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LUCIAN ANGHEL:

Este posibil ca Ministerul
Finanþelor sã renunþe la reþinerea
impozitului pe tranzacþii

Preºedintele Consiliului de Admi-
nistraþie al Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB) a declarat cã existã dis-
ponibilitate din partea Ministerului
Finanþelor Publice (MFP) pentru re-
nunþarea la propunerea de impozita-
re a fiecãrei tranzacþii bursiere în
urma cãreia se înregistreazã câºtigu-
ri. Domnia sa a participat, ieri, la o
întâlnire cu secretarul de stat în MFP,
Liviu Voinea ºi cu preºedintele Aso-
ciaþiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR), Florin Pogona-
ru, pentru a discuta mãsurile cuprin-
se în proiectul de modificare a Codu-
lui Fiscal care vizeazã piaþa de capi-
tal. “Am avut o întâlnire în urma cã-
reia am reþinut cã existã disponibili-
tate din partea lor (n.r. MFP) sã mo-
difice propunerile. Sã rãmânã preve-
derile de eliminare a declaraþiilor tri-

mestriale, iar pasul major este sã se
plãteascã impozitul anual pe net, nu

sã se reþinã la sursã, pe tranzacþie.
Bursa de Valori Bucureºti a solicitat

aceastã întâlnire pentru a discuta pe
tema modificãrilor Codului Fiscal.
Este necesarã o deschidere mai mare
ºi de sprijin pentru investitorii de
retail, mai ales în contextul ofertelor
de vânzare pe care statul le va derula
la companii precum Romgaz ºi
Hidroelectrica”, a explicat Lucian
Anghel.

Victor Cionga, managing partner
“AZ Capital Advisors”, considerã cã
reþinerea unui impozit anticipat de
16% pentru fiecare tranzacþie realiza-
tã în profit nu este binevenitã cel puþin
din punctul de vedere al unui investi-
tor de retail, pentru cã pierderile mar-
cate nu influenþeazã baza de impozi-
tare pe care o micºoreazã.

ALEXANDRU SÂRBU
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Ghizzoni, “UniCredit”:
ESM ar trebui utilizat
pentru recapitalizarea
bãncilor

Mecanismul European de Stabili-
tate (ESM) ar trebui utilizat pentru
recapitalizarea bãncilor cu proble-
me, potrivit directorului executiv al
“UniCredit” SpA Italia, Federico
Ghizzoni. Domnia sa nu crede cã, în
acest moment, instituþiile de credita-
re din zona euro au nevoie de lichidi-
tãþi de la Banca Centralã Europeanã.

UE ºi FMI evalueazã
programul de sprijin
destinat Portugaliei

Oficialii Uniunii Europene ºi ai
Fondului Monetar Internaþional
efectueazã, zilele acestea, o vizitã la
Lisabona, pentru cea de-a patra eva-
luare a programului de salvare desti-
nat Portugaliei, în contextul incerti-
tudinilor privind viitorul zonei euro.
Miza evaluãrii este o tranºã de 4 mi-
liarde euro din pachetul de 78 de mi-
liarde euro pe care þara trebuie sã-l
primeascã pânã în 2014, dacã îºi
îndeplineºte þintele fiscale.

Japonia avertizeazã în
privinþa turbulenþelor din
Europa

Banca Centralã a Japoniei (BoJ) a
avertizat în privinþa riscurilor provo-
cate de turbulenþele din Europa,
arãtând cã acestea ar putea afecta
economia niponã. BoJ a semnalat cã
este decisã sã acþioneze în cazul înrã-
utãþirii situaþiei de pe pieþele mon-
diale. (V.R.)
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RAPORTAT LA DOLAR

Euro a ajuns la
cursul minim al
ultimelor 22 de luni

Moneda împãrþitã de 17 state din
Uniunea Europeanã a scãzut ieri, pe
pieþele externe, pânã la cel mai redus
curs al ultimelor 22 de luni în raport
cu dolarul, pe fondul speculaþiilor
potrivit cãrora reuniunea informalã a
Consiliului European, care urma sã
aibã loc ieri seara, nu va
veni cu noi mãsuri
împotriva crizei datoriilor
suverane.

Investitorii se tem tot mai mult de
o eventualã ieºire a Greciei din zona
euro.

Euro a avut un curs de 1,2576 do-
lari la ora 10.51, pe piaþa din New
York, în scãdere cu 0,9% faþã de ziua
precedentã. Cursul este cel mai redus
din iulie 2010 pânã în prezent.

“ªtim cã summitul nu va rezolva
nimic ºi va fi greu de gãsit un titlu de

ºtire pozitivã”, a declarat, citat de
Bloomberg, Nick Bennenbroek, ºef
al diviziei de strategie valutarã din
cadrul bãncii “Wells Fargo & Co.”
din New York. Acesta a adãugat:
“Faptul cã euro a scãzut destul de
mult în ultimele douã zile înseamnã

cã, probabil, vom asista la o
nouã miºcare dramaticã”.

Liderii europeni urmau
sã discute, în cadrul reuniunii pro-
gramate pentru ieri, la Bruxelles,
mãsuri de stimulare a creºterii eco-
nomice. Investitorii se îndoiesc cã
participanþii vor anunþa mãsuri care
sã calmeze temerile cã Grecia se
îndreaptã spre faliment ºi o posibilã
ieºire din zona euro.

ALINA VASIESCU
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NOU MAXIM ISTORIC

Euro a trecut, ieri,
de 4,45 lei
l Vasilescu: BNR foloseºte instrumentarul adecvat pentru ca ºocurile
provocate sã fie de scurtã duratã

M
oneda europeanã a
depãºit, ieri, un nou
record în raport cu
leul, cursul oficial

anunþat de Banca Naþionalã a Româ-
niei (BNR) fiind de 4,4587 lei/euro,
în creºtere cu 1,35 bani faþã de ºedin-
þa anterioarã.

Acesta este cel de-al ºaselea ma-
xim istoric la care a ajuns euro faþã
de leu în acest an, iar aprecierea a
fost declanºatã odatã cu demiterea
Guvernului Ungureanu ºi accentuatã
de contextul internaþional, în special
de problemele din Grecia.

Adrian Vasilescu, consilier al Gu-
vernatorului BNR, a declarat cã de-
precierea leului este cauzatã de
veºtile rele venite din zona euro, dar
Banca Centralã foloseºte “instru-
mentarul adecvat” ca sã atenueze
ºocurile.

Domnia sa a explicat: “Ziua de 23
mai a fost agitatã pe toate pieþele lu-
mii. Comentariile fostului prim-mi-
nistru grec Lucas Papademos, fãcute
pentru Wall Street Journal ºi pentru
CNBC – care opina cã «în cazul
ieºirii Greciei din Zona Euro conse-
cinþele pentru euro-sistemul finan-
ciar ºi pentru economia realã vor fi
profunde, iar costurile asociate vor fi
de anvergurã; ºi cã vor fi afectate, de

asemenea, economiile din afara Zo-
nei Euro» - au fãcut noi valuri. ªocul
s-a resimþit instantaneu. Euro s-a
depreciat faþã de dolar. În regiunea
noastrã, leul a sãrit peste pragul de
4,45, iar zlotul, forintul ºi coroana
s-au depreciat ºi mai mult. E încã o
dovadã cã riscurile externe sunt din-
tre cele mai mari ºi cã o declaraþie,
chiar ºi în condiþiile în care fostul
prim-ministru grec a introdus mulþi
de dacã, subliniind cã totuºi scena-
riul divorþului Greciei de euro «este
puþin probabil sã se materializeze»,
undele ºocului produs s-au derulat
repede ºi pe spaþii largi”.

Adrian Vasilescu a mai spus cã în

momentul în care opinia publicã este
inflamatã, cele mai mici aluzii pro-
voacã miºcãri imediate ºi violente în
pieþe: “Pe bunã dreptate numeroºi
analiºti au precizat cã, în aceste
împrejurãri, eforturile de temperare
fãcute de bãncile centrale, oricât de
mari ar fi, nu pot avea decât efecte li-
mitate. Banca Naþionalã a României,
care monitorizeazã cu mare atenþie
evenimentele, foloseºte instrumen-
tarul adecvat pentru ca ºocurile pro-
vocate sã aibã duratã scurtã ºi inten-
sitate minimã.

ELENA VOINEA
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IPO “FACEBOOK” – INVESTIGAÞII ªI SOFISME

Bulã în America

D
eclanºarea investigaþiei
asupra ofertei publice
iniþiale (IPO) a “Facebo-
ok” pare iminentã, în

urma opiniei exprimate de reprezen-
tanþii Securities and Exchange Com-
mission (SEC) ºi Financial Industry
Regulatory Authority, Inc. (FINRA),
presând asupra companiei, asupra
intermediarului principal „Morgan
Stanley” ºi asupra pieþei Nasdaq,
dupã cum relateazã Reuters.

Acþiunile “Facebook” au închis,
marþi, în scãdere cu 8,9%, la un preþ
sub 31 de dolari, dupã o depreciere
de 11%, înregistratã luni.

Compania a pierdut astfel, în doar
douã zile de la momentul listãrii, pe-
ste 19 miliarde de dolari din capitali-
zarea de piaþã (a pornit de la 38 de
dolari/acþiune).

Luni, Reuters raportase cã un ana-
list al “Morgan Stanley” redusese
prognoza de câºtig pentru “Facebo-
ok”, cu câteva zile înainte de listare,
informaþii ce nu au fost diseminate
pieþei, înaintea începerii ofertei
iniþiale.

Compania însãºi a cerut analiºti-
lor sindicatului de 33 de intermediari
ai ofertei sã-ºi reducã estimãrile îna-
intea IPO, potrivit surselor apropiate
listãrii, care acuzã: “Conducerea
«Facebook» nu ºi-a prognozat datele
afacerii bine, a schimbat cifrele pe
parcurs ºi a anunþat doar analiºtii ºi
nu pe toþi”.

Compania revizuise documentele
ofertei, pe 9 mai, în care avertiza de-
spre posibilul impact negativ al tre-
cerii utilizatorilor “Facebook” pe
platforme mobile, însã limbajul vag

nu a reprezentat un avertisment
suficient privind veniturile în
scãdere.

“Facebook” încã nu a obþinut cine
ºtie ce venituri din publicitatea pe
platformele mobile.

Divulgarea cifrelor mai slabe anu-
mitor investitori instituþionali se
concretizeazã, acum, sub forma unor
acuzaþii directe împotriva “Facebo-
ok” ºi „Morgan Stanley”, despre di-
seminarea inegalã a informaþiilor
(“divulgarea selectivã”).

Micii investitori, care au achizi-
þionat acþiuni “Facebook”, în cadrul
IPO, nu au avut acces la informaþii.

VLAD F. DUMEA
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Acþiunile "Facebook" au

scãzut cu 20% în ultimele

douã zile.

SE ÎNGROAªÃ RÂNDURILE BANCHERILOR SCHIMBAÞI

Peter Weiss pleacã de la Bancpost
l Surse bancare: Noul CEO este, deja, ales

Peter Weiss, CEO la Bancpost,
urmeazã sã pãrãseascã condu-
cerea bãncii, încheindu-ºi man-

datul. Surse bancare ne-au declarat cã
Peter Weiss va pleca de la Bancpost
din motive personale, iar instituþia de
credit a gãsit deja un înlocuitor. Pânã
la închiderea ediþiei nu se anunþase
oficial numele noului CEO.

Peter Weiss a fost recrutat de cãtre
bancã la începutul anului 2011 ºi a
deþinut anterior funcþia de CEO la
RBS România.

Plecarea lui Peter Weiss din frun-
tea Bancpost se înscrie pe lista
schimbãrilor de management din ca-

drul instituþiilor de credit din siste-
mul nostru bancar.

Robert Rekkers, de la Banca
Transilvania, a fost cel care a dat
startul plecãrilor de la conducerea
bãncilor, în ianuarie, locul domniei
sale fiind liber ºi în prezent.

Alte schimbãri care au urmat au
fost cele de la BCR, unde Dominic
Bruynseels a fost înlocuit cu Tomas
Spurny ºi de la BRD, unde Alexan-
dre Maymat i-a luat locul lui Guy
Poupet.

La Banca Comercialã Carpatica,
Ilie Carabulea a fost condamnat la un
an ºi jumãtate de închisoare cu exe-

cutare pentru dare de mitã, fiind nu-
mit Nicolae Petria ca preºedinte al
Consiliului de Supraveghere.

O altã plecare recentã a fost cea a
lui Marinel Burduja prim vice-
preºedinte la Raiffeisen Bank.

Cine urmeazã?
Cine le ia locul?
Miºcãrile de trupe din sistemul

bancar…

ELENA VOINEA

Banca Cine a plecat Cine a venit
1. Banca Transilvania Robert Rekkers Peter Franklin (BERD)

interimar

2. BRD Guy Poupet Alexandre Maymat

3. BCR Dominic Bruynseels Tomas Spurny

4. RBS Johan Gabriels Henk Paardekooper

5. Banca Italo-Romena Giulio Simonelli Paolo Mariani

6. Banca Carpatica Ilie Carabulea Nicolae Petria (interimar)

7. Raiffeisen Bank Marinel Burduja (vicepreºedinte) -

8. ATE Bank Sotirios Skandamis Christou Konstantinos

Ziarul BURSA a anunþat încã din
luna decembrie anul trecut cã sis-
temul bancar autohton se con-
fruntã cu schimbãri la nivelul ma-
nagementului, schimbãri care,
într-un fel sau altul, au legãturi cu
performanþele bãncilor sau/ºi ale
bancherilor. Tot atunci am anun-
þat cã 2012 va fi extrem de aspru
cu activitatea bancarã, chiar ºi în
România, care va încasa unda de
ºoc a crizei bancare europene.
În mai puþin de ºase luni, au avut
loc schimbãri majore, unele sur-
prinzãtoare, în cadrul manage-
mentului bãncilor.


