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Credite de peste
150 de miliarde
de dolari,
amânate la platã
de marile bãnci
din SUA

P
rimele patru mari bãnci din
Statele Unite ale Americii
(SUA) au acordat, pânã la
mijlocul anului curent, am-

ânãri la rambursarea de credite de cel
puþin 151,5 miliarde de dolari, în con-
diþiile în care împrumutaþii - de la
întreprinderi mici la proprietari de lo-
cuinþe - au solicitat scutirea temporarã
de la plata datoriei, pe fondul pande-
miei de coronavirus, conform datelor
Bloomberg.

Programele în cauzã variazã de la o
bancã la alta ºi în funcþie de tipurile de
împrumuturi, Bank of America ofe-
rind, spre exemplu, amânãri de pânã la
60 de zile pentru cardurile de credit de-
stinate consumatorilor, iar JPMorgan
Chase - amânãri de trei luni pe parcur-
sul unui an pentru ipotecile rezidenþia-
le. Cei doi creditori, împreunã cu Citi-
group ºi Wells Fargo, au dezvãluit de-
talii despre amânarea plãþii creditelor
în documentele de raportare financiarã
pentru trimestrul al doilea depuse la
autoritatea pieþei de capital din SUA
(SEC).

Incertitudinea cu privre la durata
pandemiei de Covid-19 ºi a crizei
economice pe care aceasta a gene-
rat-o a fãcut dificilã stabilirea, de cã-
tre bãnci, a volumului creditelor su-
sceptibile sã devinã neperformante.
JPMorgan, Bank of America, Citi-
group ºi Wells Fargo, primii mari
creditori ai SUA, au pus deoparte
provizioane de peste 30 de miliarde
de dolari pentru pierderi din împru-
muturi în cel de-al doilea trimestru
din 2020, suma fiind aproape de un
nivel record, semn cã programele de
ajutor din partea statului nu pot fi su-
ficiente pentru a evita o creºtere ma-
sivã a datoriilor neperformante, po-
trivit Bloomberg.

Amintim cã administraþia america-
nã a lansat programe de susþinere
începând cu luna martie, urmãrind
astfel sã evite colapsul financiar al
multor gospodãrii ºi sã ajute întreprin-
derile mici într-un moment în care
economia era blocatã din cauza
rãspândirii pandemiei.

Cele mai mari patru bãnci din SUA
au moduri diferite de raportare a am-
ânãrilor la plãþi ºi a modificãrilor
împrumuturilor, iar soldul total al fi-
nanþãrilor amânate la platã este, proba-
bil, mai mare de 151,5 miliarde de
dolari, conform sursei.

În timp ce Wells Fargo, spre exem-
plu, a raportat credite de consum cu
amânãri la platã de 44,2 miliarde de
dolari la jumãtatea lui 2020, banca a
informat cã a modificat termenii pen-
tru credite comerciale de 38,2 miliarde
de dolari fãrã sã dezvãluie suma re-
stantã la platã în 30 iunie 2020.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 12)
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ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU BURSA, NEGOCIATORUL PROGRAMULUI NUCLEAR DIN REPUBLICA ISLAMICÃ IRAN

Obiectivele Republicii Islamice
Iran în realizarea unui program

nuclear paºnic

Î
n ultimii ani, în calitate de nego-
ciator senior al programului nu-
clear din Republica Islamicã
Iran, am fost în contact cu diverse
pãrþi din þãri ºi organizaþii inter-
naþionale, întrebarea fundamen-
talã ºi esenþialã a publicului larg

cu privire la programul nuclear paºnic
al Iranului s-a concentrat asupra ace-
stei propoziþii particulare: „Care sunt
obiectivele Republicii Islamice Iran în
desfãºurarea unui program nuclear
paºnic?”

În timpul dialogului cu toate pãrþile,
atenþia ºi concentrarea noastrã au fost
întotdeauna pe introducerea a ceea ce
era denumit program nuclear paºnic al
Republicii Islamice Iran.

În principiu, s-a observat întotdeauna
cã ceea ce se numeºte „Programul nu-
clear al Republicii Islamice Iran” face

parte, de fapt, din planificarea extinsã ºi
definitã a Iranului din ultimii 60 de ani.
Dupã înfiinþarea Organizaþiei Naþionale
a Energiei Atomice, þara a fost pe calea
exploatãrii cunoºtinþelornuclearepentru
a rãspunde nevoilor de dezvoltare ale
Iranului, atât în anii de dinaintea victo-
riei Revoluþiei Islamice din 1979, cât ºi
în anii urmãtori.

Politica ce a fãcut ca Iranul sã fie ac-
ceptat în toate convenþiile ºi angajamen-
tele internaþionale cu mesajul unui
„Orient Mijlociu denuclearizat”, a fost
sã li se alãture la începutul dezvoltãrii lor
ºi sã îºi prezinte planurile de utilizare cu-
ratã ºi paºnicã a cunoºtinþelor nucleare
Agenþiei Internaþionale pentru Energie
Atomicã ºi ceilorlalþi membrii ai Naþiu-
nilor Unite.

Construcþia centralelor nucleare Bu-
shehr ºi Darkhovin în cooperare cu Ger-

mania ºi Franþa, care aparþin anilor îna-
inte de revoluþia din 1979, a fãcut parte
din acest program, iar activitatea reacto-
rului de cercetare nuclearã a Universitã-
þii din Teheran în parteneriat cu Statele
Unite pentru scopuri ºtiinþifice ºi medi-
cale speciale este o altã componentã a
programului menþionat, un program
care ar fi trebuit sã continue cu un ritm
echilibrat în direcþia dez-
voltãrii cuprinzãtoare a
economiei ºi industriei
iraniene. În aceastã direc-
þie, inginerii ºi planifica-
torii Organizaþiei de Energie Atomicã
din Iran, atât înainte, cât ºi dupã victoria
Revoluþiei, împreunã cu alþi planificato-
ri, au fost eficace în întocmirea docu-
mentelor de început ale dezvoltãrii þãrii.
Programul Organizaþiei Energiei Ato-
mice din Iran a luat forma utilizãrii

cunoºtinþelor nucleare ºi activitãþi
paºnice înainte de Revoluþie ºi în parte-
neriat cu multe alte þãri. Chiar ºi în anii
de dupã Revoluþia din 1979, reactorul de
cercetare de la Universitatea din Tehe-
ran, care a funcþionat sub auspiciile Sta-
telor Unite, a furnizat combustibilul ne-
cesar în coordonare cu Agenþia Interna-
þionalã pentru Energie Atomicã ºi cu

participarea altor þãri pre-
cum Argentina.

Contrar aºteptãrilor,
odatã cu Revoluþia din
1979, multe companii ºi

pãrþi occidentale implicate în progra-
me nucleare definite în comun, ºi-au
abandonat angajamentele, iar dupã iz-
bucnirea rãzboiului purtat de regimul
Ba’athist a lui Saddam, ºi-au încheiat
unilateral contractele. Se pare cã, po-
trivit percepþiei lor generale, odatã cu

plecarea experþilor tehnici ºi investiþii-
lor fãcute, activitãþile nucleare ale Ira-
nului pentru utilizarea cunoºtinþelor
nucleare în mod paºnic ºi pentru dez-
voltarea þãrii s-au oprit. Cu aceastã sta-
re staticã de lucruri, baza a ceea ce a
fost câºtigat în mod inerent prin ani de
practicã ºi efort de cãtre studenþii ºi oa-
menii de ºtiinþã iranieni, fie va fi fie
pierdut, fie îngropat în inima istoriei
ºtiinþei ºi cunoaºterii iraniene.

Este evident cã, în primii ani dupã
acest eveniment, când companiile ºi
þãrile occidentale au decis sã taie în
mod unilateral cooperarea cu oame-
nii de ºtiinþã iranieni ºi centrele spe-
cializate, anumite condiþii dificile au
fost impuse industriei nucleare
paºnice ºi cunoºtinþelor pe care acea-
sta le conþine.

(continuare în pagina 8)

Preþurile alimentelor îºi continuã
creºterea la nivel mondial

I
ndicele global al preþurilor pro-
duselor alimentare a înregistrat a
doua creºtere consecutivã în iulie
2020, conform ultimului raport

lunar de la FAO (Organizaþia Naþiuni-
lor Unite pentru Ali-
mentaþie ºi Agricultu-
rã) (vezi graficul).

Creºterea lunarã a
fost de 1,2%, dupã un
avans de 2,3% în luna
precedentã, iar decli-
nul anual al indicelui
agregat s-a temperat

pânã la 0,9%, de la 2,3% în luna ante-
rioarã.

Preþul uleiului a înregistrat cea mai
mare creºtere lunarã, de 7,6%, dupã o
creºtere de 11,3% în iunie 2020, care a
determinat o accelerare a creºterii
anuale pânã la 19,3%, de la 11,8% în

luna anterioarã, iar preþul cãrnii ºi-a
accelerat scãderea anualã, pânã la
9,2%, de la 6,4%, în condiþiile singurei
scãderi lunare la nivelul principalelor
grupe de alimente, de 1,8%.

Preþul mediu al produselor lactate a
crescut cu o ratã anualã de 0,7%, dupã

un declin de 4,4% în luna precedentã,
pe fondul unei creºteri lunare de 3,5%,
în timp ce preþul zahãrului ºi-a tempe-
rat scãderea anualã pânã la 4,3%, de la
6,3% în luna anterioarã, în condiþiile
unei creºteri lunare de 1,4%.
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Fotoliul cu vedere la Ciºmigiu
Grãdina cu nume ºi istorie legate

de ciºmele, primele lucrãri sistemati-
ce de amenajare ºi întreþinere a surse-
lor publice de apã potabilã din Bucu-
reºti, (Alexandru Ipsilanti 1779), are
ºi astãzi un farmec aparte ºi exercitã
încã o considerabilã atracþie. În mod
firesc, ea are de a face cu iubirea de
naturã ºi dorinþa de re-
creere în aer liber. Pã-
streazã însã ºi ceva
din mitologia unui loc
de refugiu ºi aventurã,
la care au lucrat teme-
inic Caragiale, ”1
Aprilie”, dar mai ales
Grigore Bãjenaru,
”Ciºmigiu and Company”. Nu
întîmplãtor, generaþia Carol I a ales
locul de vizavi de Ciºmigiu pentru ri-
dicarea Palatului Ministerului Lucrã-
rilor Publice, conceput de arhitectul
Petre Antonescu ºi inaugurat la 1910.
Abia dupã cel de al doilea rãzboi
mondial, regimul sovietelor ajuns pe

tancuri ºi la Bucureºti, temeinic preo-
cupat de simbolistica puterii, hotã-
rãºte ca sediul temporar al Comanda-
turii Generale Germane din timpul
participãrii României la Primul rãz-
boi mondial, sã devinã simbol al ”pu-
terii populare” ºi deci, sediul ”Sfatu-
lui Popular al Capitalei”. Primãria
Bucureºtilor. De atunci ºi pînã astãzi,
legãtura dintre tradiþia sovieticã, fru-
museþile parcului ºi fotoliul cu vedere
la Ciºmigiu, al primarului de Bucu-
reºti, a fost cultivatã cu asiduitate ºi
întãritã cu fiecare nou mandat ”demo-
cratic”.

Bãtãlia a încins ”periculos” viaþa
politicã la Bucureºti ºi în acest an.
Dacã priveai lucrurile de pe oricare
bancã a parcului, acum vreo douã trei
luni în urmã, peisajul politic era de-
stul de simplu, aproape auster. O sin-
gurã întrebare cheie: ”se alege sau ne
se mai alege Firea?” Asta era toatã
ecuaþia politicã a cãrei fericitã rezol-
vare ºi recompensã consta în ocupa-

rea scaunul de primar al Bucureºtilor.
În mod cu totul neaºteptat, pentru
cine nu este obiºnuit cu meandrele
dîmboviþene ale politicii, primele
complicaþii au apãrut nu din afarã, ci
din interiorul PSD. Nimeni nu pãrea
capabil sã conteste credibil capacita-
tea acestui partid de a-ºi mai împinge
o datã candidatul, în sus, pe scãrile
primãriei, pînã la fotoliul de orche-
strã. Bãtãliile interne ºi competiþia la
vîrf din PSD, dupã extragera judiciarã
a lui Dragnea din peisaj, au fãcut din
actualul primar un posibil candidat la
conducerea partidului aºa-zis so-
cial-democrat. Temporar. Dupã tribu-
laþii seculare care au durat doar cîteva
luni, dar nu intereseazã aici, în sfîrºit,
lucrurile au revenit în matcã, iar Firea
doar la aprigile ei ambiþii de primãriþã
generalã. Deºi mai tîrziu decît ar fi
fost necesar ºi de dorit, în cele din
urmã s-a trezit ºi ”opoziþia” sã îºi ”ce-
arã drepturile”.
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