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DATELE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE ARATÃ:

Bãncile americane ºi-au
redus profitul cu 70%
în trimestrul al doilea
l Instituþiile de credit din SUA ºi-au diminuat câºtigurile din
cauza provizioanelor de miliarde de dolari constituite pentru
pierderile din potenþialele împrumuturi neperformantel Credite
de zeci de miliarde de dolari care pãreau sãnãtoase în martie sunt
acum sub semnul întrebãrii

I
ndustria bancarã din SUA ºi-a di-
minuat cu 70% profiturile în pe-
rioada aprilie – iunie 2020, faþã de
acelaºi interval din 2019, din cau-

za dobânzilor mici ºi a problemelor
economice generate de pandemia de
Covid-19, care au pus presiune atât pe
bãncile mici, cât ºi pe cele mari.

Conform datelor Federal Deposit
Insurance Corp. (FDIC - agenþie care
garanteazã depozitele americanilor),
câºtigurile totale obþinute de bãncile
din SUA(mai precis, de 5.066 de insti-
tuþii de credit americane asigurate) au
însumat 18,8 miliarde de dolari în tri-
mestrul al doilea din anul curent, com-
parativ cu 62,5 miliarde de dolari în
perioada similarã din 2019. Acesta a
fost al doilea trimestru consecutiv în
care sectorul bancar american ºi-a re-
dus profiturile, ca urmare a faptului cã

instituþiile de credit ºi-au constituit
provizioane de miliarde de dolari ca sã
poatã acoperi potenþialele împrumuturi
neperformante.

Cea mai mare parte a scãderii profi-
tului a fost legatã direct de pandemie,
conform sursei. Bãncile americane de-
þin în portofolii împrumuturi de zeci de
miliarde de dolari ce pãreau sãnãtoase
în martie, dar acum sunt sub semnul
întrebãrii din cauza amânãrii plãþii ra-
telor, în condiþiile în care debitorii nu
mai au capacitatea de rambursare. În
plus, banca centralã americanã (Fede-
ral Reserve - Fed) a scãzut din nou ra-
tele dobânzilor aproape de zero ca sã
stimuleze economia, ceea ce limiteazã
sumele care pot fi percepute de bãnci
pentru creditare.

A.V.
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CORESPONDENÞÃ DIN TURCIA

Autoritãþile din Marmaris
declarã cã au pandemia

sub control

T
urcia ocupã de ani buni un
loc fruntaº în topul destina-
þiilor preferate de turiºtii
români. În timp ce multe
þãri europene continuã sã îºi
închidã graniþele sau sã ia
mãsuri drastice pentru pri-

mirea turiºtilor, Turcia, deºi intratã
târziu pe lista þãrilor pentru care nu se
impune izolare la întoarcerea în þarã,
încearcã sã ia avânt ºi chiar sã prelun-
geascã sezonul pentru a primi cât mai
mulþi turiºti.

În Marmaris, o staþiune mai puþin
popularã printre români faþã de Antal-
ya, rãspândirea noului coronavirus
pare sã fie sub control. Deºi ca orice
oraº nu a reuºit sã scape din faþa pan-
demiei, nu au fost înregistrate cazuri
de infecþie cu Sars-CoV-2 printre
turiºti, iar numãrul cazurilor înregi-

strate printre localnici este de aproxi-
mativ 20, toate fiind sub control, niciu-
nul în stare gravã, potrivit primarului
din Marmaris, Mehmet Oktay.

Marmaris este supranumitã perla
lumii sau chiar raiul pe pãmânt, fiind
locul de întâlnire dintre Marea Egee ºi
Marea Mediteranã, înconjurat de o mi-
nunatã pãdure de pini. Plajele din golf
cu vedere cãtre munþi verzi creeazã un
spectacol care îþi taie respiraþia.

Primarul Marmarisului, alãturi de
agenþiile de turism din staþiune au
început încã din aprilie anul trecut sã
lucreze cu 15 þãri pentru dezvoltarea
turismului, printer care China, Marea
Britanie ºi chiar România.

Domnia sa ne-a declarat în cadrul
unei discuþii care a avut loc la primãria
din Marmaris cã pentru acest an exista
un proiect de zboruri directe între Bu-

cureºti ºi Dalaman pentru a atrage mai
mulþi turiºti din þara noastrã în regiune.
Din pãcate, din cauza pandemiei ope-
rarea zborurilor a fost amânatã, însã
Mehmet Oktay sperã ca aceste planuri
sã fie posibile odatã ce actualul
context se va îmbunãtãþi.

Totodatã, domnia sa a precizat cã,
faþã de alte destinaþii, Marmaris a
reuºit sã þinã sub control rãspândirea
virusului prin aplicarea ºi respectatrea
mãsurilor care se impun.

„Am luat din timp mãsuri pentru a
stopa rãspundirea virusului. Se fac în
permanenþã dezinfectãri în toate zone-
le, în pieþe, de expmplu, fructele ºi le-
gumele sunt ambalate, pentru a reduce
contactul. De asemenea, în spaþiile
închise ºi chiar la intrarea în zonele
aglomerate se verificã temeratura ºi ne
asigurãm în permanenþã cã oamenii

poartã mãºti. Chiar ºi eu merg personal
în restaurante ºi magazine ºi le explic
oamenilor mãsurile necesare ºi impor-
tanþa respectãrii acestora. Pot spune cã
situaþia este sub control. Suntem mult
mai bine faþã de alte destinaþii turistice
în privinþa controlului virusului”, a
precizat Mehmet Oktay.

Domnia sa ne-a mai spus cã odatã
cu pandemia de coronavirus estimãrile
ºi aºteptãrile cu privire la turism nu au
mai putut fi fãcute, mai ales cã fiecare
þarã a reacþionat diferit în faþa
virusului.

Primarul Marmarisului a subliniat:
„Nu am ºtiut la ce sã ne aºteptãm. Pen-
tru noi principala piaþã care genereazã
turiºti este Marea Britanie.

ADELINA TOADER
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GELU DIACONU, FOST PREªEDINTE ANAF:

“Va continua degringolada
veniturilor ºi creºterea
cheltuielilor ºi a
împrumuturilor bugetare”
l 4,7% din PIB - deficitul bugetar la ºapte lunil “Fostul ºef al
ANAF: ”Pânã la sfârºitul anului, deficitul va fi cu douã
cifre...undeva spre 10-11%"l Cîþu: “România are cea mai micã
creºtere a deficitului bugetar faþã de estimarea iniþialã”

V
a continua degringolada veni-
turilor ºi creºterea cheltuielilor
ºi a împrumuturilor bugetare,
pânã la sfârºitul anului, când

deficitul va fi cu douã cifre...undeva
spre 10-11%, este de pãrere Gelu Dia-
conu, fost preºedinte al Agenþiei Na-

þionale de Administrare Fiscalã.
Afirmaþia domniei sale vine în con-

textul în care deficitul bugetar s-a
adâncit la 4,7% din PIB, respectiv
49,68 miliarde lei, în primele ºapte
luni ale anului în curs, de la 1,75%
(18,14 miliarde lei) în aceeaºi perioa-
dã din 2019, conform execuþiei buge-
tare publicatã, ieri, de Ministerul Fi-
nanþelor Publice (MFP).

Sume în valoare de 27,01 miliarde
lei (2,55% din PIB) au fost lãsate în
mediul economic prin facilitãþile fi-
scale, investiþii ºi cheltuieli excepþio-
nale adoptate pentru combaterea efec-
telor epidemiei de COVID-19, aratã
ministerul de resort.

EMILIA OLESCU
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MINISTERUL IRANIAN DE EXTERNE:

“Notificarea Statelor Unite
privind reimpunerea
sancþiunilor este inadmisibilã”

N
otificarea Statelor Unite pri-
vind începerea demersurilor
pentru reimpunerea sancþiuni-
lor asupra Iranului este “inad-

misibilã”, susþine Ministerul iranian de
externe într-o declaraþie de presã tran-
smisã ieri Redacþiei. Notificarea a fost
transmisã oficial Consiliului de Securi-
tate al ONU sãptãmâna trecutã, terme-
nul pânã la reimpunerea unei serii de
sancþiuni fiind de 30 de zile. Sancþiuni-
le sunt programate sã includã ºi o ex-
tindere a embargoului privind livrarea
de armament cãtre ºi dinspre Iran.

Disputa din Consiliul de Securitate
al ONU dintre Statele Unite pe de o
parte ºi mai tot restul Consiliului pe de
altã parte s-a intensificat dupã ce o re-
zoluþie americanã pe prelungirea em-
bargoului a picat în forul superior al
ONU ºi dupã ce Statele Unite a anunþat
cã va continua eforturile de sancþiona-
re a Iranului, aici conturându-se douã

“realitãþi separate”. Potrivit specia-
liºtilor, scopul demersurilor admini-
straþiei Trump este sã facã dificilã o
întoarcere la acord de cãtre o posibilã
administraþie Biden, în aceastã cheie
fiind vãzute ºi eforturile europene de
blocare a demersului americanilor.

Ministerul iranian de externe susþine
în declaraþia transmisã BURSA cã “Sta-
tele Unite nu au niciun drept” la reaplica-
rea sancþiunilor din moment ce admini-
straþia americanã a încetat participarea la
acordul nuclear (JCPOA- Joint Compre-
hesive Plan of Action ºi rezoluþia Consi-
liului 2231), iar oficiali americani - prin-
tre care ºi secretarul de stat Pompeo sau
fostul consilier pentru securitate John
Bolton - au precizat de mai multe ori în
preluãri oficiale de cuvânt cã Statele Uni-
te au pãrãsit JCPOAºi cã prevederile tra-
tatului nu li se mai aplicã.

MIHAI GONGOROI
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