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Scad randamentele
obligaþiunilor Spaniei

Spania a vândut, ieri, obligaþiuni
de 4,5 miliarde euro, cu maturitãþi în
2014, 2015 ºi 2016, potrivit anunþului
bãncii centrale a þãrii. Pentru toate
scandenþele, cererea a depãºit oferta.

Pentru titlurile cu scadenþa în
2015, dobânda a scãzut la 2,617%,
de la 3,332% la licitaþia similarã din
16 februarie. Obligaþiunile cu matu-
ritatea în 2014 au fost plasate la un
randament de 2,069%, faþã de
4,021% în ianuarie.

Bundesbank criticã BCE

Jens Weidmann, preºedintele bãn-
cii centrale a Germaniei, Bundes-
bank, membru în consiliul guvernator
Bãncii Centrale Europene (BCE), a
lansat un nou avertisment privind ris-
curile tot mai mari generate de mãsu-
rile anticrizã ale BCE, cerând reveni-
rea la reglementãri stricte privind co-
lateralul acceptat de instituþie.

Într-o scrisoare adresatã preºedin-
telui BCE, Mario Draghi, Weid-
mann ºi-a exprimat îngrijorarea cu
privire la decizia recentã a BCE de a
relaxa reglementãrile privind garan-
þiile colaterale acceptate de la bãnci-
le comerciale în schimbul finanþãrii
suplimentare.

Grecia nu a declanºat plata
asigurãrilor prin CDS

Grecia nu a declanºat plata asigurã-
rilor, prin contracte CDS (Credit De-
faultSwap), pentruobligaþiunile statu-
lui, prin pregãtirile recente vizând re-
structurarea datoriei, a anunþat, ieri,
Asociaþia Internaþionalã pentru
Schimburi ºi Derivate (International
Swaps and Derivatives Association -
ISDA), conform Mediafax.
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Acþiunile “Fondul Proprietatea”
se vând cu 0,6 lei/unitate
l Analiºtii: Cotaþiile sunt influenþate de convocarea AGA

Acþiunile “Fondul Proprieta-
tea” au încheiat ºedinþa de
ieri la un preþ de 0,60 lei/uni-

tate. Titlurile FP au urcat ieri, de mai
multe ori, pânã la un maxim de 0,603
lei, iar la închiderea pieþei, acþiunile
erau cotate la 0,6015 lei, preþ cu
1,95% peste nivelul de miercuri. Un
preþ mai mare faþã de cotaþia maximã
de ieri nu a mai fost înregistrat din 12

aprilie, când titlurile Fondului au fost
tranzacþionate la 0,606 lei.

Analiºtii susþin cã evoluþia preþu-
lui titlurilor FP este influenþatã de
convocarea adunãrii generale, pe 4
aprilie, în care acþionarii urmeazã sã
dezbatã propunerea de modificare a
Contractului de Administrare, în
sensul revizuirii onorariului încasat
de “Franklin Templeton”.

Fondul american de hedging
“Elliott Associates”, a propus, la ju-
mãtatea lunii februarie, prin firma
“Manchester Securities”, ca “Franklin
Templeton” sã vândã din activele FP,
iar banii obþinuþi sã fie distribuiþi ac-
þionarilor, administratorul Fondului
urmând sã încaseze un comision de
1,5% din suma obþinutã în perioada
2012-2013, iar în 2014 acesta sã sca-

dã la 1%. În cadrul AGOA urmeazã
sã se decidã ºi soarta Comitetului Re-
prezentanþilor, dupã ce un grup for-
mat din patru acþionari FP, printre
care se numãra ºi Georgia Palade van
Dusen, a propus, pe 8 februarie, înlo-
cuirea actualilor membri.
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600 de noi locuri de muncã

SUMAR

BOGDAN DRÃGOI:

Fondurile europene – cea mai
importantã cale spre o creºtere
economicã sustenabilã

Bogdan Drãgoi, Ministrul Fi-
nanþelor Publice, a declarat
cã obiectivele þãrii noastre

constau în reducerea decalajului faþã
de celelalte state europene, asigura-
rea unei creºteri economice durabile
ºi realizarea unei echitãþi sociale.
Pentru aceasta, Guvernul are patru
domenii esenþiale de acþiune, a pre-
cizat domnia sa, în cadrul conferin-
þei “Clustere economice generatoare
de locuri de muncã”. Potrivit lui
Bogdan Drãgoi, aceste domenii vi-
zeazã asigurarea unui cadru macro-
economic stabil, impulsionarea in-
vestiþiilor naþionale, crearea unui
cadru atractiv pentru investiþiile pri-
vate ºi atragerea de fonduri structu-
rale europene. Aceasta din urmã re-
prezintã cea mai importantã metodã
de a crea o creºtere economicã sus-
tenabilã în urmãtorii ani, a declarat
Ministrul Finanþelor Publice. Unul
dintre sectoarele în care fondurile
structurale pot sã fie utilizate pentru

a aduce o plus valoare este cel al
cercetãrii, dezvoltãrii ºi inovãrii,
considerã domnia sa, dând ca exem-
plu în acest sens Programul Opera-
þional Sectorial pentru Creºterea
Compet i t iv i t ã þ i i Economice
(POSCCE).

Bogdan Drãgoi a precizat cã sco-
pul ajutoarelor de stat pe care Guver-
nul le-a oferit a constat în dezvolta-
rea întreprinderilor mici ºi mijlocii
(IMM), susþinerea de proiecte de in-
vestiþii de mare anvergurã cu efect
multiplicator pe orizontalã, atrage-
rea de investiþii în regiunile mai pu-
þin dezvoltate, precum ºi creºterea
veniturilor la bugetele locale, care sã
contribuie, astfel, la dezvoltarea re-
gionalã.

Domnia sa a arãtat cã dezvolta-
rea concentrãrilor (clustere) eco-
nomice poate sã sprijine crearea de
noi locuri de muncã, precizând cã
modelul utilizat în þara noastrã
fiind cel al parcurilor industriale.

Ministrul a subliniat cã, pânã în
prezent, în sectorul IMM-urilor au
avut loc investiþii strãine directe în
valoare de 1,5 miliarde de euro, nu-
mãrul de locuri de muncã create
depãºind 600.000.

Bogdan Drãgoi considerã cã ini-
þiativa creãrii de clustere economi-
ce trebuie continuatã, precizând cã
ministerul pe care îl conduce ur-
meazã sã iniþieze discuþii pe aceas-
tã temã.

ALEXANDRU SÂRBU

China Construction Bank
vrea sã se extindã în Europa
l Gabriel Ghelmegeanu: Nu avem semnale cã
bãncile chineze vor sã investeascã în þara noastrã
l Ioan Alexandru: Existã interes din partea
investitorilor chinezi pentru piaþa bancarã de la noi

China Construction Bank Corp
(CCB) cautã sã achiziþioneze
o bancã privatã din Europa ca

parte a expansiunii globale, potrivit
lui Zhu Xiaohuang, vicepreºedintele
bãncii, citat de Agerpres. Domnia sa a
precizat cã este o perioadã bunã pen-
tru achiziþionarea de active în Europa,
deoarece unele bãnci vor sã-ºi vândã
diviziile de private banking, din cauza
crizei datoriilor din
zona euro.

Banca de stat din
China este în negocieri
cu câteva bãnci europe-
ne pentru eventuale
achiziþii, a explicat Zhu
Xiaohuang, fãrã sã pre-
cizezedetaliidesprevaloareainvestiþiei.

Oficialul a afirmat cã China Con-
struction Bank intenþioneazã sã deschi-
dã cel puþin încã 600 de sucursale în
China, anul acesta, în condiþiile în care
banca are o reþea de 13.600 sucursale.

Despre posibilitatea ca bãncile
chineze sã vinã sã investeascã în þara
noastrã, Gabriel Ghelmegeanu,
preºedintele “Camerei de Comerþ ºi
Industrie România China”, ne-a de-
clarat cã nu existã, deocamdatã,
semnale în acest sens. Domnia sa a
adãugat cã bãncile chineze nu au
cum sã vinã la noi, în condiþiile în
care nu sunt companii mari din Chi-
na prezente în þara noastrã.

Preºedintele “Camerei de Comerþ
ºi Industrie România China ne-a pre-
cizat cã nu avem de vânzare active
bancare autohtone, deoarece CEC
Bank ºi EximBank, singurele bãnci
locale unde acþionar majoritar este
statul, nu se privatizeazã.

Gabriel Ghelmegeanu a adãugat
cã o misiune a Bãncii de Dezvoltare
a Chinei se aflã în þara noastrã cu

scopul de a urmãri
piaþa. De asemenea,
de 20 de ani se discutã
despre înfiinþarea
unei bãnci româ-
no-chineze, dar nu s-a
concretizat nimic, po-
trivit domniei sale.

În schimb, Ioan Alexandru,
preºedintele “Asociaþiei Camera Bi-
lateralã de Comerþ ºi Industrie Chine-
zo Românã”, este de altã pãrere.
Domnia sa ne-a precizat cã existã in-
teres din partea investitorilor chinezi
pentru piaþa bancarã de la noi, oferind
ca exemplu Bank of China. Repre-
zentanþii acestei bãnci s-au aflat în
luna decembrie în þara noastrã pentru
a discuta cu Mihail Vlasov, preºedin-
tele “Camerei de Comerþ ºi Industrie
a României” despre o posibilã intrare
pe piaþa bancarã de la noi.

ELENA VOINEA
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China Construction
Bank intenþioneazã
sã deschidã cel
puþin încã 600 de
sucursale în China.

UN SUBIECT LANSAT DE ZIARUL “BURSA”

Amenzi pentru BVB ºi BCR
l Ancheta privind produsele structurate, la final l BCR nu a îndeplinit
obligaþiile de furnizor de lichiditate, în 136 de cazuri

A
rbitrul pieþei de capital a
acordat, ieri, amenzi
dupã ce a analizat tran-
zacþiile cu produse

structurate emise de “Erste Bank”,
pentru care Banca Comercialã
Românã este furnizor de lichiditate.

Comisia precizeazã: “În perioada
iunie 2011 – ianuarie 2012, Banca
Comercialã Românã, în calitate de
furnizor de lichiditate, a încãlcat pa-
rametri aplicabili furnizorilor de li-
chiditate în 136 de cazuri, conform
analizei efectuate de Bursa de Valori

Bucureºti la solicitarea CNVM”.
Astfel, Valerian Ionescu, ºef De-

partament Tranzacþionare ºi Vânzãri
Instrumente Financiare în cadrul
Bãncii Comerciale Romane, ºi Va-
lentin Ionescu, director general al
BVB, au primit amenzi de câte 5.000
lei fiecare, Comisia considerând cã,
deºi puteau ºi trebuiau sã previnã
faptele menþionate, nu au fãcut-o.

Ziarul BURSA a scris, în premie-
rã, în luna octombrie, cã unii investi-
tori aveau dubii cã BCR îºi respectã
obligaþiile de furnizor de lichiditate

pentru certificatele turbo (n.r. certifi-
cate cu “levier”- un factor de ampli-
ficare al variaþiei).

La începutul acestui an, Banca Co-
mercialã Românã a fost chematã în ju-
decatã de cãtre compania “Muntenia
Imobiliare Development”, care o acuzã
de nereguli în operaþiunile de pe piaþa
bursierã. Alãturi de BCR, pârâte sunt ºi
acþionarul sãu majoritar, “Erste Group
Bank”, ºi Bursa de Valori Bucureºti.

ADINA ARDELEANU
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