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Conservatorii greci
câºtigã teren

Conservatorii din Grecia, care sus-
þin programul internaþional de salva-
re a þãrii, cresc în sondajele de opi-
nie, arãtând cã este posibil ca dupã
alegerile din 17 iunie sã fie format un
guvern care va respecta termenii
rãmânerii þãrii în zona euro.

Conform presei internaþionale,
unele sondaje de opinie efectuate la
finele sãptãmânii trecute aratã cã sus-
þinerea pentru conservatorii din par-
tidul Noua Democraþie a ajuns la 23 -
24%, de la 18,9%, cât au obþinut în
alegerile din 6 mai.

BCE stã departe de
piaþa obligaþiunilor

Banca Centralã Europeanã (BCE)
nu a utilizat, în intervalul 14 – 18
mai, pentru a zecea sãptãmânã con-
secutiv, programul de achiziþie a
obligaþiunilor guvernamentale, re-
zistând presiunilor tot mai mari pri-
vind susþinerea þãrilor puternic înda-
torate, precum Spania.

Schaeuble ºi Moscovici
încearcã sã gãseascã o
soluþie pentru crizã

Liderii Germaniei ºi Franþei încearcã
sã întocmeascã un nou plan pentru
zona euro, în condiþiile în care ofi-
cialii G8 ºi-au exprimat dezacordul
privind strategia de salvare a regiu-
nii.

Ministrul german al Finanþelor,
Wolfgang Schaeuble, urma sã discu-
te ieri, pentru prima oarã, pe margi-
nea acestor probleme cu noul
omolog francez, Pierre Moscovici,
în cadrul unei reuniuni la Berlin.
Întrunirea precede summit-ul UE
programat pentru data de 23 mai,
care va avea loc la Bruxelles.

Franþa insistã pe
ideea emiterii de
euroobligaþiuni

Preºedintele Franþei, Francois
Hollande, va insista cu propunerea
privind emiterea de obligaþiuni co-
mune în zona euro, în cadrul sum-
mit-ului liderilor UE, de la Bruxel-
les, programat sã se desfãºoare sãp-
tãmâna aceasta. Propunerea nu este
pe placul Germaniei, cancelarul
Angela Merkel prezentându-ºi în
mai multe rânduri opoziþia faþã de
aceastã idee.

“Oliver Wyman” ºi
“Roland Berger” vor
realiza auditul sectorului
bancar spaniol

Companiile de consultanþã “Oli-
ver Wyman” Ltd. (SUA) ºi “Roland
Berger” (Germania) vor realiza au-
ditul sectorului bancar spaniol, po-
trivit anunþului oficialilor de la Ma-
drid.

Acestea vor evalua bilanþurile
bãncilor spaniole, iar operaþiunea
s-ar putea încheia în a doua jumãtate
a lunii iunie.

Pânã la finele lunii mai, Spania va
mai angaja trei companii de audit
pentru evaluarea modului în care
contabilizeazã fiecare bancã deterio-
rarea activelor, iar rezultatele vor fi
publicate în urmãtoarele luni.

V.R.

TOATE PLÃÞILE PE POSDRU AR PUTEA FI SUSPENDATE,
DIN CAUZA UNOR GRAVE NEREGULI

Ponta: Am putea pierde 1,2 miliarde
euro, bani europeni
l Salarii cuprinse între 3.500 ºi peste 10.000 de euro pe lunã

Þara noastrã ar putea pierde 1,2
miliarde euro, din fondurile eu-
ropene aferente Programului

Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU), ca ur-
mare a identificãrii unor grave nere-
guli în derularea acestui program, în
perioada 2010-2011, a declarat, ieri,
premierul Victor Ponta. Potrivit ofi-
cialului, cele 100 de milioane de euro
aferente acestui an ºi, respectiv, 1,1
miliarde euro de anul viitor reprezintã
toate plãþile aferente POSDRU.

ªeful Guvernului a prezentat, ieri, o
serie de date primite “pe cãi neoficia-
le”dintr-unaudit alPOSDRU, potrivit
cãrora, din totalul celor douã miliarde
euro de care dispune þara noastrã prin
acest program s-a decontat doar 6%,
fiind semnate 2.500 de contracte. Vic-
tor Ponta a subliniat cã existã grave
probleme de evaluare a proiectelor ºi a
modului de control ºi a þinut sã preci-

zeze cã a sesizat Departamentul de
Luptã Antifraudã (DLAF) ºi cã Exe-
cutivul va încerca sã aplice un pro-
gram de acþiuni prin care sã evite pier-
derea fondurilor europene, a mai spus
premierul, adãugând cã, dacã acest

program nu va fi aplicat pânã la
sfârºitul anului, va dispune o mãsurã
“radicalã”de restructurare totalãaAu-
toritãþii de Management a POSDRU,
inclusiv cu riscul reacreditãrii: “Am
cerut DLAF-ului, pentru cã nu cred cã
putemsã mergemmai departe fãrã sã-i
identificãm pe cei vinovaþi, iar dacã
miniºtrii - fie cã a fost vorba de dom-
nul Botiº (n.r. Ioan Botiº, fost ministru
al Muncii), domnul Lãzãroiu (n.r. Se-
bastian Lãzãroiu, fost ministru al
Muncii), doamna Barbu (n.r. Sulfina
Barbu, fost ministru al Muncii )- nu au
fãcutabsolutnimicºipot fi acuzaþi clar
de o neglijenþã politicã, acolo unde
este vorba de mai mult decât atât, cred
cã trebuie sã existe o rãspundere civilã
ºi penalã ºi cred cã trebuie sã dãm un
semnal foarte clar. (...)”

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

OPT MILIARDE LEI CÃTRE NOUÃ
INSTITUÞII

Împrumut maxim acordat
bãncilor de cãtre BNR

Banca Naþionalã a
României (BNR)
a împrumutat,

ieri, nouã bãnci comer-
ciale cu 7,94 miliarde lei
(1,78 miliarde euro).
Aceastã sumã este cea
mai ridicatã pe care
BNR a oferit-o printr-o
licitaþie repo de la 1 fe-
bruarie 2010, când ºaisprezece bãn-
ci au obþinut 9,24 miliarde lei.

Cele aproape opt miliarde lei au
fost oferite pentru ºapte zile, la rata
dobânzii de politicã monetarã, de
5,25% pe an. Pentru licitaþia repo din
1 februarie 2010 rata dobânzii a fost
de 7,50% pe an.

Cu o sãptãmânã înainte, BNR
împrumutase patru bãnci cu 5,43 mi-
liarde lei (1,2 miliarde euro), pentru
ºapte zile.

Creºterea sumei împrumutate ºi a
numãrului de participanþi la licitaþii-
le repo vine ca urmare a creºterii
dobânzilor practicate pe piaþa inter-
bancarã, care s-au apropiat mult de
rata dobânzii de politicã monetarã a
Bãncii Centrale, potrivit surselor din
piaþã. Bãncile comerciale au afiºat,
ieri, dobânzi cuprinse între 4,78% ºi
5,28% pe an, în scãdere comparativ
cu nivelul de vineri, de
5,05%-5,55% pe an.

BNR oferã lichiditate bãncilor co-
merciale prin operaþiuni repo ºi lom-
bard (pe termen scurt), primele fiind
organizate sãptãmânal începând cu
data de 17 octombrie a anului trecut.

Instituþiile de credit au apelat la faci-
litatea lombard în luna aprilie pentru
prima datã în acest an, împrumutând
14,5 miliarde lei (3,3 miliarde euro),
la o ratã a dobânzii de 9,25% pe an.

Doctorul în economie Daniel Io-
nescu ne-a declarat cã împrumuturi-
le contractate ieri de cãtre bãnci sunt
determinate, parþial, de intenþia aces-
tora sã cumpere obligaþiuni pe care
Ministerul Finanþelor Publice ar
urma sã le emitã în aceastã sãptãm-
ânã. Domnia sa ne-a explicat: “Plãþi-
le scadente, luna aceasta, în contul
datoriei publice în valutã sunt de
1,022 miliarde euro, bani pe care
Ministerul de Finanþe încearcã sã îi
atragã prin emisiuni de obligaþiuni
pe piaþa internã. Sãptãmâna aceasta
vor încerca sã obþinã 500 milioane
lei. Bãncile comerciale, pentru a pu-
tea cumpãra aceste obligaþiuni, au
nevoie de lichiditãþi, pe care le obþin
de la BNR, prin licitaþii repo. Aceste
emisiuni aratã cã nivelul colectãrii la
bugetul de stat este redus, sub
aºteptãri”.

ALEXANDRU SÂRBU

ÎN TRIMESTRUL AL TREILEA,

Finanþele vor
sã se împrumute de pe
pieþele internaþionale
l Cãlin Rechea: “Percepþia investitorilor faþã de economiile din Europa de
Est se va deteriora în continuare” l Florin Cîþu: “Finanþarea internã ºi
externã este o mare minciunã” l Ilie ªerbãnescu: “Ieºirea pe pieþele
externe este logicã ºi se înscrie în calendarul cu FMI”

G
uvernul intenþioneazã sã
emitã, în trimestrul al
treilea, obligaþiuni pe
pieþele internaþionale ºi

sã reducã finanþarea de pe piaþa loca-
lã, în pofida temerilor generate de
speculaþiile privind ieºirea Greciei
din zona euro, a declarat Cristian
Sporiº, secretar de stat în Ministerul

Finanþelor Publice (MFP), potrivit
Bloomberg.

Domnia sa a precizat: “Vrem sã
avem o prezenþã constantã ca emi-
tent pe pieþele internaþionale. Am
spus cã vom emite în acest an 2,5 mi-
liarde euro, aºa cã vom încerca sã
plasãm aceastã sumã”.

Cristian Sporiº a mai spus cã þara

noastrã nu este constrânsã sã se
împrumute de pe pieþele internaþio-
nale, deoarece are rezerve de aproxi-
mativ 4 miliarde euro ºi este pe cale
sã obþinã o linie de finanþare de 1 mi-
liard de euro de la Banca Mondialã.

ELENA VOINEA
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Evoluþie “jenantã” pentru “Facebook”
n Sub preþul din IPO

Acþiunile “Facebook” au scã-
zut puternic, în deschiderea
ºedinþei de tranzacþionare de

ieri, la bursa americanã NASDAQ
dupã ce sprijinul subscriitorilor s-a
disipat ulterior listãrii de vineri.

Aproape de ora 17.00 (ora Româ-
niei), titlurile Facebook se transferau
la 33 dolari/unitate, în scãdere cu
13,7% faþã de vineri, ºi cu 13,15%
sub preþul ofertei publice, de 38 de
dolari/unitate, deºi piaþa americanã a
început ºedinþa în urcare.

Debutul la bursã al companiei de
socializare online a fost marcat, vineri,
de o cotaþie în scãdere, care a forþat

principalul subscriitor, „Morgan
Stanley”, sã apere preþul iniþial de 38
de dolari prin achiziþionarea de acþiu-
ni pe piaþa deschisã, potrivit unor sur-
se citate de agenþiile internaþionale.

Scãderea sub preþul de listare atât de
repede este consideratã jenantã pentru
Facebook, dupãcecompaniaaatrasvi-
neri 16 miliarde de dolari prin oferta
publicã iniþialã, cuocapitalizareacom-
paniei la debut de 104 miliarde dolari.

Nasdaq modificã procedurile
în cazul listãrilor, dupã eroarea
apãrutã în cazul Facebook

Nasdaq va modifica procedurile
aplicate în cazul lansãrii ofertelor pu-
blice iniþiale, dupã eroarea care a dus

la întârzierea debutului de vineri al
acþiunilor Facebook, care a împiedi-
cat pe unii brokeri, timp de mai multe
ore, sã afle dacã plasamentele lor au
fost realizate, transmite Reuters, po-
trivit Mediafax. Operatorul bursier a
anunþat într-o notã adresatã brokeri-
lor cã modificãrile vor împiedica re-
petarea problemelor apãrute vineri.

Sistemele informatice folosite pen-
tru stabilirea preþului de deschidere
au fost suprasolicitate de actualizãri ºi
anulãri de plasamente, “în timpul ce-
lei mai mari oferte publice iniþiale din
istorie”, a declarat directorul gene-
ral al Nasdaq, Robert Greifeld,
într-o videoconferinþã cu presa, de
duminicã. (VLAD F. DUMEA)

Leonard Orban: Conducerile
succesive ale Autoritãþii de
Management - responsabile
pentru neregulile constatate.

Euro continuã sã scadã
faþã de dolar

Moneda unicã europeanã
ºi-a continuat deprecierea
ieri, pe pieþele internaþio-

nale, faþã de dolar, pe fondul temeri-
lor legate de problemele datoriilor
din Grecia ºi Spania.

La ora 10.43, pe piaþa din New
York, euro avea un curs de 1,2761
dolari, în scãdere cu 0,2% faþã de ul-
tima zi a sãptãmânii trecute.

Moneda împãrþitã de 17 state din
Uniunea Europeanã este supusã pre-
siunilor în continuare, scãzând în ra-
port cu majoritatea valutelor partene-
rilor comerciali ai regiunii, întrucât
pe pieþe se resimt tensiunile legate de
rezultatele viitoarelor alegeri din
Grecia, programate pentru 17 iunie.
În cazul în care elenii vor opta pentru
formaþiunile care se opun planului de
austeritate cerut de programul inter-
naþional de salvare, þara ar putea fi ne-
voitã sã pãrãseascã zona euro. Într-o
asemenea situaþie, investitorii ºi-ar
putea pierde încrederea în alte state
îndatorate din uniunea monetarã, pre-
cum Spania ºi Italia.

La data de 18 mai, euro a încheiat

a treia sãptãmânã consecutivã de de-
preciere faþã de dolar, în condiþiile în
care liderii Greciei au eºuat în încer-
carea de a forma un guvern politic,
alimentând temerile legate de
rãspândirea crizei cãtre alte state din
regiune. Euro a pierdut 1,1% sãp-
tãmâna trecutã, iar de la începutul lu-
nii – aproape 4%.

ALINA VASIESCU

Euro a pierdut 1,1%
sãptãmâna trecutã, iar
de la începutul lunii –
aproape 4%.

MFP doreºte plata anticipatã
a impozitului pe tranzacþiile bursiere

Ministerul Finanþelor Publice
doreºte sã impunã plata an-
ticipatã pentru tranzacþiile

bursiere derulate pe parcursul anului
pânã în luna februarie inclusiv.

Ziarul BURSAa scris, la data de 14
mai, cã aceastã prevedere se aflã în
draftul Scrisorii de Intenþie cãtre Fon-
dul Monetar Internaþional (FMI).

Nota de fundamentare a Proiectu-
lui de Ordonanþã de Urgenþã pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal ºi re-
glementarea unor mãsuri finan-
ciar-fiscale prevede: "fiecare inter-
mediar, societate de administrare a
investiþiilor în cazul rãscumpãrãrii
de titluri de participare la fondurile
deschise de investiþii sau alt plãtitor

de venit, dupã caz, pentru tranzacþii-
le cu titlurile de valoare, altele decât
pãrþile sociale ºi valorile mobiliare
în cazul societãþilor închise, efectua-
te în cursul anului fiscal, are obliga-
þia sã calculeze câºtigul, respectiv
pierderea pentru fiecare tranzacþie
efectuatã pentru contribuabil, sã cal-
culeze totalul câºtigurilor /pierderi-
lor pentru tranzacþiile efectuate în
cursul anului pentru fiecare contri-
buabil, ºi sã transmitã, în formã scri-
sã, cãtre fiecare contribuabil, infor-
maþiile privind totalul câºtiguri-
lor/pierderilor, precum ºi impozitul
calculat ºi reþinut ca platã anticipatã,
pentru tranzacþiile efectuate în cur-
sul anului, pânã în ultima zi a lunii
februarie". (A.S.)


