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BCE negociazã
cu bãncile care
vor sã se mute din
Marea Britanie

Banca Centralã Europeanã (BCE)
negociazã cu bãncile britanice care
iau în considerare relocarea unor
operaþiuni din þarã în zona euro, ca
urmare a deciziei de ieºire a Regatu-
lui Unit din UE, anunþã Sabine Lau-
tenschlaeger, cea care reprezintã
Mecanismul European de
Supervizare Bancarã (SSM) în
boardul BCE.

Lautenschlaeger adaugã: “Ne pre-
gãtim. Sunt multe bãnci care au soli-
citat interviuri ºi întâlniri astfel încât
putem identifica subiectele sensibile
ºi diferenþele dintre metodele noa-
stre ºi cele ale Autoritãþii britanice
de supervizare bancarã. Avem un
grup de lucru care analizeazã toate
scenariile, verificã toate datele refe-
ritoare la drepturile de paºaport, au-
torizãri, model de aprobare ºi ce fel
de pregãtiri pot fi efectuate împreunã
cu colegii noºtri de la Autoritatea
britanicã”.

În prezent, bãncile cu sediul în
Marea Britanie pot oferi gratuit ser-
vicii în UE pe baza unui sistem de tip
“paºaport”, considerat drept cea mai
importantã caracteristicã a pieþei
unice europene pentru societãþile din
sectorul financiar. Însã, pãstrarea
acestui sistem este pusã sub semnul
întrebãrii dupã ieºirea Regatului
Unit din Uniunea Europeanã.

V.R.
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DANIELA LULACHE, NUCLEARELECTRICA:

“Politica FP de îndestulare a
acþionarilor sãi pe orice canale
nu poate susþine proiectele pe
termen lung”

Este clar cã politica Fondului Pro-
prietatea este de îndestulare a acþio-
narilor sãi pe orice canale, fiind o po-

liticã pe termen scurt, iar aceasta nu
are cum sã susþinã proiectele pe ter-
men lung, a declarat, marþi, directo-
rul general al Nuclearelectrica, Da-
niela Lulache, în cadrul unei confe-
rinþe, fãcând referire la poziþia FPvi-
zavi de construcþia Reactoarelor 3 ºi
4 de la Cernavodã.

Doamna Lulache a precizat: “Fon-
dul Proprietatea este foarte consec-
vent ºi consistent strategiei ºi politicii
sale din ultimii ani. Politica FPpe ter-
men scurt nu are cum sã susþinã niºte
proiecte pe termen lung. Nu este pri-
ma datã când se întâmplã asta.

ANDREI MURGULEÞ

(continuare în pagina 5)

JEAN CLAUDE JUNCKER:

“Campania lui Donald Trump, absolut dezgustãtoare”
l ªeful Comisiei Europene: “Trump pare sã tindã spre izolare totalã”

Jean-Claude Juncker, ºeful Co-
misiei Europene, continuã ata-
curile la adresa conducerii

SUA, declarând, ieri, cã este curios
sã vadã dacã preºedintele ales al
SUA, Donald Trump, îºi va pune în
aplicare promisiunile din campania

electoralã, transmite AFP.
Întrebat la postul de radio

Bel-RTL dacã alegerea lui Trump la
Casa Albã îl îngrijoreazã, Juncker a
rãspuns: “Mã neliniºteºte în mãsura
în care îmi imaginez cu greu — dar
poate cã trebuie sã-mi imaginez —

cã preºedintele nou ales al Statelor
Unite ar pune în practicã tot ceea ce a
spus în timpul campaniei electorale,
care, de altfel, mi s-a pãrut absolut
dezgustãtoare".

A.G.
(continuare în pagina 4)
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La....est,
nimic nou

”Umbra rãzboiului pluteºte asu-
pra noastrã mai ales cînd încercãm
sã-l uitãm”, sunã cuvintele fãrã nici o
intenþie profeticã, dar atît de trist
adevãrate, ale lui
Erich Maria Re-
marque (”Im We-
sten nicht Neues”,
Berlin, Propyla-
en, 1929). O sutã
de ani de la ororile
primului rãzboi
”total”, al lumii
moderne, omeni-
rea a avut prea puþinã vreme sã încer-
ce mãcar sã uite rãzboiul. ªi, cu toate
acestea, dorinþa de a-l uita biruie mai

repede decît s-ar aºtepta oricine. Ui-
tarea, însã, nu este nici pe departe un
fenomen lipsit de relief, egal cu sine
ºi uniform distribuit. Nu! Victimele
directe ºi indirecte ale rãzboiului nu
uitã, tot restul vieþii lor, suferinþele la
care au fost supuse, nici dacã se strã-
duiesc, nici mãcar sub condiþiile spe-
ciale ale tratamentului psihiatric,
dupã cum nu uitã nici copiii genera-
þiei rãzboiului, ba chiar ºi cei ai pri-
mei generaþii de dupã rãzboi, sufe-
rinþele pãrinþilor ºi ale comunitãþilor
în care au crescut. Însãºi þesãtura finã
ºi specialã a relaþiilor umane care al-
cãtuiesc societatea ºi comunitãþile ei
pãstreazã ºi ea, pentru lungã vreme,

în calitãþile, manifestãrile ºi în dis-
torsiunile sale, semnele ºi ”amintiri-
le” distrugerilor create de condiþiile
distructive extreme ale rãzboiului
”fãrã limite”. Cei care, în lumea mo-
dernã, învaþã ”profesional” ºi sunt
capabili sã uite rãzboiul sunt doar poli-
ticienii ºi responsabilii puterii, cei care
dispun de latitudinea de a folosi arma-
tele ºi forþa armelor pentru a se ”mani-
festa” pe marea tablã de joc a lumii,
pentru a-ºi lãrgi gama de mijloace prin
care îºi urmãresc intenþiile, obiectivele
sau doar visele ºi aberaþiile unor
conºtiinþe, nu de puþine ori, adînc, pa-
tologic dereglate.

(continuare în pagina 3)

“AMERICA FIRST”:
noul preºedinte vine cu sacul

de promisiuni
Cum a câºtigat alegerile din

SUA un candidat care, din
capul locului, a avut împo-

triva sa: partidul pe care l-a repre-
zentat (în alegerile primare a înfrânt
unul dupã altul 16 contra-candidaþi
republicani); mijloacele de informa-
re în masã în bloc; sondajele publi-
cate, care constant îl dãdeau învins;
contra-candidatul sãu (doamna
Hillary Clinton), care a finanþat o cam-
panie cu circa un miliard de dolari?

Donald Trump a fost un candidat
abraziv în dis-
curs, fãrã “poli-
teþuri”, cu
accente rasiste
pregnante, cu o
convingere aro-
gantã în victoria
sa, cu un com-
portament gro-
solan faþã de ad-
versari, abundând în remarci sexiste,
narcisist s.a., dar scandând energic
sloganul: “America first !”

Unii analiºti au stabilit: “poporul
american a vorbit !” Îmi permit sã
completez aserþiunea – poporul
american a vorbit, dar a vorbit “de-a
surda”. Adicã? Poporul american a
votat în majoritate (fragilã, dar totuºi
majoritate) în favoarea doamnei
Clinton. Astfel, rezultatul votului
popular pe ansamblul SUA este ur-
mãtorul: Clinton - 60.634.052 voturi
pentru (47,66%); Trump –
60.127.396 voturi pentru (47,50%).

Dar alegerea preºedintelui, de fac-
to ºi juridic, o face Colegiul Electo-
ral. Acesta are 538 de electori. Dis-
tribuþia electorilor la 11 noiembrie

era: Trump - 306 electori; Clinton –
228 electori. Pentru a fi ales, unul din
cei doi candidaþi are nevoie de cel
puþin 270 electori. Este prea puþin
probabil ca electorii sã voteze altfel
decât în consens cu partidul care i-a
promovat în poziþia de electori. În
prima zi de luni consecutivã celei
de-a doua zi de miercuri din decem-
brie, electorii din fiecare stat se
întâlnesc ºi voteazã. Voturile sunt tri-
mise preºedintelui Senatului SUA,
care le face publice în ºedinþa reunitã
a Congresului la 6 ianuarie 2017.

Istoric, este a cincea oarã când un
preºedinte este ales cu o majoritate a
electorilor, deºi a pierdut “votul popu-
lar”.Ultimaoarãafost în2000,cândAl
Gore a obþinut pe ansamblul SUA mai
multe voturi “populare” decât George
Bush, care însã a avut mai multe voturi
ale electorilor. Iar numãrul de electori
este atribuit aproape în toate statele nu
proporþional cu voturile obþinute, ci po-
trivit principiului “câºtigãtorul (cel cu
voturile cele mai multe) ia totul”. Adi-
cã, toþi electorii statului respectiv.

Acest specific (unii spun o “curio-
zitate”) al sistemului electoral ame-
rican, originar la începutul anilor
1800, are o istorie aparte care meritã
o prezentare cu un prilej viitor. Se
poate preciza cã sistemul este supus
criticilor de ani de zile, mai ales dupã
alegerile din 8 noiembrie a.c. O ju-
mãtate de milion de cetãþeni au pe-
tiþionat electorii sã voteze pentru
doamna Clinton. Dar schimbarea si-
stemului în favoarea alegerilor pre-
zidenþiale directe (votul popular) va
fi dificilã, echivalentã cu o revoluþie.

Sunt suficiente analize a ceea ce

s-a întâmplat în alegerile din 8 no-
iembrie. Putem face o remarcã –
într-o lume “globalizatã” economic,
preºedintele ales repudiazã partici-
parea SUA în “registrul” de pânã
acum. El respinge asimetria între in-
cluderea SUA în procesul globalizã-
rii ºi “randamentul” insuficient
obþinut de SUA.

Într-o economie globalã, noul
preºedinte acceptã pentru þara sa doar
postura de prim – solist. Iar voturile
primite îi valideazã concepþia. În plan
intern, preºedintele ales, membru al
elitei financiare, se delimiteazã de cea
politicã ºi financiarã. Intuind corect
forþa electoralã a votanþilor nemulþu-
miþi de sistem, devine purtãtorul me-
sajului lor. Este acesta populism? Nu
în mod necesar, având în vedere cã el,
fiind un capitalist realizat, nu repudia-
zã bogãþia, randamentul, ca scop prin-
cipal al antreprenoriatului. ªi susþine
acest principiu ºi în politica internã ºi
în cea externã. Intern, el acuzã exact
elitele, sistemul de “establishment”, cã
au ignorat pe cei mulþi, anulându-le
ºansa.

Pentru scopul limitat al articolului
este mai productivã tentativa de a an-
ticipa cursul politicii americane în
urmãtoarea perioadã. ªtiu, este o
întreprindere hazardatã. Cum men-
þiona un expert, dupã 8 noiembrie,
am intrat într-o lume nouã ºi stranie.

Punctele posibile de reper sunt
programul prezentat de domnul
Trump la finele lui octombrie, pentru
primele 100 de zile ale preºedinþiei
sale, precum ºi pronunþãrile de dupã
victoria electoralã.

(continuare în pagina 5)

IONUÞ DUMITRU:

“Vom avea cele mai mici venituri fiscale
din istorie, în 2017”

Þara noastrã va avea, anul viitor,
cele mai mici venituri fiscale din
istorie, a atras, ieri, atenþia Ionuþ
Dumitru, preºedintele Consiliului
Fiscal, precizând: “În proiecþia pe
2017, România va avea probabil
cele mai mici venituri fiscale, de
25,4% din PIB, cel mai mic nivel
de când avem astfel de date fiscale,
de peste 20 de ani. Cum am ajuns
aici? Prin reducerile de taxe din
Codul Fiscal”.

Specialistul a þinut sã menþione-
ze cã, în aceastã perioadã, toate
partidele politice promit reduceri
masive de taxe ºi impozite, iar con-
tribuabilii îºi doresc aceste ajustã-

ri. Cu toate acestea, însã, în opinia
domniei sale, “dacã vom continua
la nesfârºit cu aceastã abordare,
suntem pe calea sigurã cãtre diso-

luþia statului”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

n Surse: “Asahi” vrea sã preia
active “SABMiller” evaluate
la 5 miliarde euro
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DINU MARIAN

CORNEL
CODIÞÃ

ANCHETÃ PRIVIND O FRAUDÃ PRIN
SCHEMA PONZI

Donald Tusk va fi audiat în
Parlamentul polonez

O comisie a parlamentului
polonez intenþioneazã sã-l
audieze pe Donald Tusk,

preºedintele Consiliului European,
în legãturã cu o schemã investiþio-
nalã prin care mii de polonezi ºi-au

pierdut banii pe vremea când el
conducea guvernul de la Varºovia,
a anunþat, ieri, preºedintele respec-
tivei comisii, citat de agenþia Reu-
ters.

(continuare în pagina 3)


