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DONALD TRUMP A ANUNÞAT, IERI

Liderul Statului Islamic s-a sinucis în
timpul unui raid aerian

Liderul Statului Islamic (SI) Abu
Bakr al-Baghdadi ”este mort” într-un
raid în nord-vestul Siriei care l-a vizat,
a anunþat, ieri, preºedintele american
Donald Trump, conform The Associa-
ted Press, citatã de news.ro.

Al-Baghdadi s-a sinucis în timpul
raidului american, detonându-ºi o ves-
tã încãrcatã cu explozivi ºi omorându-i
ºi pe trei dintre copiii sãi. Liderul SI
s-a sinucis dupã ce a fugit într-un tunel
din care nu exista ieºire.

Forþele speciale americane au efec-
tuat un ”îndrãzneþ raid nocturn” ºi
ºi-au îndeplinit misiunea, a anunþat
Trump, adãugând cã niciun militar
american nu a fost ucis, dar cã unii din-
tre susþinãtorii lui al-Baghdadi au fost
uciºi. Astfel, în opinia liderului SUA, a
fost îndeplinit cel mai important
obiectiv al adminsitraþiei sale în dome-
niul securitãþii naþionale.

Trump a descris raidul american din
Siria în care a fost ucis unul dintre cei
mai cãutaþi oameni din lume. El a

apreciat cã al-Baghdadi ºi-a petrecut
ultimele momente din viaþã în fricã ºi
cã liderul SI s-a ”smiorcãit ºi a plâns”
ºi a murit ca ”un laº, fugind ºi
plângând”.

Trump ºi-a pregãtit terenul acestui
anunþ printr-un tweet, sâmbãtã seara
(ora localã), în care anunþa cã ”ceva
foarte important tocmai s-a întâmplat!”.

El a precizat cã Statele Unite au pri-
mit o identificare imediatã ºi pozitivã a

cadavrului ºi a apreciat cã lumea este,
în prezent, un loc mult mai sigur.

Presa americanã a dezvãluit cã lide-
rul SI Abu Bakr al-Baghdadi a fost þin-
ta unei operaþiuni militare nocturne a
Statelor Unite, în nord-vestul Siriei, în
cursul cãreia acesta ar fi fost ucis.

Potrivit Observatorului Sirian al
Drepturilor Omului (SOHR), comando-
uri americane au fost aduse cu elicopte-
rul ºi debarcate în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã în vederea unei ”opera-
þiuni vizând lideri de rang înalt SI”.

Preºedintele american Donald
Trump a dezvãluit, ieri, faptul cã a ur-
mãrit raidul în care a fost ucis liderul
Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Bag-
hdadi, în Siria, în timp ce operaþiunea
era în desfãºurare ”ca ºi cum te uitai la
un film”.

Donald Trump doreºte ca înregis-
trarea video sã fie fãcutã publicã, pen-
tru a-i demoraliza pe susþinãtorii lui
al-Baghdadi.

Al-Baghdadi se afla sub suprave-

gherea Statelor Unite de mai multe
sãptãmâni, a dezvãluit ºeful Statelor
Unite.

În timpul operaþiunii, forþele ameri-
cane au zburat la joasã altitudine, ra-
pid, ºi s-a tras împotriva lor, la un mo-
ment dat.

Raidul a fost derulat de comandou-
rile pentru operaþiuni speciale, iar CIA
a oferit asistenþã pentru localizarea li-
derului ISIS.

Baghdadi a stat ascuns în ultimii
cinci ani. În luna aprilie, ISIS a publi-
cat o înregistrare video în care apãrea
un bãrbat ce pãrea a fi Baghdadi. Afost
pentru prima datã când acesta a fost
vãzut din iulie 2014, când a vorbit la
Marea Moschee din Mosul.

În februarie 2018, mai mulþi oficiali
americani au afirmat cã Baghdadi a
fost rãnit în urma unui atac aerian care
a avut loc în mai 2017, iar din cauza rã-
nilor suferite a trebuit sã renunþe la
conducerea grupãrii teroriste pentru
aproape cinci luni. (E.O.)

Preþul petrolului
american a urcat cu 5%,
sãptãmâna trecutã

Cotaþia futures a petrolului ameri-
can a înregistrat o creºtere uºoarã, vi-
neri, însã la nivelul întregii sãptãmâni
trecute, aceasta au urcat cu 5%, avan-
sul fiind cel mai important din ultimele
patru luni. Creºterea din intervalul
21-25 octombrie a fost generatã de
progresul negocierilor comerciale din-
tre SUA ºi China, care a adus opti-
mism în rândul investitorilor cu privire
la încheierea unui acord între cele
douã mari puteri economice.

Preþul petrolului american West Te-
xas Intermediate (WTI) cu livrare în
decembrie a crescut cu 0,8% vineri, la
Nymex, pânã la 56,66 doilari/baril. Pe
întreaga sãptãmânã trecutã, însã, pre-
þul petrolului WTI s-a apreciat cu peste
5%, avansul fiind cel mai important
din iunie pânã în prezent.

Totodatã, cotaþia petrolului Brent cu
livrare în decembrie a urcat cu 0,6%
vineri, la ICE Futures Europe,
ajungând la 62,02 dolari/baril, iar pe
întreaga sãptãmânã încheiatã în 25 oc-

tombrie a câºtigat 4 procente.
Evoluþia negocierilor dintre cele

douã mari puteri a avut o influenþã asu-
pra dinamicii cotaþiilor petrolului, alã-
turi de scãderea stocurilor de petrol din
SUA(un minus de 1,7 milioane de bari-
li în sãptãmâna încheiatã la data de 18
octombrie) ºi aºteptãrile privind o posi-
bilã extindere acordului de reducere a
producþiei Organizaþiei Þãrilor Expor-
tatoare de Petrol (OPEC).

“O influenþã asupra evoluþiei sãp-
tãmânale a preþului petrolului a avut-o
declinul surprinzãtor al stocurilor de
produse petroliere din SUA, anunþatã
miercuri”, a declarat, potrivit market-
watch.com, Warren Patterson, ºef al
departamentului de strategie pentru
materii prime din cadrul ING.

De menþionat cã stocurile de þiþei
din SUA au scãzut, în intervalul 14-18
octombrie, pentru prima oarã în ulti-
mele ºase sãptãmâni.

A.V.

Mai poate fi salvatã zona
euro dupã ce a fost salvatã
de Mario Draghi?

C
ând am citit cã “Mario Dra-
ghi a declarat victoria în
bãtãlia pentru euro”, în-
tr-un interviu acor-
dat Financial Times,
mi-am amintit cum
era completatã sin-

tagma “victoria socialismului”
înainte de 1989, prin “împotriva
poporului român”.

Dacã aºa aratã victoria, oare
cum ar arãta o “bãtãlie” încheiatã
fãrãunînvingãtorclar? Dar înfrângerea?

Noile mãsuri de relaxare monetarã,
anunþate de Mario Draghi la penultima
ºedinþã pe care a condus-o în calitate

de preºedinte al BCE, au scos la ivealã
profundele divergenþe privind necesi-
tatea ºi eficienþa acestora.

“Banca Centralã Europeanã
este o instituþie fracturatã ºi
epuizatã, indiferent de posibili-
tãþile teoretice – oricum irele-
vante – ale stimulãrii monetare
extreme”, scria atunci Ambro-
se Evans-Pritchard într-un edi-
torial din The Telegraph.

Pentru Tuomas Malinen,
profesor de economie la Universitatea
din Helsinki ºi director executiv al fir-
mei de consultanþã GnS Economics,
revolta împotriva lui Draghi aratã cã

“încã mai existã oameni normali la
BCE”, însã “banca a devenit o povarã
aºa de mare pentru economia Europei
încât este nevoie de limitarea acþiuni-
lor sale sau desfiinþarea sa completã”.

Dupã ºedinþa de politicã monetarã
de sãptãmâna trecutã, acelaºi jurnalist
britanic afirma cã “Mario Draghi lasã
Europa aproape de recesiune, într-o
capcanã deflaþionistã ºi fãrã muniþie”,
iar pe Christine Lagarde a numit-o
“succesorul sãu ghinionist”.

Evans-Pritchard a recunoscut cã
“Draghi a salvat euro”, dar a subliniat
cã “acele cuvinte magice” nu ar fi fost
rostite dacã nu s-ar fi ridicat interdicþia

de la Berlin cu privire la cumpãrarea
obligaþiunilor unor þãri ameninþate de
default-ul suveran.

“Nimic nu zboarã în zona euro fãrã
permisiunea Germaniei”, ar fi declarat
atunci un înalt oficial al guvernului de
la Berlin, dupã cum mai aratã jurnalis-
tul britanic.

Pornind de la faimoasa promisiune a
lui Draghi din vara anului 2012, con-
form cãreia “BCE va face totul pentru
salvarea euro”, un articol recent din pu-
blicaþia “Review of Financial Studies”,
cu titlul “Whatever It Takes: The Real
Effects of Unconventional Monetary
Policy”, aratã cã lansarea programului

OMT (Outright Monetary Transac-
tions), o primã etapã a programului de
relaxare cantitativã, a condus la extin-
derea fenomenului de creditare a firme-
lor zombi, care utilizau banii nu pentru
investiþii ºi noi angajãri, ci pentru acu-
mularea unor rezerve de numerar.

Cei trei autori, printre care se aflã ºi
un economist de la Bundesbank, subli-
niazã cã “firmele cu bonitate ridicatã
din industrii cu numãr mare de firme
zombi au suferit de pe urma acestui
proces de alocare defectuoasã a credi-
tului, care a contribuit la încetinirea re-
dresãrii”.

(continuare în pagina 3)
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SUA ºi
China, mai
aproape de
finalizarea
unui acordul
comercial
interimar

SUAºi China sunt „aproape de fina-
lizarea unor secþiuni” ale unui acord
comercial provizoriu care sã relaxeze
tensiunile comerciale dintre cele douã
þãri, a declarat reprezentantul
american al comerþului.

Cele douã mari puteri se aflã în mij-
locul unui rãzboi economic vechi deja
de un an ºi jumãtate.

În urma unei conversaþii telefonice
între Robert Lighthizer, reprezentantul
comerþului american, Steven Mnu-
chin, secretarul Trezoreriei SUAºi Liu
He, vicepremierul Chinei de la
sfârºitul sãptãmânii trecute, sfârºitul
unei înþelegeri comerciale pare tot mai
aproape.

Biroul de presã al lui Robert
Lighthizer a transmis, vineri, cã „au
fost fãcute progrese pe probleme spe-
cifice” în timpul conversaþiei ºi a spus
cã vor exista negocieri continue între
deputaþi înainte de o altã convocare
între principalii negociatori „în viito-
rul apropiat”, potrivit Financial Time.

Declaraþia sugereazã cã cele douã þãri
vor rãmâne pe cale de a greva ceea ce
Donald Trump a descris ca fiind un
acord de „fazã unu” cu China pânã la
momentul întâlnirii dintre preºedintele
american ºi Xi Jinping, omologul sãu
chinez, la summitul APEC de la Santia-
go,Chile,de lamijlocul luniinoiembrie.

Acordul aflat în discuþii se limiteazã
la achiziþiile sub formã de bunuri agri-
cole din SUA de cãtre China, precum
ºi mici concesii din partea Beijingului
în domeniul proprietãþii intelectuale ºi
în privinþa monedei.

Înþelegerea nu face, însã, referire la
sursele principale care au creat tensiu-
ne comercialã de lungã duratã între
cele douã þãri, cum ar fi securitatea ci-
berneticã ºi subvenþiile industriale,
care sunt esenþiale pentru modelul
economic al Chinei.

Cum SUA ºi China au ajuns la un
consens în privinþa unui acord mai
mic, Washingtonul a aprobat suspen-
darea unei creºteri planificate a tarife-
lor de la 25% la 30% a unor mãrfuri în
valoare de 250 miliarde de dolari, care
urma sã intre în vigoare la 15 octom-
brie. Beijing sperã, de asemenea, sã
vadã amânatã sau chiar anulatã creºte-
rea planificatã a tarifelor cu 15% pe
mãrfuri suplimentare în valoare de 156
miliarde de dolari. (A.T.)


