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BursadeValoridinTurcia,
încontinuãscãderedupã
cutremureledevastatoare
l Paul Martin Mai, profesor: ”Impactul economic ºi social al cutremurelor va fi masiv”

B
IST-100, indicele de
referinþã al Bursei de
Valori din Turcia,
este în continuã scãde-
re dupã ce þara a fost
lovitã de mai multe
cutremure majore la
începutul acestei sãp-

tãmâni, care audus la pierderi demii de
vieþi omeneºti.

Dupã ce, luni, a coborât cu 5%,
BIST-100 era în scãdere cu 8,7% ieri,
la ora localã 18.00, atingând 4.500,54
puncte. În sesiunea de ieri, tranzacþiile
de pe piaþa de valori din Istanbul a fost
opritã de douã ori, pe fondul pierderi-

lor mari generate de temerile legate de
consecinþele cutremurelor.

Au fost afectate tranzacþiile cu zeci
de acþiuni, inclusiv ale unor bãnci ma-
jore.Dupã reluareaoperaþiunilor, acþiu-
nile Yapi ve Kredi Bankasi AS au co-
borât cu8,6%, la 8,12 lire turceºti la ora
17.59, cele ale Garanti Bank Bankasi

AS - cu 6,7%, la 21,02 lire. Sub-indice-
lebancarBISTBanksa scãzut cu8,5%,
la 3.677,05 puncte la ora 18.00.

Acþiunile gigantului minier Koza
Altin Isletmeleri AS erau în declin cu
5,7% la ora 17.59, afiºând un preþ de
493,60 lire, iar cele ale lanþului de su-
permarketuri Migros Ticaret AS - cu

9,8%, la 125,4 lire.
Lira turceascã stagna ieri, dupã de-

clinul puternic din ziua anterioarã.
Moneda Turciei era cotatã la 18,83
unitãþi/dolar, dupã ce luni coborâse la
un minim istoric de 18,85 unitãþi/do-
lar. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

IIF: CELE MAI DRASTICE SANCÞIUNI ECONOMICE IMPUSE VREODATÃ
AU EªUAT

Comerþul Rusiei a fost
redirecþionat cu succes prin
China ºi alte þãri

S
ancþiunile economice impuse
Rusiei dupã invadarea Ucrai-
nei, coordonate ºi fãrã
precedent, dupã cum

le caracterizeazã analiºtii de la
Institute of International Fi-
nance (IIF), nu au avut deloc
rezultatele dorite.

Acestea nu au condus nici la
colapsul economic, care ar fi
trebuit sã opreascã alimentarea
maºinii de rãzboi, ºi nici la amplifica-
rea puternicã a tensiunilor sociale.

�Autoritãþile dinRusia au contraca-
rat sancþiunile prin mãsuri macroeco-

nomice rapide care au prevenit colap-
sul sectorului financiar ºi s-au concen-

trat asupra reconstruirii lanþuri-
lor de aprovizionare întrerupte
de sancþiuni�, se subliniazã în
analiza de la IIF.

Un volum mare de date din
surse noi ºi �ometodã inovatoa-
re de analizã� a permis econo-
miºtilor de la IIF sã afirme cã
efectul sancþiunilor a fost rela-

tiv redus în ceea cepriveºte schimburi-
le comerciale ale Rusiei, în condiþiile
în care acestea �au fost redirecþionate
cu succes prin China ºi prin alte þãri�

(vezi graficul 1).
Astfel, excedentul de cont curent a

atins un nivel record de 227 miliarde
de dolari, de aproape douã ori mai
mare decât recordul precedent, în con-
diþiile în care exporturile au crescut
puternic, atât în volumcât ºi în preþuri,
iar importurile au scãzut cu 16% faþã
de anul precedent.

Pe fondul unei expansiuni semnifi-
cative a schimburilor comerciale bila-
terale, China a devenit cel mai impor-
tant partener comercial al Rusiei (vezi
graficul 2).

(continuare în pagina 9)

CÃLIN
RECHEA

”Ofensiva de primãvarã”

R
ãzboiul din Ucraina se apro-
pie cu paºi repezi de un nou
punct de inflexiune. �Ofensi-
va din februarie�. Întrebarea

inevitabilã: ce urmeazã? În ce direcþie
se vor miºca lucrurile, dupã aceea?

Prin însãºi esenþa lui, rãzboiul este
�copilul� stãrilor maxime de instabili-
tate. Nimic nu este mai departe de �si-
gur�, de predictibil ºi mai aproape de
hazard, deºi nu puþine activitãþi, acþiu-
ni ºi operaþiuni sunt pregãtite ºi �plani-
ficate� minuþios. Este uºor de precizat
punctul de plecare, unde ºi cînd a fost
declanºatmãcelul. Este aproape impo-
sibil de prevãzut, însã, care va fi dina-

mica evenimentelor, care sunt puncte-
le critice care vor marca evoluþia ºi
sfîrºitul. Cine va cîºtiga ºi, respectiv,
cine va ieºi învins. Primul ºi al doilea
rãzboi mondial reprezintã �materialul
didactic� prin excelenþã care valideazã
aceastã trãsãturã fundamentalã a dez-
lãnþuirii de iraþional, distrugere ºi mo-
arte pe care onumimsec, aseptic, rece,
oarecum �tehnic�, rãzboi. Dacã pe
unde va merge în continuare rãzboiul
nu ºtim, în schimb, pe unde ar putea sã
o ia poate fi creionat cu destulã
precizie.

La nivel de generalitate, din punc-
tul în care se aflã lucrurile azi, �ecua-

þia� rãzboiului din Ucraina are doar
trei tipuri de soluþii. Primo: va rãmîne
pe platoul actual, al rezultatului nede-
cis, mãrind doar viteza ºi cantitatea re-
surselor consumate: oameni, arma-
mente, muniþii, moral, rezoluþie com-
bativã la nivelul trupelor ºi al popula-
þiei, susþinere politicã. Secundo: dacã
nu stã în platou, atunci o poate coti ra-
dical spre final. Fie o rezoluþie milita-
rã, pe cîmpul de luptã, fie una politicã,
lamasanegocierilor, fie celmai proba-
bil unhibrid. În sfîrºit, terzo: conflictul
poate lua drumul escaladãrii. Aceasta
este ramuradecarenevomocupaazi.

Mult trîmbiþata ofensivã a Rusiei
este menitã, din punctul de vedere al
�echipei Putin�, sãmarcheaze cu o cu-
loare nouã punctul critic al declansãrii
agresiunii. Sã ºtergã amintirea eºecu-
lui sever al planurilor iniþiale. Sã arate
lumii cãMoscova putinianã este capa-
bilã ºi hotãrîtã, dincolodeorice piedici
ºi cu orice preþ, sã cîºtige.

(continuare în pagina 11)

Sursa foto: facebook / Dünya "ÇORUMLULAR" Platformu Sayfasi

TRADEVILLE:

OMV Petrom
- profituri
record,
dividende în
creºtere,
problema
suprataxãrii

Î
n contextul unui an cu preþuri exor-
bitante în domeniul energiei, sec-
torul de Oil&Gas � la nivel inter-
naþional � raporteazã rezultate fi-

nanciare de invidiat. OMV Petrom nu
a rãmas în urmã, înregistrând cea mai
mare cifrã de afaceri ºi cel mai mare
profit net din ultimii 24 de ani. Com-
pania a anunþat ºi dividendul de bazã
în 2023, dar ºi faptul cã au în plan ºi
distribuirea unui dividend special,
conform unui raport elaborat de De-
partamentul de Analizã al Tradeville
(https://tradeville.ro/?utm_source=
bursaro&%%2020utm_medium=me-
dia&utm_campaign=treviq).
Rezultate record pentru
companie

OMV Petrom a raportat în aceastã
sãptãmânã rezultatele anuale prelimi-
nare aferente anului 2022, anunþând
creºteri semnificative în plan finan-
ciar. În ziua raportãrii rezultatelor, pre-
þul acþiunii a urcat cu pânã la 1,3% la
deschidere, închizând ºedinþa de tran-
zacþionare cu0,21%peplus, care aratã
faptul cã piaþa încorporase deja aºtep-
tãrile unui profit record, dar ºi posibili-
tatea ca 2023 sã fie un an mult mai
dificil pentru companie.

Astfel, cifra de afaceri consolidatã
se ridicã la 61,3miliarde lei - de 2,4 ori
mai mare comparativ cu 2021, iar
EBITDA a înregistrat o valoare de
17,1 miliarde lei (+140% vs 2021).

În cadrul cifrei de afaceri, veniturile
din contractele cu clienþii au fost în va-
loare de 51,9 miliarde lei, având o
pondere de 84,6%, restul fiind venituri
din alte surse, în care se includ, în prin-
cipal, venituri din tranzacþiile privind
mãrfurile care sunt în scopul IFRS 9,
rezultatul din instrumente de acoperire
împotriva riscurilor, precum ºi venitu-
ri din închirieri ºi leasing.

Ceamaimare pondere în cadrul veni-
turilor din contractele cu clienþii a avut-o
segmentul de Rafinare ºi Marketing, re-
prezentând 60,4%, fiind urmat de seg-
mentul de Gaze ºi Energie, cu 39,5%.

Cheltuielile de exploatare au însu-
mat 60,7miliardeRON-de2,3orimai
mari faþã de 2021, fiind impactate atât
de preþurilemaimari cu achiziþiile, cât
ºi de taxele aferente producþiei. Astfel,
ceamaimarepondere (60%) în cheltu-
ielile operaþionale a fost reprezentatã
de cea cumãrfurile (30,4milioane lei),
fiind urmatã de cheltuielile de produc-
þie ºi similare (6,9 miliarde lei, ponde-
re de 13,7%) ºi cheltuielile cu taxele
aferente producþiei ºi similare (5,4mi-
liarde lei, pondere de 10,7%). (F.A.)

(continuare în pagina 9)

Mult trîmbiþata ofensivã a Rusiei este menitã, din punctul de vedere
al �echipei Putin�, sã marcheaze cu o culoare nouã punctul critic al
declanºãrii agresiunii. Sã ºtergã amintirea eºecului sever al planurilor
iniþiale. Sã arate lumii cã Moscova putinianã este capabilã ºi hotãrîtã,
dincolo de orice piedici ºi cu orice preþ, sã cîºtige.


