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CRESC ACTIVITÃÞILE DE FORARE DIN SUA

Preþul petrolului, la cel mai
redus nivel din ultimele trei luni

Preþul futures al petrolului a scãzut,
sãptãmâna aceasta, pe piaþa din SUA,
pânã lacelmai redusniveldinultimele
trei luni, dupã apariþia informaþiei po-
trivit cãreia producãtorii de profil ºi-au
extins activitãþile de forare pentru a
patra sãptãmânã la rând, în contextul
în care pe piaþã existã supraofertã.

Cotaþia þiþeiului West Texas Inter-
mediate (WTI) cu livrare în septem-
brie a coborât cu 0,7% ieri, la ora
11.10, la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 42,81 dolari/
baril. Mai devreme, preþul a atins
42,36 dolari/baril, cel mai redus ni-
vel din 20 aprilie pânã acum.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu ace-
laºi termen de livrare a scãzut cu
0,3%, la 44,59 dolari barilul.

Declinul preþului a fost determinat ºi
de faptul cã dolarul s-a apreciat pânã la
cel mai ridicat curs din ultimele opt

sãptãmâni, reducând apetitul investi-
torilor pentru materii prime.

Conform “Baker Hughes” Inc.,
exploratorii de þiþei din SUA ºi-au
crescut numãrul platformelor petro-
liere active cu 55 de la începutul lu-
nii iunie, acestea ajungând la 371.
Numai sãptãmâna trecutã au mai
apãrut 14 platforme active.

Potrivit datelor guvernamentale,
stocurile de benzinã din SUA se aflã
la cel mai ridicat nivel sezonier din
ultimele decenii, ceea ce ar putea de-
termina rafinãriile sã-ºi închidã ope-
raþiunile mai devreme decât în mod
normal, pentru lucrãri de întreþinere.

De menþionat cã preþul petrolului
a tot scãzut dupã ce, la începutul lu-
nii iunie, crescuse pânã la 52 de do-
lari/baril. Dar, în prezent, cotaþia este
cu aproape 65% peste nivelul minim
al ultimilor 12 ani, de circa 27 de do-
lari/baril, atins în februarie. (A.V.)

Turcia ºi Rusia au ajuns la un acord cu privire
la centrala nuclearã Akkuyu ºi Turkish Stream

O decizie politicã a fost luatã pen-
tru a continua lucrãrile la gazoductul
Turkish Stream precum ºi la centrala
nuclearã de la Akkuyu, a declarat,
ieri, ministrul turc al Economiei, Ni-
hat Zeybekci, la finalul unei reuniuni
cu omologul sãu rus Alexander No-
vak, transmite ITAR Tass, citat de
Agerpres.

“Suntem gata pentru construcþia
primei linii a gazoductului Turkish
Stream. Acest proiect este avantajos
pentru ambele þãri”, a declarat Nihat
Zeybekci. Potrivit oficialului turc, la
reuniunea dintre preºedintele rus,
Vladimir Putin ºi omologul turc
Tayyip Erdogan, care ar urma sã aibã
loc la Sankt Petersburg în data de 9

august, va fi dat “impulsul final”
pentru proiectul Turkish Stream.

“Ministrul turc al Economiei, Ni-
hat Zeybekci, l-a asigurat pe Alexan-
der Novak cã în prezent partea turcã
a eliminat toate obstacolele legale
pentru construcþia centralei nucleare
de la Akkuyu ºi de asemenea sprijinã
proiectul Turkish Stream”, se aratã
într-un comunicat publicat de
Ministerul rus al Energiei.

În 2011, Turcia ºi compania rusã
Rosatom au semnat un acord pentru
a construi ºi opera o centralã nuclea-
rã cu patru reactoare, de 1.200 mega-
waþi, în provincia Mersin de pe coa-
sta Mãrii Mediterane. Iniþial, Rosa-
tom a promis cã primul reactor va fi

gata pânã în anul 2019 .
În luna noiembrie a anului tre-

cut, un avion militar rus a fost do-
borât de cãtre armata turcã, ceea
ce a provocat cea mai gravã crizã
diplomaticã dintre Turcia ºi Rusia
de dupã Rãzboiul Rece. Din cauza
tensiunilor apãrute între cele douã
þãri, în luna decembrie 2015, Ru-
sia a suspendat lucrãrile la proiec-
tul gazoductului Turkish Stream,
o conductã de gaze care ar urma sã
traverseze Marea Neagrã pânã la
graniþa dintre Turcia ºi Grecia, de
unde ar putea ajunge la consuma-
torii din sudul Europei.

A.G.

Credibilitatea, elementul
fundamental care lipseºte testelor
de stres ale bãncilor europene

La o orã târzie din ultima zi lu-
crãtoare a lunii iulie 2016,
Autoritatea Bancarã Eu-

ropeanã (ABE) va publica rezultate-
le ultimului test de stres aplicat celor
mai importante instituþii financiare
de pe continent.

Spre deosebire de alte “exerciþii”
anterioare la fel de inutile, rezulta-
tele publicate vineri, 29 iulie, la ora
23 (n.a. ora României), nu vor in-
clude un element esenþial: pragul
faþã de care este evaluatã trecerea
testului.

Încã de la anunþarea noului test de
stres, în februarie 2016, ABE a pre-

cizat cã “pragul de
trecere nu este inclus,
deoarece obiectivul
testului îl reprezintã
utilizarea acestuia ca
instrument de super-
vizare, iar rezultatele
vor fi discutate indi-

vidual cu bãncile participante, unde
se vor propune ºi acþiuni de
îmbunãtãþire a situaþiei”.

Metodologia pentru evaluarea
solvabilitãþii în cadrul testului de
stres se gãseºte pe site-ul oficial al
ABE, www.eba.europa.eu ºi ar tre-
bui sã ofere cel puþin o minimã încre-
dere investitorilor în capacitatea
bãncilor de a rezolva problemele
creditelor neperformante ºi
capitalizãrii deficitare.

Din pãcate, se pare cã s-a instaurat
o “obosealã” generalizatã în zona
euro, pe fondul aºteptãrii în zadar a
rezultatelor promise de bãncile
centrale ºi guverne.

Pe fondul disputelor dintre auto-

ritãþile europene ºi cele italiene, re-
feritoare la iniþierea unui program
de bail-out a bãncilor din Italia, dar
fãrã aplicarea prealabilã a procedu-
rii de bail-in, Mario Draghi,
preºedintele BCE, ºi-a exprimat
susþinerea pentru sprijinul guverna-
mental acordat bãncilor italiene,
dupã cum scrie Reuters, deoarece
“un astfel de program le va permite
sã-ºi vândã o parte a creditelor ne-
performante, care le diminueazã ca-
pacitatea de creditare”.

Dar este raþionalã ºi prudentã o
astfel de “eliberare” a capacitãþii de
creditare a bãncilor din Italia, când
volumul actual al creditelor neper-
formante aratã cã sunt incapabile sã
evalueze corect riscurile?

La întâlnirea recentã a miniºtri-
lor de finanþe din þãrile G20, Pier
Carlo Padoan, ministrul de finanþe
al Italiei, a declarat cã “mergem în

direcþia bunã ºi nu existã riscuri în
ceea ce priveºte stabilitatea siste-
micã”, conform unui articol din Fi-
nancial Times. De asemenea, Pa-
doan a respins categoric posibilita-
tea unui bail-in bancar, consi-
derând cã o astfel de mãsurã nu este
necesarã.

La scurt timp dupã declaraþiile
lui Padoan, acþiunile Bãncii Monte
dei Paschi au înregistrat o nouã
scãdere masivã la Milano, dupã
cum scrie Bloomberg, pe fondul
“îngrijorãrilor legate de necesita-
tea majorãrii capitalului”. Alte in-
formaþii de pe Internet indicã fap-
tul cã autoritãþile italiene cunosc
deja rezultatele testelor de stres, iar
acest lucru i-a permis ministrului
de finanþe de la Roma sã-ºi manifes-
te încrederea în stabilitatea siste-
mului bancar din þarã.

(continuare în pagina 7)

SCANDAL CU IZ PREZIDENÞIAL ªI SERVICII SECRETE

Statul ºi-a tras case
în Saint Tropez

l DNA: “Horia Simu a «spãlat» banii primiþi nelegal de la ANRP prin
achiziþii de imobile în Franþa” l “Crinuþa Dumitrean a primit, în biroul
sãu, 400.000 euro într-o pungã de cadouri” l În aprilie, Kovesi ataca SIE,
fãcând referire la achiziþii de proprietãþi din Franþa

O
mul de afaceri Horia
Simu a decis sã vorbeas-
cã, dupã ce a realizat cã a
fost trãdat de sistem ºi cã

nu mai are scãpare. Atitudinea lui de
acum seamãnã izbitor cu cea a
Elenei Udrea de acum un an, când,
înainte sã fie arestatã, a lansat acuza-
þii grave la adresa prim-adjunctului
SRI Florian Coldea.

În ciuda informaþiilor publicate de
mass-media în trecut despre diverse
afaceri necurate în care ar fi fost im-
plicaþi, atât Horia Simu, cât ºi Elena
Udrea pãreau intangibili.

Mulþi susþineau cã în spatele lor

s-ar afla oameni influenþi, politicieni
de prim rang sau ºefi din serviciile de
informaþii. Interesant este cã ºi unul
ºi celãlalt au început sã acuze când
s-au simþit încolþiþi. Altfel, nu se ºtie
dacã ar mai fi spus ceva vreodatã.

Când a simþit cã arestarea sa este
iminentã, Elena Udrea l-a acuzat pe
Florian Coldea cã i-ar fi cerut lui Do-
rin Cocoº sã îi dea lui Sebastian Ghi-
þã 500.000 de euro pentru finanþarea
televiziunii RTV.

Faptele se petrecuserã cu mult
înainte, dar ea a gãsit de cuviinþã sã
le aducã la cunoºtinþa publicului
doar când ea însãºi a fost acuzatã.

Situaþia în care se aflã Horia Simu
este similarã, numai personajele sunt
altele. Omul de afaceri, numit în tre-
cut “regele cuprului”, aflat pe locul
al doilea în topul intermediarilor
imobiliari ºi cu relaþii de afaceri cu
celebrul Marc Rich, a declarat, ieri,
cã Daniel Moldoveanu, fostul consi-
lier de stat în Administraþia Prezi-
denþialã Traian Bãsescu ºi care a ac-
tivat ca ºef al Comunitãþii Naþionale
de Informaþii (CNI), a luat 25% din
cei 7 milioane de euro primiþi de el
de la ANRP.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Elveþia va
furniza SUA
informaþii
privind conturile
HSBC

Autoritãþile din Elveþia le va fur-
niza autoritãþilor americane infor-
maþii cu privire la conturile diviziei
elveþiene de private banking apar-
þinând “HSBC Holdings” Plc din
Marea Britanie, în cadrul unei inve-
stigaþii de evaziune fiscalã derulatã
în SUA.

Divizia elevþianã a HSBC a plãtit
deja amenzi de zeci de milioane de
dolari dupã ce a recunoscut cã ºi-a
ajutat clienþii bogati din întreaga
lume sã se sustragã de la plata
taxelor.

Ieri, guvernul elveþian a declarat
cã îi va alerta pe deþinãtorii de contu-
ri HSBC pe care nu i-a putut locali-
za, oferindu-le ºansa sã atace pe cale
juridicã dacã au obiecþii cu privire la
faptul cã vor furniza informaþii cãtre
autoritatea fiscalã din Statele Unite
(U.S. Internal Revenue Service -
IRS).

În luna aprilie, IRS le-a cerut auto-
ritãþilor elveþiene sã le acorde asi-
stenþã cu privire la anumite conturi
de la HSBC Private Bank Suisse SA.

HSBC a informat cã, în aceastã in-
vestigaþie, coopereazã cu autoritãþi-
le.

V.R.

Dolarul urcã, în aºteptarea deciziei de politicã
monetarã a Fed
l Analiºtii anticipeazã menþinerea dobânzii cheie

Moneda americanã s-a apreciat
ieri, pe pieþele externe, faþã de euro,
în condiþiile în care banca centralã a
SUA (Federal Reserve - Fed) ºi-a
început reuniunea de politicã mone-
tarã de douã zile, la finalul cãreia
analiºtii aºteaptã menþinerea
dobânzii cheie, în contextul unor
date economice mixte privind eco-
nomia SUA ºi al situaþiei
internaþionale dificile.

Decizia Fed urmeazã sã fie anun-
þatã în aceastã searã ºi nu va fi urma-
tã, ca de obicei, de o conferinþã de
presã a preºedintelui Fed, Janet
Yellen.

Dolarul a urcat cu 0,1% ieri, la ora
11.46, la New York, atingând 1,0983
unitãþi/euro.

Datele privind evoluþia pieþei mun-
cii din SUAaratã o creºtere a locurilor
de muncã, în luna iunie. Situaþia pen-

tru luna iulie va fi anunþatã la data de 5
august, astfel cã pieþele nu aºteaptã ca
Fed sã ia vreo decizie privind dobânda
mai devreme de publicarea datelor re-
feritoare la evoluþia pieþei muncii. De
asemenea, cifrele privind evoluþia
economiei americane în trimestrul al
doilea vor fi publicate vineri, dupã re-
uniunea Fed.

Amintim cã, în luna iunie, Federal
Reserve a decis sã menþinã dobânda
cheie în intervalul 0,25 - 0,50%, în
condiþiile în care, atunci, Marea Bri-
tanie încã nu se pronunþase pentru
ieºirea din Uniunea Europeanã, iar
ritmul de creare a noilor locuri de
muncã din SUA era lent, conform
datelor oficiale. În plus, cifrele
arãtau o creºtere economicã
modestã.

Fed a majorat dobânda cheie în
decembrie 2015, la 0,25-0,50%, de

la 0-0,25%, aceasta fiind prima
creºtere a costului creditului din ulti-
mul deceniu.

În luna iulie, dupã votul Marii Bri-
tanii pentru ieºirea din UE, traderii
au pariat cã banca centralã a SUAnu
va mai recurge, nicidecum, la o ma-
jorare a dobânzii anul acesta (aºa
cum anticipau anterior), ci mai de-
grabã la o tãiere, în contextul actual
incert.

Conform unei analize Bloomberg,
traderii anticipeazã cã nici mãcar în
2017 Fed nu va mai creºte dobânda
cheie. (V.R.)

CÃLIN
RECHEA

Citiþi, în pagina 5, Sãptãmânã

criticã pentru potenþialul de

creºtere a dolarului american.


