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Belgia, în recesiune
Belgia a intrat în recesiune anul

trecut, dupã douã trimestre consecu-
tive de declin al Produsului Intern
Brut, potrivit estimãrilor publicate
ieri de banca centralã a þãrii. PIB-ul
Belgiei a scãzut cu 0,2% în ultimele
trei luni din 2011, dupã un declin de
0,1% în trimestrul al treilea, conform
Bãncii Naþionale a Belgiei. Pe întreg
anul trecut, economia Belgiei a cres-
cut cu 1,9%.

FMI a estimat deja, sãptãmâna
trecutã, cã economia Belgiei este în
recesiune.

Obligaþiunile
guvernamentale din
zona euro au crescut
în ianuarie

Obligaþiunile guvernamentale din
zona euro au generat câºtiguri solide
în ianuarie, în pofida retrogradãrilor
þãrilor din regiune. Plasamentele în
obligaþiunile suverane din uniunea
monetarã au adus un beneficiu de
1,68% în ianuarie, potrivit unui indi-
ce calculat de “Citigroup”, peste cel
de 0,67%, în cazul indicelui mondial
al obligaþiunilor guvernamentale.

Portugalia a vândut
titluri de stat la
randamente în scãdere

Portugalia a vândut, ieri, titluri de
trezorerie pe trei ºi ºase luni în valoa-
re de 1,5 miliarde euro, la randamen-
te în scãdere. Randamentul mediu al
titlurilor pe trei luni a ajuns la
4,068%, de la 4,346% în urmã cu
douã luni, iar cel pentru certificatele
pe ºase luni a coborât la 4,463%, de
la 4,74%. Pentru ambele emisiuni,
cererea a depãºit oferta. (V.R.)
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CFR a urcat pe primul loc în topul
datornicilor la stat
l Datoriile CFR vor fi anulate de Guvern, potrivit unui proiect legislativ
l Piperea: ªtergerea datoriilor CFR este cu siguranþã ajutor de stat

Compania Naþionalã de Cãi Fe-
rate “CFR” SA a urcat pe pri-
mul loc în topul datornicilor

la stat, cu o datorie cumulatã la buge-
tul consolidat, la finalul lui 2011, de
3,3 miliarde lei. Creºterea obligaþiilor
neachitate la bugetul de stat a fost
de 100%, în ultimele trei luni,
CFR majorându-ºi restanþele de
la circa 1 miliard de lei la peste
2,2 miliarde lei.

Astfel, Compania Naþionalã a
Huilei (CNH) Petroºani ºi-a
pierdut, dupã mult timp, locul de
frunte, coborând pe poziþia a
doua în topul marilor datornici la
stat. Arieratele CNH s-au menþi-
nut, însã, la nivelul de acum trei
luni, de circa 1,95 miliarde lei,
potrivit datelor publicate, ieri, de
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã (ANAF).

Se pare, însã, cã CFR nu va sta
mult în vârful topului, ba chiar va dis-
pãrea cu totul din aceastã listã, potri-
vit proiectului de ordonanþã de ur-

genþã semnat de conducerea Minis-
terului Transporturilor care anuleazã
datoriile CFR la bugetul consolidat
ºi la fondul de risc, ce însumau, la fi-
nalul anului trecut, 4,5 miliarde lei.
Documentul aratã cã ºtergerea dato-

riilor va fi efectuatã prin derogare de
la legislaþia actualã care reglemente-
azã datoria publicã, urmând sã aibã
loc o conversie în acþiuni a creanþe-
lor principale ºi a accesoriilor afe-
rente. Acþiunile emise de CFR ca ur-
mare a conversiei datoriilor vor fi

transferate Ministerului Transportu-
rilor, în calitate de acþionar unic al
companiei.

Ministrul Finanþelor Gheorghe Ia-
lomiþianu considerã cã stingerea
obligaþiilor bugetare neachitate de

CFR este o procedurã normalã
de “dare în platã a activelor”, nu
de ºtergere de datorii, care nu
încalcã normele comunitare, de-
oarece este efectuatã cu acordul
FMI ºi al CE.

Avocatul Gheorghe Piperea
este de pãrere, însã, cã ºtergerea
datoriilor CFR este cu siguranþã
ajutor de stat ºi spune cã este si-
gur cã acest proiect nu va trece de
Uniunea Europeanã. “Comisia
Europeanã trebuie sã soluþioneze

aceastã problemã. Suma este într-atât
de mare cã devine de importanþã euro-
peanã”, ne-a declarat domnia sa.

EMILIA OLESCU
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PROTESTELE DE STRADÃ AU REVERBERAÞII ÎN PDL

Zvon de schimbarea Bocului

G
uvernul Boc ar putea fi
schimbat imediat dupã
încheierea vizitei dele-
gaþiei FMI (n.r. dupã 6

februarie), ne-au declarat, recent,
surse politice.

Se pare însã cã, între timp, lucruri-
le s-au precipitat la nivelul conduce-
rii PDL. Unele susþin cã Emil Boc
este forþat sã demisioneze pânã luni
ºi cã, în caz contrar, va fi convocat un
Congres Extraordinar, în care va fi
schimbat din funcþia de preºedinte al
PDL, cu Vasile Blaga.

Circulã zvonuri potrivit cãrora se
pregãteºte un nou Guvern, format
din tehnocraþi, în fruntea cãruia ar fi
fost ales sã fie Cãlin Georgescu, di-
rectorul Centrului Naþional pentru

Dezvoltare Durabilã. Numele lui
Cãlin Georgescu a fost vehiculat în
mai multe ocazii drept posibil înlo-
cuitor al premierului Emil Boc.

Marþi searã, ºedinþã
tensionatã la PDL

Mai mulþi parlamentari ai PDL au
susþinut, marþi searã, la întâlnirea cu
premierul Emil Boc, cã partidul nu
este condus.

Critici la adresa conducerii parti-
dului au exprimat, potrivit surselor
din PDL, Vasile Blaga, Cezar Preda
ºi Raluca Turcan.

Vasile Blaga a spus cu aceastã oca-
zie, potrivit unor surse din PDL, cã
s-a sãturat de cliºee ºi cã PDL trebuie

condus dupã reguli clare ºi transpa-
rente.

Nemulþumirea parlamentarilor
PDL a fost declanºatã de faptul cã
premierul Emil Boc le-a spus, la înce-
putul ºedinþei, cã ºtie ce are de fãcut,
dar nu poate sã le spunã ºi cã mai are
nevoie de “niºte piese în puzzle”. În
replicã, Vasile Blaga a afirmat cã el
nu ºtie ce ºtie Boc cã are de fãcut ºi cã
s-a sãturat de cliºee. (A.S.)

(continuare în pagina 3)
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Preþul aurului va trece de 2.000
de dolari uncia, anul acesta
l În ianuarie, cotaþia metalului a înregistrat cel mai
important câºtig lunar din august 2011 pânã în prezent

Cotaþia aurului va continua
sã urce în 2012, dupã ce, în
2011, a înregistrat al 11-lea

an consecutiv de creºtere, anticipea-
zã analiºtii. Unele bãnci majore de
investiþii, precum UBS, “Morgan
Stanley” ºi “So-
ciété Généra-
le”, preconizea-
zã cã, anul acesta, preþul mediu al
aurului va trece de 2.000 de dolari
uncia, nivel care este superior re-
cordului maxim istoric înregistrat
în septembrie anul trecut: 1.920,30
dolari uncia.

Avansul preþului metalului galben
este anticipat în condiþiile în care
banca centralã a SUA(Fed) continuã
sã menþinã dobânzile la un nivel re-
dus. Recent, Fed a semnalat cã este
posibil sã pãstreze dobânzile aproa-
pe de zero pânã în 2014, dupã ce, an-
terior, estima cã va menþine acest ni-
vel minim record pânã la jumãtatea

lui 2013.
Preþul aurului cu livrare în aprilie

era de 1.750 de dolari uncia ieri, la
ora 10.17, la Comex New York, mai
mare cu 0,6% faþã de ziua preceden-
tã. În ianuarie, cotaþia metalului a ur-

cat cu 11% pe
piaþa america-
nã, acesta fiind

cel mai mare câºtig lunar din august
2011 pânã în prezent, respectiv cel
mai important avans consemnat în
prima lunã a vreunui an de dupã
1980. Totodatã, la momentul actual,
preþul aurului este cu aproape 15%
mai mare faþã de nivelul minim al ul-
timelor ºase luni, atins în decembrie
2011.

Pentru 2013, analiºtii anticipeazã
cã preþul aurului va continua sã urce,
însã rata de creºtere va fi una mai re-
dusã.

ALINA VASIESCU

METALE PRETIOASE

SECRETUL LUI REKKERS

Banca Transilvania a obþinut
profit în creºtere cu 35%
Banca Transilvania a înregis-

trat, anul trecut, un profit net
de 131,87 milioane de lei, în

creºtere cu 35%, faþã de rezultatul
obþinut în 2010, potrivit unui comu-
nicat al bãncii. Profitul brut al insti-
tuþiei de credit a avansat, în 2011, cu
38%, comparativ cu anul precedent,
la 185,77 milioane lei.

Rezultatele bãncii sunt considera-
te de unii analiºti ca fiind bune,
având în vedere cã 2011 a fost un an
greu ºi vin în condiþiile în care siste-
mul nostru bancar a înregistrat, anul
trecut, o pierdere de aproape 430 de
milioane lei (100 de milioane de
euro), faþã de un rezultat negativ de
516 milioane lei în 2010.

De asemenea, rezultatul în
creºtere înregistrat de Banca Transil-
vania apare paradoxal dupã plecarea
lui Robert Rekkers, directorul ge-
neral al bãncii, un secret rezistent la
toate tentativele noastre de dezvãlui-
re ºi care nu a fost fãcut public nici
pânã în acest moment. În piaþã au
circulat zvonuri cã Robert Rekkers
ar fi demisionat de la BT pentru cã ar
fi primit o ofertã mai bunã din partea
altei bãnci sau cã ar fi existat o neîn-
þelegere cu acþionarii BT, privind
strategia bãncii.

Rezultatul înregistrat, în 2011,
este explicat de Banca Transilvania
prin faptul cã a fost influenþat de ve-
niturile obþinute din dobânzi, conti-
nuarea creºterii creditãrii, scãderea

cheltuielilor nete cu provizioanele ºi
optimizarea costurilor, potrivit co-
municatului.

Horia Ciorcilã, preºedintele Con-
siliului de Administraþie al BT, a de-
clarat: “Suntem mulþumiþi cã am
depãºit prevederile bugetare pe care
ni le-am asumat pe 2011, iar Banca
Transilvania a ieºit câºtigãtoare din
anul trecut, confirmând din nou cã
activitatea sa este pe un trend pozitiv.
Rezultatele anuale au fost previzibi-
le, mai ales cã perioada iulie – sep-
tembrie 2011 a fost cel mai bun tri-
mestru al bãncii, din ultimii trei ani.
Suntem bine pregãþiþi pentru 2012 ºi
vom continua sã creºtem în acelaºi
mod prudent ºi sãnãtos, aºa cum am
fãcut-o ºi în aceºti ultimi trei ani.
Credem în misiunea noastrã de a sus-

þine economia ºi antreprenorii locali,
tocmai pentru cã suntem cea mai
mare instituþie bancarã cu capital
privat majoritar românesc ºi a treia
bancã din România”.

Veniturile operaþionale ale bãncii
s-au menþinut, în 2011, la nivelul
celor din 2010, fiind de 1.484,28
milioane lei. Ca urmare a creºterii
activitãþii bãncii, cheltuielile opera-
þionale au crescut cu 8%, valoarea
acestora fiind, la 31.12.2011, de
766,74 milioane lei. Raportul
cost/venit a fost de 51,65%, la fina-
lul anului trecut, fiind aplicate în
continuare mãsuri de optimizare a
costurilor.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 5)

Rapoartele de tranzacþionare ale BVB ºi

Rasdaq nu vor mai fi publicate, zilnic, în ediþia

tipãritã a ziarului BURSA, din cauza prelungirii

programului de tranzacþionare al BVB, dincolo

de ora închiderii ediþiei.

Veþi putea gãsi aceste rapoarte (mult mai

devreme decât apãreau în ediþia tipãritã) pe

site-ul www.bursa.ro.

Citiþi, în pagina 4, detalii legate de datoriile

companiilor cãtre stat.

La închiderea ediþiei:

Senatorii l-au chemat asearã la

ºedinþã pe premierul Emil Boc.

Eventuala întâlnire ºi, cu atât mai

mult, rezultatul sãu au depãºit ora

de predare în tipografie.


