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Criza amazonianã,
îngrijorare la cel mai
înalt nivel
P

lãmânul planetei, Pãdurea
Amazonianã, arde ºi acest lu-
cru nu are cum sã nu provoace
îngrijorare. Emoþia pe reþele-

le de socializare este la cel mai înalt
nivel, la fel stau lucrurile ºi în cabi-
netele politicienilor, chiar dacã unii
dintre ei, precum preºedintele Brazi-
liei, sunt mai interesaþi de chestiuni
de geopoliticã decât de rezolvarea
rapidã a problemei.

Conform agenþiilor de presã, Bra-
zilia ºi Venezuela au înregistrat un
numãr record de focare. Mii de in-
cendii devasteazã în prezent Pãdurea
Amazonianã, stabilind un record
pentru ultimul deceniu. Statele bra-
ziliene din nord: Roraima, Acre,

Rondônia ºi Amazonas ºi Mato
Grosso do Sul au fost afectate în mod
deosebit.

Pãdurea Amazonianã din Brazilia
a fost afectatã de un numãr record de
incendii anul acesta, potrivit Agen-
þiei spaþiale braziliene. Datele obþi-
nute prin satelit demonstreazã o
creºtere cu 85% a incendiilor faþã de
aceeaºi perioadã a anului 2018. Ci-
frele oficiale au arãtat: mai mult de
75.000 de incendii au fost înregistra-
te în Brazilia în primele opt luni ale
anului, cel mai mare numãr din ulti-
mii ºase ani. În aceeaºi perioadã a
anului trecut au fost înregistrate
39.759 de incendii. Incendiile fore-
stiere sunt obiºnuite în Amazon, în
timpul sezonului secetos, din iulie
pânã în octombrie.

O.D.
(continuare în pagina 6)

C
ongresul PSD a consfinþit
ceea ce se ºtia de o lunã:
candidatul social-democra-
þilor pentru alegerile prezi-
denþiale din noiembrie este
premierul Viorica Dãncilã.
Prin urmare, PSD are stra-

teg. Numai cã strategia acestuia este
neinteligibilã. Nu este înþeleasã de ni-
meni. Fapt care s-a vãzut încã de la
ºedinþa Comitetului Executiv Naþional
de dinaintea congresului extraordinar
al PSD, unde s-a dispus o nouã rema-
niere guvernamentalã.

Ana Birchall, care a adus un suflu
nou la Justiþie, va fi schimbatã cu
Dana Gîrbovan. Deºi Birchall a ne-
mulþumit mulþi lideri social-demo-
craþi, Dãncilã a ales sã o consoleze
oferindu-i un portofoliu de vicepre-
mier pentru implementarea partene-
riatelor strategice. Portofoliu pe care
Birchall l-a deþinut pânã sã fie numi-
tã la Justiþie. Practic, ea a revenit în
locul din care o mutase, în luna apri-

lie, premierul.
Între timp, Viorica Dãncilã a des-

coperit noi valenþe pentru multilate-
ralul Mihai Fifor. Fostul ministru al
apãrãrii în guvernul Tudose ºi vice-
premier pentru parteneriate strategi-
ce în cabinetul actualului premier, a
ajuns cea mai bunã soluþie a Vioricãi
Dãncilã pentru funcþia de ministru de
interne.

În toatã aceastã perioadã, în inte-
riorul formaþiunii politice, Fifor a
fost preºedinte al Consiliului Naþio-
nal al PSD, dupã care a devenit se-
cretar general cu aspiraþii preziden-
þiale. Aspiraþiile au fost tãiate, din
faºã, de premierul-preºedinte Viori-
ca Dãncilã. Singurul ºi omnipotentul
candidat al social-democraþilor la
alegerile prezidenþiale din aceastã
toamnã, fapt stabilit la congresul re-
dus de sâmbãta trecutã.

Dãncilã a stabilit, pentru alegeri-
le prezidenþiale, o nouã strategie.
Nemulþumitã de sondajele care o

crediteazã cu intenþii de vot cuprin-
se între 8% ºi 10%, Viorica Dãncilã
le-a cerut liderilor social-democraþi
o implicare mai mare în campania
electoralã ºi un dialog permanent
cu cetãþenii din zonele în care ac-
þioneazã membrii marcanþi ºi aleºii
PSD.

Dãncilã le-a spus colegilor din
CEx: ”Trebuie sã ieºim între oameni
ºi trebuie sã avem anumite eveni-
mente la care sã participãm. Sã mer-
gem printre oameni, ºi acelaºi lucru
îl voi face ºi eu. Voi merge în piaþã,
voi merge la mall. Vom anunþa din
timp ºi vom putea participa la aceste
evenimente. Vreau ca PSD sã se
miºte foarte bine în aceastã campa-
nie pe regiuni, pe judeþe. Eu cred cã
avem o mare nevoie de implicare.
Vreau sã atragem alãturi de noi tine-
rii, sã mergem în judeþe ºi sã vorbim
cu ei. Trebuie sã ne întâlnim cu tine-
retul ºi sã conectãm organizaþia la
mediul online. Eu sper cã fiecare ºef

de organizaþie se va implica. Ei ºtiu
cum se face campanie electoralã, sã
meargã peste tot, în localitãþi,
comune”.

Campanie electoralã la mall ºi la
piaþã. O strategie stabilitã din dis-
perare sau din neºtiinþã.

Ce le va spune candidatul Viorica
Dãncilã în luna octombrie, în plinã
campanie electoralã, cetãþenilor pe
care îi va gãsi în pieþele din Capitalã
ºi din þarã, alergând pentru murãturi-
le de iarnã? Cum va justifica ea fap-
tul cã preþul unui kilogram de cartofi
s-a dublat faþã de anul trecut, cã au
crescut preþurile la vinete, roºii, cas-
traveþi, varzã, conopidã ºi go-
goºari?

Dãncilã afirmã: “Nu vreau sã cred
în procente de 8% sau 10%. Nu exis-
tã aºa ceva!”. Dupã care, revine ºi
spune: ”Trebuie sã mai facem sonda-
je. Sã vedem cum stãm. Sã vedem
cum este realitatea”.

Din spusele preºedintelui PSD în

faþa colegilor de partid, reþinem cã
spaima Vioricãi Dãncilã o reprezintã
USR ºi Dan Barna. La ºedinþa Cex,
premierul a precizat: “Nu vreau sã
mã gândesc cum ar fi sã pierdem ºi sã
câºtige USR-ul. Nu vreau sã mã
gândesc la aºa ceva. (…) Sã nu cã-
dem în aceastã plasã pe care ne-au
pus-o - sã nu mai ieºim pe stradã pen-
tru cã ne vor ataca. Nu e aºa”.

Dãncilã ori a uitat, ori n-a ºtiut ni-
ciodatã cã de ce þi-e fricã, nu scapi.
Numai cã, în cazul de faþã nu va pier-
de doar ea, ci ºi Partidul Social De-
mocrat, care, conform recentelor
sondaje de opinie, se aflã în cãdere li-
berã.

Indiferent dacã þara se conduce
sau nu de la Palatul Cotroceni ori de
la Palatul Victoria, dinspre sediul din
Kiseleff nu adie niciun vânt al schim-
bãrii direcþiei greºite înspre care se
îndreaptã PSD.

GEORGE MARINESCU

CAPITAL ECONOMICS
ATRAGE ATENÞIA

Redresarea
bãncilor
din Ungaria
nu va fi de
duratã
l Boom-ul creditului va
încetini

Boom-ul creditului din Ungaria
este aºteptat sã încetineascã, deoarece
unii dintre factorii care contribuie la
aceastã creºtere importantã nu sunt
sustenabili, potrivit Capital Econo-
mics, care susþine cã redresarea pieþei
împrumuturilor din sectorul privat al
Ungariei a fost un motor important al
creºterii economiei þãrii în ultimii ani.

Ungaria a dat dovadã de rezistenþã
într-un mediu extern nefavorabil,
creºterea sa - care continuã sã
depãºeascã estimãrile analiºtilor -
fiind stimulatã de sporirea cheltuieli-
lor gospodãreºti ºi a investiþiilor.
Analiºtii sunt de pãrere cã expansiu-
nea PIB-ului Ungariei a atins un vârf
de 5,1% în trimestrul al doilea din
2019, nivelul fiind cel mai ridicat din
UE, conform intellinews.com.

Evoluþia detaliatã a sectoarelor eco-
nomice din Ungaria va fi publicatã la
data de 30 august, însã specialiºtii pre-
conizeazã ca cei doi factori principali
ai expansiunii - cheltuielile gospodã-
riilor ºi investiþiile - vor încetini.

Bãncile maghiare au continuat
sã-ºi extindã bilanþul anul trecut, da-
toritã creºterii creditãrii. Împrumu-
turile gospodãriilor au consemnat, în
2018, cea mai mare ratã de creºtere
de dupã 2010, iar creditarea destina-
tã corporaþiilor non-financiare
(NFC) a sporit cu 15% în ritm anual,
acesta fiind cel mai rapid ritm de ex-
pansiune din 2008.

Capital Economics estimeazã cã spo-
rirea creditãrii începând cu 2016 a cres-
cut nivelul investiþiilor cu peste 10%.

V.R.
(continuare în pagina 7)

PROVOCAREA IMPOSIBILÃ PENTRU POLITICA MONETARÃ:
DOBÂNZI NEGATIVE PENTRU TOTDEAUNA

Nu existã pastile
pentru impotenþa
bãncilor centrale

“Mântuirea” aºteptatã de la Fede-
ral Reserve nu a venit la Jackson Hole
în cadrul simpozionului anual organi-
zat de Federal Reserve Bank of
Kansas City, a cãrui temã a fost “Pro-
vocãri pentru Politica Monetarã”.

A avut loc, în schimb, “un exerci-
þiu suprarealist în ceea ce priveºte
ºtirile de pe pieþe”, dupã cum scrie
Zerohedge.

Înainte de discursul lui Jerome Po-
well, preºedintele Federal Reserve,
de la deschiderea conferinþei, autori-
tãþile de la Beijing au anunþat reintro-

ducerea ºi majorarea
unor tarife aplicate
impor tur i lor d in
SUA.

Declinul burselor
de peste Ocean s-a
oprit dupã declaraþii-
le lui Powell, care a
reafirmat hotãrârea

Fed-ului de a “acþiona adecvat pen-
tru susþinerea expansiunii econo-
mice”, deºi aceasta nu este în man-
datul instituþiei, dar a urmat prã-
buºirea cu peste 600 de puncte a in-
dicelui Dow Jones odatã cu anunþul
administraþiei americane privind
noi majorãri de tarife pentru impor-

turile din China.
Declaraþiile lui Powell nu au fost

suficiente pentru preºedintele Trump,
care nu a pierdut nici acum ocazia de
a lansa un nou atac la adresa Federal
Reserve. “Ca de obicei, Fed-ul nu a
fãcut NIMIC!”, a scris acesta pe con-
tul sãu de Twitter, unde a mai subli-
niat cã “avem un dolar foarte puternic
ºi o bancã centralã foarte slabã”.

Aurmat apoi o declaraþie care poa-
te conduce la schimbarea radicalã a
relaþiei dintre preºedintele american
ºi cel chinez: “Cine este cel mai mare
inamic al nostru, Jay Powell sau
Preºedintele Xi?”

Dupã cum aratã presa internaþio-
nalã, trecerea liderului chinez în ca-
tegoria “inamicilor” a venit la câteva
sãptãmâni dupã ce Donald Trump l-a
numit “prietenul meu” ºi la aproape
trei luni de când Xi Jinping a folosit
acelaºi apelativ pentru preºedintele

american.
Extinderea rãzboiului comercial

dintre China ºi Statele Unite a creat
cele mai bune condiþii pentru lansa-
rea unei “ofensive” din partea oficia-
lilor Federal Reserve.

“Centrul de greutate al politicii
economice din SUA nu este astãzi
politica monetarã, ci incertitudinea
comercialã”, a declarat Robert Ka-
plan, preºedintele Federal Reserve
Bank of Dallas, în cadrul simpozio-
nului de la Jackson Hole.

“Auzim în mod repetat de la com-
panii cã problema este incertitudinea
comercialã, nu costul capitalului”, a
subliniat ºi Patrick Harker, preºedin-
tele Federal Reserve Bank of Phila-
delphia, iar Jerome Powell, preºedin-
tele Fed-ului, a precizat cã “incertitu-
dinea comercialã reprezintã o nouã
provocare pentru politica monetarã”.

(continuare în pagina 4)

“Randamentele negative sunt fundamental
imposibile în absenþa manipulãrii din partea
bãncilor centrale sau a fraudei monetare”.

MIKE SHEDLOCK,
GLOBAL ECONOMIC TREND ANALYSIS

CÃLIN
RECHEA

Ilustraþie de MAKE

Armata brazilianã intervine

Sub presiunea internaþionalã, preºedintele brazilian Jair Bolsonaro a autorizat mobilizarea ar-

matei în Pãdurea Amazonianã pentru a lupta contra incendiilor, dar a declarat cã aceste focuri

nu pot “servi drept pretext” pentru sancþiuni împotriva þãrii sale.

Prin decret, preºedintele de extremã dreapta i-a autorizat pentru o perioadã de o lunã pe gu-

vernanþii statelor afectate sã recurgã la armatã pentru “identificarea ºi lupta contra focarelor

de incendii”, precum ºi pentru “acþiuni preventive ºi represive contra delictelor din mediu”. Do-

nald Trump i-a propus preºedintelui brazilian ajutor din partea Statelor Unite: “Tocmai am vor-

bit cu preºedintele Jair Bolsonaro. I-am spus cã dacã SUA pot ajuta în legãturã cu incendiile în pã-

durea amazonianã, noi suntem gata sã o facem!”.

Pe de altã parte, potrivit AFP, numeroase personalitãþi din diverse domenii (muzicã, sport, po-

liticã), precum Madonna, Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, Noval Djokovic, Leonardo DiCaprio ºi

Emmauel Macron, care voiau sã denunþe situaþia provocatã de incendiile din Amazonia, au di-

stribuit pe conturile lor de pe reþelele de socializare, urmãrite de milioanele de admiratori, o se-

rie de fotografii care nu aveau nicio legãturã cu focarele în cauzã.


