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Amendã de
14 milioane
dolari pentru
New York
Stock Exchange

Operatorul bursier New York
Stock Exchange (NYSE) a fost amen-
dat cu 14 milioane de dolari de Comi-
sia americanã pentru valori mobiliare
(SEC), în baza unui acord amiabil,
pentru mai multe încãlcãri ale regle-
mentãrilor din domeniu, conform
presei strãine.

SEC aratã cã neregulile includ apli-
carea eronatã a unei suspendãri de trei
ore ºi jumãtate a tranzacþiilor în iulie
2015, interpretarea incorectã, în mod
neglijent, a preþurilor ca “automate”,
respectiv aplicarea unor limitãri ale
fluctuaþiei preþurilor la apariþia unei
volatilitãþi neobiºnuite a pieþei, pe 24
august 2015, fãrã existenþa unei reguli
care sã permitã acest lucru.

NYSE, NYSE Arca ºi NYSE Ame-
rican, toate divizii ale Intercontinental
Exchange (ICE), nu au recunoscut ºi
nu au negat concluziile SEC.

ICE a informat: “Credem cã acest
acord amiabil este în interesul NYSE.
Ne luãm în serios obligaþiile noastre de
reglementare ºi ne concentrãm în con-
tinuare pe construirea ºi menþinerea
tehnologiilor de vârf din industrie, res-
pectiv pe asigurarea faptului cã pieþele
noastre funcþioneazã cu cea mai mare
integritate”.

V.R.

2 lei

ANUL TRECUT FAÞÃ DE 2016

OTP Bank România
aproape ºi-a dublat profitul
l OTP Bank a scos din bilanþ credite neperformante
de 239 milioane lei, în 2017 l OTP încã aºteaptã
avizul BNR pentru achiziþia Bãncii Româneºti

OTP Bank România a obþinut, anul
trecut, un profit aproape dublu faþã de
cel din 2016, dupã cum a anunþat ins-
tituþia de credit, precizând: “OTP
Bank România a înregistrat un profit
justat dupã impozitare de 44,85 mi-
lioane lei (9,8 milioane
euro) în 2017, în creºtere cu
88% faþã de 2016. În trimes-
trul al patrulea, banca a avut
un profit net de 14,11 milioane lei
(3,05 milioane euro), în scãdere faþã
de trimestrul trecut din cauza unor co-
recþii contabile (-23% de la trimestru
la trimestru)”.

Profitul operaþional al bãncii a cres-
cut cu 12%, în 2017 faþã de anul prece-
dent, ca urmare a cheltuielilor opera-
þionale stabile (1%) ºi a creºterii veni-
turilor totale cu 4%, în timp ce venitul

net din dobânzi nu a înregistrat schim-
bãri, conform bãncii. Veniturile nete
din comisioane au scãzut, anul trecut,
cu 3%, evoluþia acestora fiind influen-
þatã de schimbãrile metodologice din
ultimul trimestru al lui 2016, conform

cãrora bãncile nu pot perce-
pe taxe la retragerile de nu-
merar pentru creditele noi
acordate.

Portofoliul creditelor, ajustat cu
efectul cursului de schimb valutar, a
crescut cu 8% în 2017 ºi s-a menþinut
la un nivel constant în al patrulea tri-
mestru, susþinut de extinderea dinami-
cã a segmentelor de retail ºi corporate:
5%, respectiv 16%, an pe an.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

AUDIERI ÎN COMISIA ECONOMICÃ DIN SENAT:

ANRM ºi Ministerul Economiei reiau
astãzi discuþiile pe legea redevenþelor

l Daniel Zamfir: “Suntem la cel mai scãzut nivel din Europa ca pondere a redevenþelor în PIB” l Dorin
Ursãrescu, ANRM: “Nu trebuie sã comparãm statele din punct de vedere al redevenþelor, ci al întregului
sistem de impozitare” l Ursãrescu, ANRM: “Ceva este putred, nu neapãrat în nivelul redevenþelor, ci în
modul de colectare a lor”

A
genþia Naþionalã pentru Re-
surse Minerale (ANRM) ºi
Ministerul Economiei re-
iau, astãzi, discuþiile pen-

tru proiectul legii redevenþelor, pro-
punându-ºi sã ajungã la o formã care
va putea fi pusã în dezbatere, pânã la
finalul lunii, dupã cum a reieºit în
urma ºedinþei de ieri a Comisiei eco-
nomice din Senat.

În decembrie 2017, Ministerul Eco-
nomiei ºi-a retras propunerea pentru
noile redevenþe ºi a anunþat cã va face
un studiu aprofundat, dupã ce, în oc-
tombrie 2017, lansase în dezbatere un
proiect de lege.

Senatorul PNL Daniel Zamfir a
spus, ieri, cã þara noastrã este la cel mai
scãzut nivel din Europa ca pondere a
redevenþelor în PIB, la 0,2%, la nivelul

anului 2015, faþã de 1,9% în Bulgaria.
Domnia sa a declarat: “În programul

de guvernare se spunea cã va creºte nive-
lul redevenþelor cu 20%. Cred cã trebuie
umblat la cuantumul redevenþelor”.

Dorin Ursãrescu, consilier al
preºedintelui ANRM, a precizat cã
proiectul de lege publicat în octombrie
de Ministerul Economiei va suferi

mici ajustãri.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

RÃZVAN NICOLESCU, SENIOR-EXPERT ÎN CADRUL DELOITTE ªI
FOST MINISTRU AL ENERGIEI:

“Aº prefera ca volumele
de gaze extrase din Marea Neagrã sã
rãmânã în þarã, sã fie procesate
cu valoare adãugatã mare”
l Proiectul conductei de gaze BRUA nu se va realiza în forma actualã, conform
pãrerii personale a lui Nicolescu, ci va apãrea un alt proiect, BRUSA, care va
include ºi Slovacia

Proiectul conductei de gaze
BRUA, care ar urma sã lege
Bulgaria, România, Ungaria ºi

Austria, nu se va realiza în forma ac-
tualã, ci va apãrea un alt proiect,
BRUSA, care va include ºi Slovacia, a
declarat, miercuri, Rãzvan Nicolescu,
senior-expert în cadrul Deloitte ºi fost
ministru al Energiei.

Întrebat, în cadrul unei conferinþe
pe teme energetice, dacã, în opinia sa,
proiectul BRUA va fi realizat, Rãzvan
Nicolescu a afirmat: “Este o întrebare

grea. O sã vã spun foarte sincer, cred cã
prima parte din BRUA, acea conductã
Podiºor-Recaº, stã în puterile noastre
sã o realizãm. Iar dacã nu se va realiza,
nu se va realiza din motive de acces la
terenuri, din motive cu care se con-
fruntã ºi cei care vor sã facã autostrãzi
în România ºi alte proiecte mari de in-
vestiþii. Dar eu cred cã prima fazã din
BRUA, cea de pe teritoriul românesc,
se va realiza”. (A.G.)

(continuare în pagina 15)

Electrica propune repartizarea
integralã a profitului din 2017 sub
formã de dividende
l Compania vizeazã investiþii de 900 de milioane de lei, pentru acest an

Conducerea Electrica (EL) propune
acþionarilor distribuirea a 245,4 mili-
oane de lei sub formã de dividende, re-
prezentând 100% din profitul net dis-
tribuibil realizat anul trecut, stabilit pe

baza situaþiilor financiare individuale,
dupã deducerea rezervei legale, se ara-
tã într-un raport al emitentului remis,
ieri, redacþiei.

“Consiliul de Administraþie al Elec-
trica a avizat ºi va
înainta spre apro-
bare Adunãrii Ge-
nerale Ordinare a
Acþionarilor, din
data de 27 aprilie
2018, propunerea
de a distribui un di-
vidend brut în valo-

are de 0,7237 lei pe acþiune, pentru
exerciþiul financiar încheiat la 31 de-
cembrie 2017. Randamentul dividen-
dului propus este de 6,3%, luând în
calcul preþul acþiunii Electrica la Bur-
sa de Valori Bucureºti din data de 5
martie 2018. Conform situaþiilor fi-
nanciare individuale, rezultatul net pe
acþiune, la 31 decembrie 2017, este de
0,76 lei/acþiune”, se precizeazã în
comunicatul companiei.

A.I.

(continuare în pagina 15)

BÃNCI

Mai poate câºtiga
America un rãzboi
comercial global?
Reacþiile la adresa mãsurilor

protecþioniste anunþate de ad-
ministraþia Trump au variat de

la critice ºi negative pânã la cele apo-
caliptice.

În presa internaþionalã a fost aminti-
tã mãsura similarã adoptatã de
preºedintele George W. Bush în 2002,
care ar fi trebuit sã fie aplicatã pentru
un orizont de 3 ani, ºi a generat reacþii
deosebit de negative din partea UE,
Japoniei, Chinei ºi Braziliei.

Partenerii comerciali ai Americii au
apelat la World Trade Organization,
care a declarat tarifele ilegale ºi a des-
chis calea aplicãrii contramãsurilor în
noiembrie 2005. Dupã o lunã, adminis-
traþia Bush a renunþat la tarife deoarece
“ºi-au atins scopul”. Studii ulterioare
au arãtat cã economia
SUA a pierdut circa
200 de mii de locuri de
muncã în urma aplicã-
rii tarifelor.

Prezenþa lui Donald
Trump la Forumul de
la Davos a atenuat te-
merile privind “asal-
tul” sãu asupra globalizãrii, iar decizia
de aplicare a unor tarife de 25%, re-
spectiv 10%, pentru importurile de
oþel ºi aluminiu a fost neaºteptatã.

“Mãsurile sunt privite ca un asalt
neprovocat asupra sistemului comer-
cial ºi amintesc de tarifele Smo-
ot-Hawley din anii ‘30”, scrie Ambro-
se Evans-Pritchard în cotidianul brita-
nic The Telegraph.

În faþa reacþiilor globale, Trump nu a
fãcut decât sã toarne gaz peste foc când
a scris pe Twitter cã “rãzboaiele comer-
ciale sunt bune ºi uºor de câºtigat”.

Tarifele aplicate importurilor de
oþel ºi aluminiu, justificate prin apelul
la securitatea naþionalã, au fost prezen-
tate iniþial în presa financiarã interna-
þionalã ca mãsurã îndreptatã împotriva
Chinei, acuzatã cã practicã preþuri de
dumping ºi de alþii în ultimii ani.

Datele oficiale aratã, însã, altceva.
Conform ultimului raport trimestrial
Global Steel Trade Monitor de pe
site-ul Departamentului Comerþului,
din T3 2017, Statele Unite se aflã doar
pe locul al 26-lea în clasamentul desti-
naþiilor pentru exporturile de oþel ale
Chinei. În primele 9 luni din 2017, ex-
porturile de oþel ale Chinei cãtre SUA
au scãzut cu 5% faþã de aceeaºi perioa-
dã a anului precedent, pânã la 610 mii
tone.

China nu apare în clasamentul pri-
melor 10 surse ale importului de oþel în
SUA, unde primul loc este ocupat de
Canada (16% din oþelul importat în
SUA, respectiv 4,3 milioane tone), ur-
matã de Brazilia (13%, respectiv 3,6
milioane tone) ºi Coreea de Sud (10%,
respectiv 2,7 milioane tone).

(continuare în pagina 4)

CÃLIN
RECHEAECONOMISTUL MIRCEA COªEA:

“Ungaria se transformã într-un hub de energie pe banii
ºi resursele României”

l “Politica noastrã este una de neînþeles, care atenteazã la viitorul þãrii - este
prostie sau rea-voinþã?”

Ungaria se transformã într-un hub
de energie folosindu-se de þara noas-
trã, a cãrei situaþie este de-a dreptul
îngrijorãtoare, a subliniat economistul
Mircea Coºea, fãcând referire la re-
centele declaraþii ale premierului un-

gar Viktor Orban care a declarat faptul
cã trei companii ungare au câºtigat o
licitaþie pentru a importa gazele din
România ºi cã, în scurt timp, Ungaria
va semna un acord cu România prin
care, începând cu 2020, i se va permite

ca în urmãtorii 15 ani sã importe anual,
peste 4 miliarde metri cubi de gaze
naturale din þara noastrã.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 15)

Reprezentanþii Ministerului Economiei ºi ai ANRM, la ºedinþa Comisiei
Economice din Senat.


