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Ideea intrãrii SUA în incapacitate de platã -
vehiculatã chiar de Casa Albã
l Janet Yellen: “Mã aºtept ca intrarea în incapacitate de platã sã provoace o recesiune; riscãm intrarea în recesiune dacã Congresul nu

majoreazã limita de îndatorare”l Joe Biden a cerut Congresului sã majoreze limita de îndatorare ºi sã evite apropierea de “tulburãri economice

aproape sigure”lAnaliºtii: Intrarea într-o incapacitate de platã a SUA va avea efecte devastatoase asupra economiei globale

S
tatele Unite ale Americii

(SUA) ar putea intra într-o

crizã de proporþii care ar

avea consecinþe devasta-

toare pentru încrederea în

dolar, stabilitatea pieþelor

financiare ºi pentru eco-

nomia globalã, spun ana-

liºtii consultaþi de ziarul BURSA, cu

privire la situaþia în care se aflã SUA

din punct de vedere al îndatorãrii sale

publice.

Zilele trecute, Janet Yellen, mini-

strul de finanþe al SUA, a avertizat din

nou cã economia americanã riscã sã in-

tre în recesiune în urmãtoarele luni,

dacã Congresul nu va majora plafonul

datoriei publice. Nemajorarea aºa-nu-

mitului “debt ceiling” ar duce la intra-

rea în incapacitate de platã a Statelor

Unite, care ar fi un eveniment fãrã pre-

cedent în istoria Americii ºi în istoria

pieþelor financiare.

Yellen a afirmat, marþi: “Consider cã

18 octombrie este un termen limitã. Ar fi

o catatrofã ca facturile guvernului sã nu

fie plãtite, ca noi sã fim în situaþia de a nu

avea resursele sã plãtim facturile guver-

nului. (…) Obligaþiunile Statelor Unite

sunt de mult timp vãzute drept cel mai si-

gur activ de pe planetã. De aici vine par-

þial ºi statutul de monedã de rezervã al

dolarului, iar punerea sub semnul între-

bãrii prin neonorarea facturilor noastre

care ajung la scadenþã ar fi cu adevãrat un

rezultat catastrofal. (…) Mã aºtept ca in-

trarea în incapacitate de platã sã provoa-

ce o recesiune”.

Preºedintele American Joe Biden a

cerut luni Congresului sã majoreze limita

de îndatorare în aceastã sãptãmânã ºi sã

evite apropierea de “tulburãri economice

aproape sigure”. Biden a dat vina pe re-

publicani ºi pe liderul acestora din Senat,

Mitch McConnell.

Secretarul Trezoreriei i-a avertizat de

mai multe ori în ultimele sãptãmâni pe

preºedinta Camerei Reprezentanþilor,

Nancy Pelosi, ºi pe liderul majoritãþii de-

mocrate din Senat, Chuck Schumer, cã

SUA nu îºi va mai putea plãti datoriile în

jurul datei de 18 octombrie.

Parlamentarii americani au de ales

între a majora plafonul datoriei publice ºi

a-l suspenda cu totul. Pentru democraþi

existã ºi opþiunea sã majoreze de unii sin-

guri plafonul, fãrã voturile republicani-

lor, prin intermediul unui proces legisla-

tiv denumit “reconciliere”, care ar putea

tensiona însã ºi mai mult relaþiile politice

de la Washington.

Democraþii sunt obligaþi sã majoreze

plafonul dacã vor sã finanþeze cheltuieli-

le curente dar ºi pe cele sociale ºi de in-

frastructurã pe care le au în plan pentru

urmãtorii ani, cheltuieli de circa 4 trilioa-

ne de dolari.

Trezoreria americanã foloseºte, în

prezent, aºa-numitele mãsuri extraordi-

nare de urgenþã pentru a achita facturile

guvernului SUA dupã atingerea plafonu-

lui de îndatorare la sfârºitul lunii iulie.

Mãsurile respective permit Trezoreriei sã

conserve lichiditãþile curente fãrã sã emi-

tã noi obligaþiuni.

M.G.
(continuare în pagina 9)

Abolirea plafonului
datoriei publice nu
reprezintã o soluþie

J
anet Yellen este un Secretar al Tre-
zoreriei complet depãºit de eveni-
mente, iar o mare parte din “capca-

na” în care se aflã a fost construitã chiar
de Janet Yellen, pe când era preºedinte
al Federal Reserve.

CÃLIN RECHEA
(continuare în pagina 9)

MIRCEA COªEA, ECONOMIST:

“Dacã Statele Unite intrã în
dificultate, ne-am putea
trezi cu o crizã globalã greu
de gestionat”

D
acã Statele Unite intrã în dificultate
ne-am putea trezi cu o crizã globalã
greu de gestionat, ne-a precizat

economistul Mircea Coºea. Acesta con-
siderã, totuºi, cã plafonul datoriei publi-
ce din SUA va fi majorat în curând.

(continuare în pagina 9)

ADRIAN CODIRLAªU,
VICEPREªEDINTELE CFA ROMÂNIA:

“Este doar zgomotul de
negociere între
republicani ºi democraþi”

D
eclaraþiile oficialilor SUA referitoare
la o eventualã recesiune a americani-
lor fac parte din negocierile dintre re-

publicani ºi democraþi, considerã Adrian
Codirlaºu,vicepreºedinteleCFARomânia.

(continuare în pagina 9)

AURELIAN DOCHIA, ANALIST ECONOMIC:

“Ar fi cel mai prost
eveniment, cu consecinþe
dezastruoase imediate”

I
ntrarea guvernului federal american

în incapacitate de platã ar fi cel mai

prost eveniment, care ar avea conse-

cinþe imediate dezastruoase, considerã

analistul Aurelian Dochia.

(continuare în pagina 9)

SEA-INTELLIGENCE TRAGE UN SEMNAL DE ALARMÃ

Transportul containerizat nu va
reveni la normal mai devreme
de finele lui 2022

O
proporþie de 12,5% din capaci-

tatea mondialã de transport ma-

ritim containerizat este afectatã

de întârzieri, faþã de 11,3% în fe-

bruarie, respectiv 8,38% în aprilie, con-

form analiºtilor companiei daneze de

consultanþã Sea-Intelligence, care aver-

tizeazã cã este posibil ca situaþia sã nu

revinã la normal mai devreme de

sfârºitul anului viitor.

Alan Murphy, directorul executiv al

Sea-Intelligence, declarã citat de sea-

trade-maritime.com, cã aceastã situaþie

echivaleazã cu eliminarea unei flote

ceva mai mari decât cea a gigantului

CMA CGM (Franþa) sau a Cosco

(Hong Kong), numãrul 3, respectiv 4 în

transportul maritim containerizat din

lume.

V.R.
(continuare în pagina 12)

RAPORT MINISTERUL TRANSPORTURILOR:

Transportul rutier, cãpuºat de
secretarul de stat Sandor Gabor

T
ransmiterea bazei de date de la

Autoritatea Rutierã Românã pe

adresa personalã a secretarului

de stat Sandor Gabor, adresã de

e-mail ce aparþine IFPTR Miercurea

Ciuc, este ilegalã ºi de aceea trebuie se-

sizate organele de cercetare penalã,

afirmã inspectorii Corpului de Control

din cadrul Ministerului Transporturilor

ºi Infrastructurii în raportul trimis în 29

iunie 2021 fostului ministru Cãtãlin

Drulã, ignorat de acesta, ºi transmis

spre decizie ministrului interimar Dan

Vîlceanu.

"Întrucât aspectele constatate ºi
prezentate conduc cãtre posibile
incompatibilitãþi ºi conflicte de in-
terese, transmiterea unor informa-
þii confidenþiale sau cu încãlcarea
legislaþiei privind protecþia date-
lor, echipa de control apreciazã cã
se impune sesizarea Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti", se aratã în documentul

citat.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Pandora Papers
Politicienii ºi bogaþii scutind taxele - e

cineva surprins?

La început am avut Panama Papers,

acum avem Pandora Papers.

Ce sunt Pandora Papers ?

12 milioane de fiºiere obþinu-

te de Consorþiul Internaþional al

Jurnaliºtilor de Investigaþie.

Pe parcursul ultimelor 12

luni, peste 600 de ziariºti din toa-

tã lumea au analizat informaþiile.

Am folosit mai jos o firmã din

14 aflate în Pandora Papers – ca un

exemplu

Un Australian numit Graeme Briggs

a creat o firmã numitã Asiaciti în Singa-

pore care lucra cu clienþi bogaþi ce voiau

confidenþialitate. Dupã aceea a configu-

rat o filialã în Samoa ºi a convins guver-

nul de acolo sã devinã un paradis fiscal

offshore. Samoa este o insulã care avea

nevoie de venituri suplimentare

ºi, drept urmare, era uºor de con-

vins ºi Dl. Briggs a ajutat Banca

Naþionalã din Samoa sã creeze re-

glementãrile fiscale, iar în 2017

exista o corporaþie strãinã pentru

fiecare trei cetãþeni, iar în 2017

Uniunea Europeanã a pus Samoa

pe lista neagrã.

O mare parte din banii care au trecut

prin Asiaciti au fost investiþi în proprie-

tãþi australiene.

Ce este un PEPmenþionatã în Pandora

Papers?

(continuare în pagina 12)

IAN
DEACON

C
o

la
jd

e
M

A
K

E


