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Spania a vândut obligaþiuni
peste þinta maximã

Spania a plasat cu succes, ieri, o
emisiune de obligaþiuni de zece mi-
liarde euro (13 miliarde dolari), în
condiþiile în care þinta maximã avutã
în vedere de guvernul de la Madrid
era de 5 miliarde euro. Spania a
vândut titluri cu maturitatea la trei
ani la un randament de 3,384%,
comparativ cu 5,187% la licitaþia din
decembrie 2011.

Italia a plasat titluri la
randamente în scãdere
semnificativã

Guvernul de la Roma a vândut,
ieri, titluri de stat de 12 miliarde
euro, conform þintei maxime propu-
se. Italia a vândut certificate de tre-
zorerie pe un an, la un randament de
2,735%, faþã de 5,952% la licitaþia
din 12 decembrie.

Portugalia suplimenteazã
o emisiune de obligaþiuni

Portugalia a anunþat, ieri, cã supli-
menteazã o emisiune de obligaþiuni
programatã sãptãmâna urmãtoare,
sperând sã beneficieze de optimismul
generat pe pieþele financiare de rezul-
tatele bune ale licitaþiilor de obliga-
þiuni ale Spaniei ºi Italiei, transmite
Reuters, conform Mediafax.

Agenþia pentru administrarea datoriei
statului va oferi, în 18 ianuarie, titluri pe
3, 6 ºi 11 luni, iar suma vizatã a fost
majoratã de la 1,5-1,75 miliarde de
euro la 2-2,5 miliarde de euro.

Banca Angliei menþine
dobânda la nivelul minim
record

Comitetul de politicã monetarã al
Bãncii Angliei (BoE) a decis, ieri, sã
menþinã dobânda de referinþã la ni-
velul minim record de 0,5%. În plus,
BoE a menþinut programul de cum-
pãrare de active, în valoare de 275
miliarde de lire sterline, din cauza te-
merilor privind creºterea lentã a eco-
nomiei Marii Britanii.

Fitch: Guvernul francez nu
va trebui sã capitalizeze
bãncile din þarã

Guvernul francez nu va trebui sã
furnizeze capital pentru consolidarea
sistemului bancar al þãrii, a afirmat,
ieri, David Riley, directorul diviziei
de ratinguri suverane din cadrul agen-
þiei de evaluare Fitch, transmite Reu-
ters, conform Agerpres.

“Nu ne aºteptãm ca executivul
francez sã fie nevoit sã furnizeze ca-
pital pentru sprijinirea bãncilor din
Franþa”, a declarat Riley. Acesta a
mai spus cã zona euro nu ar trebui sã
se bazeze pe ajutorul altor state, cum
ar fi China, pentru rezolvarea pro-
blemelor din regiune.

Parlamentar german:
Grecia va trebui sã iasã
din zona euro

Grecia va trebui sã iasã din uniunea
monetarã în condiþiile în care este ex-
trem de îndatoratã ºi nu poate sã rede-
vinã competitivã decât dacã îºi deva-
lorizeazã propria monedã, potrivit
unui parlamentar din partidul cance-
larului german Angela Merkel.

Michael Fuchs, membru al Uniu-
nii Creºtin Democrate din Germa-
nia, contrazice astfel spusele cance-
larului cu privire la Grecia.

“În cazul Greciei, problema nu
este dacã þara e capabilã sã-ºi plãteas-
cã creditele, întrucât nu va fi nicio-
datã”, a spus Fuchs, citat de Bloom-
berg. (V.R.)

AUSTRIECII NU CEDEAZÃ:

Expunerea bãncilor
austriece pe Europa de Est
va fi limitatã

Austria urmeazã sã impunã
normele concepute pentru
stimularea siguranþei siste-

mului financiar, prin reducerea cre-
ditãrii marilor bãnci austriece cãtre
Europa emergentã, în ciuda unor ne-

mulþumiri din
regiune, potri-
vit unor surse
a p r o p i a t e

întâlnirii de miercuri, de la Viena,
citate de Reuters.

“Decizia a fost luatã. Instrucþiuni-
le vor fi publicate în scurt timp”, a
spus un oficial, care a dorit sã-ºi pãs-
treze anonimatul, adâugând cã
întâlnirea de miercuri, a autoritãþilor
de reglementare din 17 þãri europe-
ne, a fost o “reuniune de rutinã”.

Adrian Vasilescu, consilierul Gu-
vernatorului Bãncii Naþionale a
României (BNR), ne-a declarat cã
nu se pot face presupuneri despre
ceea ce s-a discutat la Viena. Dom-

nia sa ne-a precizat: “Aici, la BNR,
nu vorbim ºi nu facem presupuneri
despre ce s-a discutat. Este un eveni-
ment care se petrece acolo. Sunt dis-
cuþii mari”.

Reprezentanþii departamentului
de presã al Bãncii Centrale a Austriei
ne-au declarat cã întâlnirea de mier-
curi, de la Viena, la care au participat
reglementatori din Europa Centralã
ºi de Est, a fost una “fructuoasã ºi
constructivã”, însã nu au dorit sã
facã mai multe precizãri.

Din dorinþa de a-ºi pãstra ratingul
de top “AAA”, în contextul crizei
datoriilor zonei euro ºi a îngrijorãrii
faþã de expunerea bãncilor austrice
pe Europa Centrala ºi de Est, Austria
a anunþat, în luna noiembrie a anului
trecut, norme noi pentru cele mai
mari bãnci autohtone.

ELENA VOINEA
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Chinezii sunt exasperaþi de
impotenþa autoritãþilor noastre

(Interviu cu Gabriel Ghelmegeanu, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie România-China)

Reporter: În ultima vreme, o serie
de companii din China ºi-au arãtat in-
teresul sã investeascã în þara noastrã,
dupã cum spun oficialitãþile. Care
este situaþia concretã?

Gabriel Ghelmegeanu: De la ca-
pãtul locului vreau sã fac o rectifica-
re. Peste tot apare “sunt interesaþi”.
În general, China, în situaþia în care
este acum - cu o rezervã extraordinar
de mare - ºi având în vedere criza
economicã mondialã, a trecut la pa-
sul urmãtor faþã de ceea ce a fãcut
pânã acum, ºi anume la expansiunea
în afarã. Ei sunt interesaþi sã gãseas-

cã oportunitãþi de investiþii oriunde,
doar cã la noi se interpreteazã cã in-
vestitorii chinezi sunt “foarte intere-
saþi” de anumite lucruri. De la situa-
þia actualã ºi pânã la manifestarea
unui interes concret cu privire la
anumite domenii drumul este lung.
Problema esenþialã pentru care la noi
nu se realizeazã investiþii chineze
este cã noi nu pregãtim aceste
oportunitãþi. Chinezii au ajuns sã fie
exasperaþi de întâlnirile de la noi ºi
de forumuri la care nu vorbim abso-
lut nimic, discutãm doar generalitãþi.
Când sã venim cu ceva punctual,

concret, la noi se produce o rupturã.
Reporter: Aveþi acest feed-back

din partea oamenilor de afaceri?
Gabriel Ghelmegeanu: Da, mai

ales din partea oficialitãþilor din Chi-
na. La un seminar în care toatã lumea a
spus ce avantaje are þara noastrã, folo-
sind aceleaºi fraze ca întotdeauna -
“România este poarta de intrare în UE.
Dacãveniþi sã investiþi lanoiaveþides-
chisã poarta cãtre Uniunea Europea-
nã” -, fostul ambasador al Chinei a
spus: “În acest moment, avem 27 de
porþi de intrare în UE. China este cea
care alege poarta cel mai favorabil

deschisã”. Nu putem sã rãmânem la
acest stadiu, sã ne mândrim cã suntem
poarta deschisã la Uniunea Europea-
nã. Este o utopie, ne amãgim singuri,
noi trebuie sã le prezentãm niºte pro-
iecte viabile, sã le detaliem, sã le susþi-
nem, sã avem aceeaºi perseverenþã
cum au ºi ei ºi atunci vom ajunge la fi-
nalitate. Altfel, prezentãm titluri ºi
rãmânem cu titlurile.

Reporter: Mai exact, ce relaþie
avem în acest moment cu China?

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Brokerii: Aºteptãrile mari pentru
dividendele SIF-urilor umflã cotaþiile
l SIF Moldova, vedeta plutonului

Aprecierea semnificativã a co-
taþiilor acþiunilor SIF, din ul-
timele douã zile, este pusã de

brokeri, printre altele, pe seama aºtep-
tãrilor ridicate pentru dividendele ce
vor fi distribuie în acest an.

Sectorul a fãcut distincþie
faþã de restul acþiunilor de la
Bursa de Valori Bucureºti, in-
dicele BET-FI, care îi urmã-
reºte evoluþia, încheind ºedin-
þa de ieri cu o apreciere de
1,05%, dupã o creºtere de
2,64%, miercuri, în condiþiile
în care BET-C, indicele prin-
cipal al pieþei, s-a apreciat cu
numai 0,35%, ieri, iar cu o zi
înainte scãzuse cu 0,18%.

Vedetele au fost acþiunile SIF2
Moldova, care au avansat cu încã
3,85%, ieri, dupã urcuºul fulminat
de 6,36% de miercuri.

“Aprecierea cotaþiilor SIF þine de
un cumul de evenimente care au
efecte pe termen scurt ºi mediu”,
ne-a declarat Mihai Chiºu, broker la
IFB Finwest, adãugând: “În primul

rând, menþionãm cã ultimul pas al
majorãrii limitei de deþinere la
SIF-uri a fost îndeplinit prin publica-
rea legii în Monitorul Oficial, fapt ce
a condus la apariþia interesului celor

ce doresc deþineri mai mari de 1%. În
aceeaºi mãsurã, interesul faþã de aces-
te titluri este insuflat de dividendele
ce urmeazã a fi plãtite de aceste com-
panii. Vânzarea deþinerilor BCR a
generat un profit crescut la majorita-
tea SIF-urilor, în cazuri excepþionale
la SIF2 (n.r. Moldova) ºi SIF3 (n.r.
Transilvania). Din acest motiv, dacã

privim în trecut ºi apreciem o ratã si-
milarã de distribuire a dividendului
constatãm cã randamentele acestora
sunt extrem de generoase, mult peste
dobânzile bancare.

Þinând cont de aceste ele-
mente descrise mai sus, apre-
ciez cã sectorul SIF-urilor
poate porni anul sub auspicii
pozitive ºi se va bucura în
continuare de interesul inves-
torilor, fapt ce va genera vo-
lume ºi cotaþii în creºtere”.

Cristian Negoiþã, de la
“Confident Invest”, adaugã
printre factorii de influenþã
asupra cotaþiilor SIF ºi apari-
þia comunicatului de presã

transmis de SIF2 privind delegarea
cãtre CAa unor competenþe cum ar fi
majorarea de capital social ºi rãscum-
pãrarea de acþiuni proprii precum ºi
intenþia de eliminare a barierelor de
cvorum pentru desfãºurarea AGA.

ADINA ARDELEANU
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BCE: Criza
continuã
sã ameninþe
redresarea
l Totuºi, conducerea
BCE vede semne
preliminare de stabilizare
a economiei zonei euro
l Banca a menþinut
dobânda la 1%

Preºedintele Bãncii Centrale
Europene (BCE), Mario Dra-
ghi, considerã cã au apãrut

unele semne de stabilizare a econo-
miei zonei euro, deºi criza datoriilor
continuã sã fie un risc la adresa re-
dresãrii.

“Potrivit unor indicatori recenþi,
existã semne preliminare de stabili-
zare a activitãþii economice, la un ni-
vel redus”, a declarat Draghi ieri,
într-o conferinþã de presã susþinutã la
Frankfurt. Domnia sa a adãugat:
“Perspectivele economice continuã
sã fie expuse unor incertitudini ma-
jore ºi riscurilor substanþiale de scã-
dere”.

BCE a decis, ieri, sã menþinã
dobânda de politicã monetarã la ni-
velul minim record de 1%, aºa cum
anticipau analiºtii.

“Incertitudinea este foarte mare.
Vom monitoriza toate evoluþiile din
regiune ºi vom fi gata sã acþionãm”,
a menþionat Draghi.

A.V.
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Tot mai des în ultima vreme sun-

tem înºtiinþaþi de autoritãþi cu

privire la interesul deosebit pe

care “îl manifestã” companiile

din China pentru dezvoltarea

afacerilor în þara noastrã. Oficia-

lii de rang înalt au avut vizite de

lucru în China, o serie de oameni

de afaceri chinezi au participat

la mai multe forumuri organizate

la noi, iar domenii ca agricultura

sau energia par sã fie vizate de

investitorii din aceastã þarã. Ga-

briel Ghelmegeanu, preºedintele

Camerei de Comerþ ºi Industrie

România-China, ne-a spus,

într-un interviu, cum stau lucru-

rile în realitate.


