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Panica autoritãþilor americane
nu impresioneazã piaþa petrolului

C
onfruntatã cu o prãbuºire
acceleratã a încrederii, în
condiþiile celei mai mari
creºteri a inflaþiei din ul-

timele trei decenii, administra-
þia de la Washington a dorit sã
arate cã luptã pentru scãderea
preþurilor combustibililor.

Dupã ce apelurile adresate
principalilor producãtori de petrol din
OPEC+, care include ºi Rusia, nu au avut
niciun efect, preºedintele Biden a anunþat

recent cã va scoate petrol din re-
zerva strategicã pentru a reduce
presiunile de creºtere a preþurilor.

ªi alte þãri ºi-au anunþat parti-
ciparea. “China, Japonia, India,
Coreea de Sud ºi Marea Britanie
vor participa la aceastã acþiune
fãrã precedent a celor mai mari
consumatori pentru temperarea

preþurilor”, scrie Bloomberg.
Din rezerva americanã se vor scoate

50 de milioane de barili, dar o cantitate

de 32 de milioane de barili trebuie se se
reîntoarcã acolo mai târziu, probabil la
preþuri mai mari, în timp ce vânzarea di-
rectã a 18 milioane de barili a fost apro-
batã anterior, iar acum s-a decis doar ac-
celerarea vânzãrilor.

Celelalte þãri vor elibera rezerve cu-
mulate de circa 30 de milioane de barili,
pe fondul unei participãri care are un ca-
racter mai mult simbolic. În cazul Indiei,
din rezerva strategicã va fi vândutã rafinã-
riilor o cantitate de 5 milioane de barili,
adicã mai puþin de jumãtate din consumul
zilnic al þãrii, dupã cum scrie Zerohedge.

Dupã publicarea comunicatului de la
Casa Albã, preþul a mers în direcþia bunã,
probabil din complezenþã, dar numai
pentru o perioadã foarte scurtã de timp.

(continuare în pagina 12)

“Scoaterea coordonatã a petrolului din rezerve este doar o injecþie de
morfinã pentru o infecþie majorã, nu rezolvã nimic ºi dovedeºte cã
autoritãþile sunt cuprinse de panicã”.

KYLE BASS, DIRECTOR DE INVESTIÞII
LA HAYMAN CAPITAL MANAGEMENT

CÃLIN
RECHEA

ªEDINÞÃ CU FINAL PREVIZIBIL LA SIF BANAT-CRIªANA

Apropiaþii lui Bogdan Drãgoi
au aprobat premierea conducerii
cu 880.000 de acþiuni SIF1
l Premierea a fost contestatã, din cauza lipsei criteriilor de performanþã a acþiunii de rãscumpãrare a 30,88 milioane de titluri,
de cãtre reprezentantul Asociaþiei Investitorilor la SIF-uri ºi de mai mulþi acþionari
lDeºi programul de rãscumpãrare derulat de SIF Banat-Criºana a fost lansat pentru 30,88 milioane de acþiuni, echipa din
fruntea SIF1 condusã de Bogdan Drãgoi a rãscumpãrat doar 8,79 milioane de titluri
l Conducerea SIF1 i-a interzis unui acþionar participarea la ºedinþã, pe motiv cã acesta a întârziat câteva minute

E
chipa de conducere a SIF
Banat-Criºana (SIF1) ºi-a
vãzut, ieri, pus în aplicare
obiectivul stabilit încã de la
Adunarea Generalã a
Acþionarilor din 27 aprilie
2020 privind premierea
membrilor sãi cu 880.000

de acþiuni ale societãþii de investiþii fi-

nanciare, din numãrul total al acþiunilor
rãscumpãrate. Pentru premiere s-au ex-
primat 50,24% din numãrul total de vo-
turi, în timp ce împotrivã au fost 19,37%.
Au fost înregistrate 6,91% abþineri, în
timp ce 23,48% din voturi au fost neex-
primate.

ªedinþa Adunãrii Generale Extraordi-
nare a Acþionarilor SIF 1 a fost una ten-

sionatã, în condiþiile în care Marius Pop,
directorul executiv al Asociaþiei Investi-
torilor la SIF-uri (AISIF), ºi doi acþionari
– Ben Madadi ºi Cãtãlin Buzdea – l-au
întrebat în mod repetat pe Bogdan Drã-
goi, preºedintele Consiliului de Admini-
straþie, care sunt raþiunile premierii, cri-
teriile de performanþã care stau la baza
distribuirii cãtre echipa de conducere a

celor 880.000 de acþiuni ºi cum poate fi
verificatã în mod exact împlinirea
acestora.

“Acþionarii au decis premierea la
AGA din 27 aprilie 2020. Acest mana-
gement al SIF putea sã se prevaleze de
decizia din aprilie 2020, dar nu a dorit
ºi aºteaptã votul dumneavoastrã, al ac-
þionarilor. Dumneavoastrã decideþi.

Din pãcate pentru dumneavoastrã
sunt 5 milioane de acþionari care pot
vota cum doresc. În aprilie 2020 s-a
votat cu 74,98% pentru distribuirea
celor 880.000 acþiuni", a spus Bogdan
Drãgoi.

NICU TRANDU

(continuare în pagina 9)

Ilustraþie de MAKE

OPEC+
decide
sãptãmâna
viitoare
dacã îºi
ajusteazã
producþia

O
rganizaþia Þãrilor Exportatoare
de Petrol (OPEC) ºi aliaþii sãi
(OPEC+) vor decide, în reuniu-
nea programatã sã aibã loc la

data de 2 decembrie, care va fi politica
lor viitoare de producþie, în contextul în
care, recent, marii consumatori mondiali
de þiþei au decis sã elibereze din rezerve-
le strategice de profil.

Emiratele Arabe Unite (EAU) au
anunþat ieri cã se vor alinia deciziei
OPEC+. Ministrul Energiei din EAU,
Suhail Al-Mazrouei, a declarat, pe Twit-
ter, cã statul sãu rãmâne angajat pe deplin
politicii alianþei OPEC+ ºi nu are o pozi-
þie privind producþia înaintea reuniunii
de sãptãmâna viitoare.

ªi Kuweitul, membru al OPEC+, a in-
format cã este pe deplin angajat politicii
grupului.

Aceste declaraþii vin în contextul în
care traderii ºi analiºtii dezbat pe margi-
nea viitoarei politici a OPEC+, mai pre-
cis a posibilitãii ca alianþa sã reacþioneze
la eliberarea recentã de cãtre SUA a unor
rezerve strategice de þiþei.

”Eliberarea de petrol din rezervele
strategice sporeºte competiþia pentru
controlul pieþei între cei mai mari produ-
cãtori din lume”, spun, conform Reuters,
analiºtii Australia & New Zealand Ban-
king Group Ltd., adãugând: ”Nu ne
aºteptãm ca OPEC sã stea cu mâinile în
sân, în mãsura în care piaþa intrã într-o
perioadã criticã”.

La rândul sãu, analistul Louise Dic-
kson de la Rystad Energy afirmã:
”Miºcarea îndrãzneaþã din partea impor-
tatorilor de petrol a deschis uºa larg pen-
tru ca OPEC+ sã îºi ajusteze în jos politi-
ca de livrare la urmãtoarea sa întâlnire”.

Toate privirile sunt acum îndreptate
spre Organizaþia Þãrilor Amintim cã
OPEC+ a adãugat pe piaþã câte 400.000
de barili de petrol pe zi începând din au-
gust, anulând reducerile record de pro-
ducþie pe care le-a fãcut anul trecut, când
cererea de profil a fost afectatã puternic
din cauza pandemiei. OPEC+ va stabili
în 2 decembrie dacã va creºte sau nu pro-
ducþia cu încã 400.000 barili pe zi din
ianuarie.

Unele surse citate de Reuters afirmã
cã OPEC+ nu va lua în discuþie stoparea
creºterii producþiei de petrol, în ciuda de-
ciziei Statelor Unite, Japoniei, Indiei ºi
altor þãri de a elibera stocuri de petrol de
urgenþã.

Casa Albã a anunþat eliberarea pe pia-
þã, de cãtre SUA, a 50 de milioane de ba-
rili de þiþei din rezerva, mãsurã care are ca
scop scãderea preþului petrolului pe piaþa
internaþionalã. Este pentru prima oarã
când SUAcoordoneazã o astfel de mãsu-
rã împreunã cu unii dintre cei mai mari
consumatori mondiali de petrol. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

CORESPONDENÞÃ DIN UK

Mesajul final al Conferinþei
COP 26 de la Glasgow

C
ei 120 de lideri de state ºi 25.000
de delegaþi din Glasgow au ple-
cat, în sfârºit, cu toþii acasã. Au
realizat vreun progres în lupta

contra încãlzirii globale? Curând dupã
semnarea pactului privind Cli-
matul de la Glasgow, prim-mi-
nistrul Marii Britanii Boris Joh-
nson a declarat cã “lumea se
îndreaptã în mod incontestabil
în direcþia cea bunã“, iar John
Kerry, trimisul SUA pentru cli-
mã, a spus cã “suntem efectiv
mai aproape decât am fost vreo-
datã de a evita haosul climatic”.
Activiºtii l-au descris ca fiind dezamãgi-
tor. Dar, de fapt, au existat unele realizã-

ri în Glasgow, deºi va dura pânã în 2030
pentru a vedea dacã vor avea ca rezultat
reducerile majore ale încãlzirii globale.
Care au fost principalele?

Reducerile
de emisii

Întreaga lume a acceptat cã
existã o problemã urgentã ºi cã
era necesar sã se acþioneze.
Acest lucru se referã la reducerea
emisiilor (cunoscutã sub numele
de atenuare) ºi fiecare naþiune

trebuie sã facã o contribuþie determinatã
la nivel naþional [NDC]. La Paris, s-a
convenit cã naþiunile aveau doar obliga-

þia sã facã noi NDC-uri la fiecare 5 ani, la
Glasgow s-a convenit cã acest lucru ar
trebui sã aibã loc în fiecare an, deci
COP-ul de anul viitor din Egipt va fi o re-
vizuire a NDC-ului pentru fiecare þarã ºi
din nou în 2023 ºi aºa mai departe. Deci,
o creºtere a urgenþei.

Cãrbunele
Reducerea treptatã a cãrbunelui, cel

mai murdar combustibil - pactul iniþial
prevedea cã utilizarea cãrbunelui va
înceta cât mai curând posibil. Chinezii au
obiectat asupra exprimãrii, fiind de acord
cu expresia de “eliminarea treptatã” a
cãrbunelui.
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