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VESTE BUNÃ PENTRU INVESTITORI ÎN SCRISOAREA
GUVERNULUI CÃTRE FMI:

Plata taxelor pe câºtigurile de capital,
simplificatã pânã luna viitoare

Investitori vor fi scutiþi, în
curând, de drumurile la fisc
pentru achitarea impozitelor

aferente câºtigurilor din piaþa de
capital, potrivit draftului Scriso-
rii de Intenþie cãtre Fondul Mo-
netar Internaþional (FMI), obþi-
nut în exclusivitate de cãtre zia-
rul BURSA.

Simplificarea procedurilor de
declarare ºiplatãa taxelor aferente
câºtigurilor de capital urmeazã sã
fieefectuatãprinmãsuri care sã fie
implementate pânã luna viitoare,
se aratã în documentul citat. Mã-
sura urmeazã sã fie realizatã prin
trecerea la un sistem bazat pe reþi-
nerea în avans a plãþilor realizate de
cãtre intermediari ºi la o declaraþie
unicã întocmitã de cãtre contribuabili
la finalul anului.

Vestea este una extrem de bunã pen-
tru investitori, care, în prezent, trebuie
sã meargã personal la fisc, de cinci ori

pe an, sã-ºi achite impozitele aferente
câºtigurilor din piaþa de capital.

Dumitru Beze, preºedintele Aso-
ciaþiei Investitorilor pe Piaþa de Capi-
tal, ne-a declarat cã, încã de anul tre-
cut, AIPC a solicitat Ministerului Fi-
nanþelor sã implementeze o singurã
declaraþie de impozit în loc de cinci:
“În primãvara acestui an, AIPC ºi toþi

participanþii lapiaþadecapital au reuºit
sã convingã Finanþele ºi FMI de utili-

tatea acestei simplificãri”.
De asemenea, Guvernul inten-

þioneazã sã ofere un tratament
neutru în ceea ce priveºte taxarea
pentru încetarea plãþii creditelor
cu probleme. Mãsurile de efi-
cientizare a sistemului fiscal,
convenite cu FMI în cadrul pre-
cedentei scrisori de intenþie, ur-
meazã sã fie aprobate pânã la
finalul lunii septembrie.

Reducerea numãrului de mici
contribuabili înregistraþi sã plã-
teascã TVA este aºteptatã sã pro-
ducã rezultate începând cu luna

iulie. De la sfârºitul anului trecut,
11.000 mici contribuabili au fost
scoºi de pe lista plãtitorilor de TVA,
se aratã în draftul scrisorii.

ALEXANDRU SÂRBU
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Grecia ar putea achita
obligaþiunile investitorilor
care nu au participat la
restructurarea datoriei

Ministerul de Finanþe din Grecia a
propus ca statul sã plãteascã sumele
datorate deþinãtorilor de obligaþiuni
care au refuzat sã participe la re-
structurarea datoriei, au declarat doi
înalþi oficiali din guvernul de la Ate-
na, citaþi de Wall Street Journal, con-
form Mediafax.

Grecia are pe 15 mai scadente
obligaþiuni în valoare de 450 de mi-
lioane de euro, care nu au fost inclu-
se în procesul de restruturare. Auto-
ritãþile elene, dupã negocieri cu cre-
ditorii privaþi cu obligaþiuni emise de
guvernul de la Atena, au ºters circa
100 de miliarde de euro din datoria
þãrii. Investitori cu obligaþiuni în va-
loare de câteva miliarde de euro,
aflate sub incidenþa legii altor state
decât Grecia, au refuzat, însã, sã par-
ticipe.

Potrivit unor surse, propunerea de
platã a fost transmisã biroului pre-
mierului Lucas Papademos, care,
înaintea unei decizii, urma sã se con-
sulte cu ºeful statului ºi cu liderii
partidelor politice.

Schäuble, dispus sã preia
preºedinþia Eurogrup

Ministrul german de finanþe, Wolf-
gang Schäuble, a admis pentru prima
datã în mod public disponibilitatea
sã-ºi asume preºedinþia Eurogrupu-
lui, ca succesor al premierului lu-
xemburghez Jean-Claude Juncker,
care va pãrãsi postul la sfârºitul lunii
iunie, relateazã EFE, conform Ager-
pres. (V.R.)
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Qatarul va investi la noi dacã
nu vor exista restricþii la export

Investitorii din Qatar sunt intere-
saþi sã investeascã la noi, în sectorul
agricol ºi cel al energiei regenerabi-
le, cu condiþia sã nu existe condiþii la
export, ne-a spus, într-un interviu,
Paul ªarcane, secretarul general al
Camerei de Comerþ ºi
Industrie România-Qa-
tar (CCIRQ).

Dupã ce s-a întors dintr-o vizitã de
lucru fãcutã în Qatar, domnia sa ne-a
declarat: “Pentru agriculturã, qatare-
zii au o politicã extrem de pregnantã.
Deja, într-un numãr mare de þãri, au
realizat proiecte agricole. Au ferme
care funcþioneazã în Australia, în
Pakistan, în Vietnam, sunt gata sã
înceapã în Georgia, în Sudan ºi Bra-
zilia. Deci, nu discutãm doar de in-
tenþii, ci, efectiv, de o politicã a statu-
lui. Ei se tem cã în scurt timp nu va
mai ajunge mâncarea pe glob ºi do-
resc sã fie siguri cã au de unde sã-ºi
procure alimentele. Încã de la prima
discuþie pe care am avut-o cu ei
ne-au atras atenþia, exprimându-ºi
speranþa cã legislaþia noastrã le va
permite sã-ºi scoatã producþia lor

când doresc de pe piaþa noastrã, sã
nu avem nicio restricþie la export”.

Potrivit domniei sale, investitorii
din Qatar întâmpinã dificultãþi în iden-
tificarea terenurilorcusuprafeþemari.

Domnul ªarcane ne-a mai precizat
cã autoritãþile noastre nu
sunt deschise cãtre in-
vestitorii qatarezi:

“Întâmplãtor, m-am întâlnit cu un re-
prezentant al diviziei de relaþii inter-
naþionale din cadrul Ministerului Tu-
rismului din Qatar. M-a fãcut atent cã
a transmis ministerului nostru de re-
sort un memorandum de cooperare ºi
cã nu a avut niciun rãspuns de la noi,
ai noºtri nu s-au miºcat”.

Autoritãþile din Qatar s-au
întâlnit, cu câþiva ani în urmã, cu par-
tea românã, pentru a discuta despre
exportul de gaze din Qatar în Româ-
nia, însã, nici în acest caz, discuþiile
nu s-au finalizat cu succes.

EMILIA OLESCU

LEUL, LA UN NOU MINIM ISTORIC FAÞÃ DE EURO

Cât mai poate interveni
BNR pe curs?
E

uro a avansat faþã de leu la
un nou maxim istoric de
4,4265 lei, anunþat, vineri,
de Banca Naþionalã a

României (BNR), în creºtere cu un
ban faþã de valoarea din ºedinþa ante-
rioarã. Moneda europeanã s-a men-
þinut la un nivel ridicat, sãptãmâna
trecutã, situându-se uºor sub recor-
dul precedent, înregistrat pe 2 mai,
de 4,4168 lei/euro.

Pe piaþa interbancarã, cotaþiile s-au
situat, vineri, uºor peste 4,44 lei/euro,
pe fondul unor volume ridicate. Cel
mai ridicat nivel de pe piaþa interban-
carã a fost de 4,4675 lei/euro, con-
semnat pe data de 1 mai, când în þara
noastrã fost zi nebancarã, iar paritatea

a fost tranzacþionatã de jucãtorii in-
ternaþionali pe alte pieþe.

Dealerii cred cã fãrã intervenþia
Bãncii Centrale cursul ar putea depãºi
în numai douã ºedinþe nivelul de 4,5
lei/euro pe piaþa interbancarã, având
în vedere cererea ridicatã de euro din
partea jucãtorilor, potrivit Mediafax.

John J. Hardy, Saxo Bank:
Rezervele curente ale BNR
ar trebui sã fie suficiente
pentru a þine situaþia sub
un control relativ

John J. Hardy, ºeful departamen-
tului de strategie valutarã din cadrul
Saxo Bank, ne-a declarat cã leul s-a

depreciat ca urmare a unui mix între
incertitudinile politice interne ºi fac-
torii din Uniunea Europeanã. Cauze-
le interne includ nervozitatea provo-
catã de cãderea Guvernului Ungurea-
nu ºi de politicile fiscale mai relaxate
ale noii coaliþii de guvernare.

Domnia sa a explicat cã monedele
din Europa Centralã ºi de Est, pre-
cum leul, sunt slãbite de nesiguranþa
extremã cu privire la soarta Uniunii
Europene, dupã alegerile din Franþa
ºi Grecia. Acest tip de nervozitate,
de obicei, face ca monedele mai pu-
þin lichide, mai ales cele ale þãrilor cu
deficite externe ºi de cont curent, sã
se deprecieze.

Rezervele curente ale BNR ar tre-
bui sã fie suficiente pentru a þine si-
tuaþia sub un control relativ, având în
vedere cã acestea sunt de cinci ºase
ori mai mari decât deficitul anual de

cont curent, deºi va fi important
de privit traiectoria bugetului
ºi a deficitelor sub noul Execu-
tiv, este de pãrere John J.

Hardy.
Domnia sa susþine cã este foarte

dificil de estimat evoluþia cursurilor
mai puþin lichide precum euro/leu, în
special atunci când situaþia politicã
este parte a ecuaþiei, þinând cont ºi de
incertitudinea ridicatã din zona euro.

ELENA VOINEA,
ALEXANDRU SÂRBU
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I
storia este o istorie a luptelor
dintre oameni, oricare a fost
forma de organizare a lor. Ne
batem din interese materiale,

chiar dacã une-
ori încercãm sã
le ascundem în
spateleunorpre-
texte religioase
sau civilizatoa-
re. La început,
grupaþi în ginte
ºi triburi, ne-am
bãtut cu cio-
magul, suliþa
ºi praºtia, pentru hrana ºi adãpostul
necesare supravieþuirii. Lãcomia

omeneascã a condus la mãrirea mi-
zelor, aºa cã s-au format statele, care
ºi-au mobilizat armate pentru a fura
resursele agricole, minerale, energe-
tice ºi chiar umane ale altora. Nu mai
vorbim de bãtãi sau lupte, ci de rãz-
boaie - purtate cu sãbii, arbalete,
puºti, tunuri, torpiloare, submarine,
avioane, rachete ºi sateliþi - prin care
s-au construit imperii. Singura raþiu-
ne de a fi a imperiilor a fost spolierea
celor învinºi ºi supuºi.

În secolul XX, dupã trei rãzboaie
mondiale (douã calde ºi unul rece),
mai întâi americanii, apoi britanicii,
francezii, spaniolii, portughezii, bel-
gienii, italienii ºi japonezii, iar la

urmã de tot chiar ºi ruºii au înþeles cã
ocuparea militarã costã mai mult
decât aduce. Progresul tehnologic a
micºorat lumea ºi a interconectat eco-
nomiile naþionale. Tabla de joc, nouã
ºi mult mai mare, a condus la regru-
parea forþelor ºi schimbarea armelor.
Procesul se numeºte globalizare, iar
deznaþionalizarea este urmãritã deli-
berat, prin politici specifice.

Nu se mai rãzboiesc nemþii cu
francezii, nici japonezii cu chinezii,
nici ruºii cu americanii; ºi nici nu se
mai folosesc armele de pânã acum.
Imperiile nu mai sunt teritoriale, ci
financiare; ca ºi rãzboaiele.
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FED este o entitate privatã, ai cãrei primi deþinãtori sunt: 1. Rothschild’s of London and

Berlin 2. Lazard Brothers of Paris 3. Israel Moses Seaf of Italy 4 . Kuhn, Loeb & Co. of

Germany and New York 5. Warburg & Company of Hamburg, Germany 6. Lehman Brothers of

New York 7. Goldman Sachs of New York 8. Rockefeller Brothers of New York.

Citiþi, în pagina 4, întregul interviu

cu Paul ªarcane.


