guvernanþi pentru aceastã
problemã spinoasã, însã din cauza modului de constituire ºi a valului de
procese care au urmat, ca sã nu mai vorbim despre lentoarea acordãrii de
compensaþii, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului ne-a impus sã efi-
cientizãm procesul de despãgubire pânã în iulie 2012. La asta lucreazã,
acum, un Comitet Interministerial, creat la finalul anului 2010.

Mark Gitenstein a spus, ieri, în
ocazia împlinirii unui an de la lista-
rea Fondului Proprietatea la bursã,
cã are cunoºtinþã de variantele de lu-
cru ale proiectului. “Comunitatea
diplomaticã este în legãturã cu gu-
vernul privind acest subiect”, a de-
clarat ambasadorul SUA, adã-
ugând: “Am adus un expert din
SUA pentru a consilia autoritãþile. Ne pasã de acest proces ºi vom conti-
nua sã ne implicãm. Cred cã România se va conforma deciziei CEDO”.
Ambasadorul SUA nu a dorit sã-ºi exprime opinia cu privire la o soluþie
optimã de eficientizare a procesului de retrocedare.

Domnia sa a þinut totuºi sã precizeze cã, în opinia sa, procesul de despã-
gubire nu mai are nicio legãturã cu Fondul Proprietatea. Statul român rã-
mãsese, la finalul anului trecut, cu o participaþie infimã la Fondul Proprie-
tatea ºi ar fi trebuit, oricum, sã gãseascã o soluþie pentru miile de
proprietari care mai trebuie despãgubiþi.

Dorina Danielescu, preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Restitui-
rea Proprietãþilor, ºi coordonatorul Comitetului Interministerial de lucru
constituit pentru problema restituirii proprietãþilor, ne-a declarat cã noul
proiect propune instituirea unor termene pentru finalizarea procesului de
restituire în naturã a proprietãþilor, cât ºi pentru cel de acordare a despãgu-
birilor, atât la nivel local cât ºi la nivel central.

ADINA ARDELEANU

Rapoartele de tranzacþionare ale BVB ºi

Rasdaq nu vor mai fi publicate, zilnic, în ediþia

tipãritã a ziarului BURSA, din cauza prelungirii

programului de tranzacþionare al BVB, dincolo

de ora închiderii ediþiei.

Veþi putea gãsi aceste rapoarte (mult mai

devreme decât apãreau în ediþia tipãritã) pe

site-ul www.bursa.ro.


