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Surse: “Monte
dei Paschi”
pregãteºte un
roadshow la
Londra

“Banca Monte dei Paschi di Siena”
SpAse va întâlni cu investitorii la Lon-
dra, în 4 aprilie, spun surse citate de
Reuters, care menþioneazã cã banca
italianã vrea, astfel, sã calmeze îngri-
jorãrile legate de progresul pe care îl
face în redresarea sa.

Noul director financiar al bãncii,
Andrea Rovellini, va fi prezent la
întâlnirile cu investitorii, care sunt
organizate de “Barclays”, spun sur-
sele.

“Monte dei Paschi”, care a fost sal-
vatã de stat ºi investitori, se confruntã
cu scãderea veniturilor ºi cu împrumu-
turi neperformante mari. În prezent,
“Monte dei Paschi este deþinutã de stat
în proporþie de 68%.

Pânã la mijlocul lui 2018, banca
este aºteptatã sã vândã credite neprfor-
mante de 24 de miliarde de euro. În
plus, banca intenþioneazã sã mai vândã
credite neperformante de 2,6 miliarde
euro anul acesta, dar ºi dacã va reuºi
aceste înstrãinãri, va mai avea în por-
tofoliu 18 miliarde de euro împrumu-
turi neperformante, respectiv 15% din
totalul creditelor. Banca vrea sã reducã
acest procent la 14% în 2019.

A.V.

(continuare în pagina 3)

2 lei

Surse: NYSE negociazã
preluarea Chicago Stock
Exchange pe 70 milioane
dolari

New York Stock Exchange (NYSE)
poartã discuþii pentru preluarea Chica-
go Stock Exchange (CHX), conform
unor surse citate de Wall Street Jour-
nal, care menþioneazã cã operatorul
Bursei de Valori din New York este di-
spus sã plãteascã circa 70 de milioane
de dolari pentru CHX.

Oficialii CHX ºi NYSE nu au co-
mentat informaþia din Wall Street Jo-
urnal, apãrutã vineri.

Sursele subliniazã cã discuþiile din-
tre pãrþi ar putea eºua.

În luna martie, Bursa de Valori din
Chicago (CHX) a anunþat cã îºi cautã
noi potenþiali cumpãrãtori, dupã ce au-
toritãþile de reglementare din SUA au

blocat vânzarea sa cãtre un grup con-
dus de investitori din China, din cauza
lipsei informaþiilor referitoare la cei
care ar fi devenit proprietarii acesteia.

Comisia americanã pentru valori
mobiliare (SEC) a blocat tranzacþia de
aproximativ 25 de milioane de dolari
în februarie, punând punct unui efort
de doi ani prin care CHX a încercat sã
îºi vândã operaþiunile cãtre consorþiul
condus de “Chongqing Casin Enter-
prise Group” din China ºi filiala sa
“Casin Holdings” din America de
Nord.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

BOGDAN BADEA:

“Realizarea planurilor de mentenanþã ºi a
investiþiilor sunt prioritare pentru Hidroelectrica”
l Gradul de realizare a investiþiilor - 62% din program, la nivelul anului trecut l Hidroelectrica estimeazã un profit brut de peste 500
milioane lei, în primul trimestru

(Interviu cu domnul Bogdan Badea, preºedintele Directoratului Hidroelectrica)

Reporter: Cum apreciaþi rezultatele fi-
nanciare ale Hidroelectrica pentru 2017?

Bogdan Badea: Potrivit datelor
neauditate, estimãm un profit brut de
peste 1,6 miliarde de lei. Este un rezul-
tat record, care scrie istorie în ceea ce
priveºte activitatea Hidroelectrica,
mai ales cã producþia în 2017 a fost de
14 TWh, faþã de 14,5 TWh prognozat,
iar cifra de afaceri a ajuns la 3,287 mi-
liarde de lei, cu 3% sub cea din 2016.
Atribuim aceastã performanþã dispo-
nibilitãþii hidroagregatelor ºi contro-

lului foarte bun pe care l-am avut pe
costuri.

Ceea ce ne-am propus pentru Hidroe-
lectrica este sã menþinem performanþa
pe termen lung ºi chiar sã o creºtem. Ori
asta înseamnã cã - în paralel cu profitul,
care rãmâne, de asemenea, un obiectiv
foarte important, ne concentrãm foarte
mult pe îndeplinirea planurilor de inves-
tiþii, dezvoltare ºi mentenanþã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

ÎMPRUMUTAÞII ÎN FRANCI ELVEÞIENI:

“Excluderea senatorului Daniel Zamfir
din PNL - o mare nedreptate”
l Clienþii cu credite în CHF au pregãtit un demers de susþinere a liberalului Zamfir

Excluderea senatorului Daniel
Zamfir din PNL este o mare
nedreptate, considerã clienþii

cu credite în franci elveþieni (CHF),
care opineazã cã aceastã mãsurã nu a
pãrut sã fie o decizie liber consimþitã
de cãtre membrii partidului, ci, mai
degrabã, o execuþie. Reprezentanþii
Grupului clienþilor cu credite în CHF
(GCCC) ne-au transmis: “Am primit
mii de mesaje din partea membrilor,
care, pe lângã susþinerea necondiþio-
natã faþã de domnul Zamfir, ºi-au ex-
primat dezamãgirea ºi frustrarea faþã
de decizia de excludere.

Se pare cã legea de plafonare a

dobânzilor la credite ar fi principalul
motiv în privinþa excluderii senatoru-
lui Zamfir. Este greu de înþeles pentru
oricine poziþionarea PNL. Nu au
existat soluþii de îmbunãtãþire a pro-
iectului de lege, ci doar dorinþa de a
îngropa un proiect de lege necesar ºi
deja existent în numeroase state mem-
bre ale UE. Poate cã proiectul de lege
este unul perfectibil, dar de aici pânã la
a te opune complet ºi a-þi discredita
propriul parlamentar, cu siguranþã cã
este o strategie care lasã de dorit.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

VIRGIL POPESCU:

“BRUA nu are legãturã cu gazele
din Marea Neagrã”

l “Vreau sã propun în Comisia de Industrii ºi Servicii eliminarea prevederilor care ar putea crea probleme
în legea offshore” l “Prin lipsa de reacþie la declaraþiile ungurilor privind gazele din Marea Neagrã,
guvernul PSD/ALDE, respectiv domnul Dragnea ºi domnul Tãriceanu, îl ajutã pe prietenul dânºilor, Viktor
Orban, în campania electoralã” l Interviu cu deputatul PNL Virgil Popescu, vicepreºedintele Comisiei de
Industrii ºi Servicii din Camera Deputaþilor

Reporter: Peter Szijjarto, ministrul
de Externe al Ungariei, a anunþat, dupã
o întâlnire cu Teodor Meleºcanu, cã
România va pune la punct condiþiile
tehnice pentru exporturile de gaze na-
turale spre Ungaria pânã în 2020, în
conformitate cu un acord semnat pe 5
februarie, la Bucureºti, de miniºtrii de
Externe din cele douã þãri. Potrivit lui
Peter Szijjarto, firmele ungare ºi-au
rezervat deja întreaga capacitate de 4,4
miliarde metri cubi pe an a conductei
de aprovizionare care leagã România
de Ungaria.

Având în vedere declaraþiile unguri-
lor, vorbim despre BRUA sau BRU?

Virgil Popescu: Astãzi, este cert cã
vorbim despre gazoductul BRU; dar
putem avea în viitor BRUA sau
BRUSA (Bulgaria, România, Unga-
ria, Slovacia ºi Austria).

Când am fost la Bruxelles, la
întâlnirea cu Miguel Arias Canete, co-
misarul pe energie, a fost pusã de cole-
gul meu Lucian Bode întrebarea exac-
tã, ce se întâmplã cu BRUA, având în
vedere declaraþiile pãrþii maghiare
cum cã nu vor mai continua construi-
rea gazoductului spre Austria, întrucât
nu ar fi fezabil economic.

Destul de politic ºi elegant, comisa-
rul Canete a spus cã autoritatea euro-
peanã face în continuare eforturi pen-
tru a menþine proiectul în varianta ini-

þialã, adicã sã avem BRUA ºi nu o va-
riantã ocolitoare, prin Slovacia.

Personal, cred cã, pânã la urmã,
vom avea BRUA, pentru cã Ungaria
nu îºi permite sã intre în coliziune cu
Comisia Europeanã pe aceastã temã,
mai ales cã statul ungar s-a angajat la

acest proiect. Ar fi destul de neplãcut
ca autoritãþile maghiare sã nu-ºi res-
pecte angajamentele luate în relaþia cu
Bruxelles ºi sunt convins cã ºi alte sta-
te membre nu ar permite acest lucru.
Cred cã Ungaria joacã o carte prin care
sã încerce devierea proiectului prin

Slovacia, dar cred cã în final se va re-
plia. Este adevãrat cã, dacã gazoductul
Nord Stream 2 se va construi, atunci
tranzitul de gaze dinspre Rusia înspre
Vestul Europei va ocoli Ucraina ºi im-
plicit Slovacia, ºi atunci poate avea
sens introducerea Slovaciei în acest
proiect, dar asta sigur cã nu trebuie sã
ducã implicit la renunþarea de a lega
direct Ungaria de Austria.

Reporter: Premierul ungar Viktor
Orban a anunþat, recent, cã Ungaria va
importa în viitor cantitãþi semnificati-
ve de gaze din România, reducând,
astfel, dependenþa de gazele ruseºti.
Cum comentaþi o astfel de afirmaþie?

Virgil Popescu: Pãrerea mea perso-
nalã este cã domnul Viktor Orban se
aflã în campanie electoralã internã ºi
trebuie sã spunã ce vrea electoratul sã
audã, ca de exemplu cã Ungaria îºi va
reduce dependenþa de Gazprom ºi Ru-
sia.

Ce m-a mirat pe mine este cã autori-
tãþile noastre nu au negat rapid infor-
maþiile transmise de partea ungarã pri-
vind încheierea unui acord referitor la
exportul de gaze din România. Nu cã
ar fi ceva neapãrat rãu, dar nu este real.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 15)

Conducerea Hidroelectrica estimeazã ca profitul brut pentru primul tri-

mestru sã ajungã la peste 500 milioane lei, dupã ce anul trecut s-a înche-

iat cu un profit brut de peste 1,6 miliarde de lei, potrivit lui Bogdan Badea

(foto), preºedintele Directoratului Hidroelectrica.

Domnia sa ne-a declarat, în cadrul unui interviu: “Sunt bucuros sã vã

anunþ cã începutul acestui an aduce semne încurajatoare pentru Hidroe-

lectrica. Avem o creºtere a cifrei de afaceri de 6,3% faþã de trimestrul I

al anului 2017 ºi o creºtere a profitului brut de peste 20%. Ne aºteptãm

ca profitul brut pentru primul trimestru sã ajungã la peste 500 milioane

lei, la o cifrã de afaceri de circa 935 milioane lei”.

Domnul Badea ne-a mai precizat cã realizarea planurilor de mentenanþã ºi

a investiþiilor sunt prioritare pentru companie ºi “ar trebui sã fie pentru toa-

te companiile din piaþa de energie”. n

Oglindã, oglinjoarã,
cine-i cel mai (ne)vinovat
din þarã?

Am aºteptat cu interes lecþia de
economie promisã de senato-
rul Florin Cîþu, preºedintele

Comisiei economice a Senatului, îna-
inte de întâlnirea cu membrii Consi-
liului de Administraþie al BNR, a cãrei
temã a fost “Evoluþia inflaþiei ºi impli-
caþiile pentru economia României”.

Rezultatul a fost mai mult decât de-
zamãgitor. De fapt, caracterizarea prin
termenul “dezamãgitor” a
întâlnirii ar fi aproape echiva-
lentã cu o laudã, în condiþiile în
care evoluþia “evenimentului”
a amintit mai mult de exame-
nul final în faþa “distinsului pe-
dagog absolut” Marius Chicoº
Rostogan, din schiþa “Un
pedagog de ºcoalã nouã” a lui
Caragiale.

Bãiatul unei doamne din înalta so-
cietate ºi-a demonstrat acolo “vastele”
cunoºtinþe printr-un simplu “da, dom-
nule” în faþa întrebãrilor cu rãspunsuri
incluse, printre care se aflã celebra
“nu-i aºa cã pãmântul se-nvârte în jurul
soarelui trei ani câte 365 de zile ºi mai
apoi în al patrulea în 366 de zile?”

Aceastã farsã absurdã ºi inutilã a
avut loc la Parlament pentru a transmi-
te, din nou, cã politica fiscalã procicli-
cã a guvernului este vinovatã pentru
creºterea presiunilor inflaþioniste ºi a
costurilor de finanþare.

Dar politica monetarã nu a avut ºi ea
acelaºi efect, prin caracterul sãu ex-
trem de relaxat, mai ales în ultima de-
cadã? O analizã mai extinsã a politici-

lor prociclice “gemene” este
prezentatã în articolul “Tangoul
polit icilor prociclice se
danseazã în doi”, din BURSA,
17.10.2017.

Din 2007 pânã la sfârºitul
anului trecut, PIB-ul a crescut
de circa douã ori, în timp ce
masa monetarã în sens restrâns

(M1) a crescut de 2,6 ori, pe fondul
unei creºteri de trei ori a numerarului
din circulaþie (vezi graficul 1).

În aceeaºi perioadã, creditul pentru
locuinþe acordat populaþiei a crescut
de 4,6 ori, în condiþiile unei creºteri de
26 de ori a creditului pentru locuinþe în
lei.
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