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Federal Reserve, între “statul
paralel” ºi “statul paralel cu

realitatea economicã”

socierea dintre Fe-
deral Reserve ºi
“statul paralel”
care luptã împo-
triva preºedinte-
lui Donald
Trump a fost
doar o chestiune
de timp. Proba-
bil cã singura
întrebare este
de ce a trecut

aºa de mult de la primele acuzaþii lansa-
te de Trump la adresa conducerii Fede-
ral Reserve pânã la declaraþii explicite
ale unui membru al administraþiei.

Pasul a fost fãcut zilele trecute de
Larry Kudlow, consilierul economic al
preºedintelui, în cadrul unui interviu

acordat postului de televiziune CNBC,
unde a lansat ipoteza cã personalul an-
gajat la Federal Reserve ar include
agenþi ai “statului paralel”.

Dupã ce a subliniat cã “mo-
delele lor sunt profund eronate”,
Larry Kudlow a declarat cã
“personalul care face parte din
statul paralel nu a ajutat foarte
mult”. Este vorba, desigur, des-
pre susþinerea programelor eco-
nomice ale guvernului condus
de Donald Trump.

Într-un articol recent din Wall Street
Journal, Kimberly Strassel a definit
“statul paralel” prin compoziþia acestu-
ia, respectiv angajaþii pe termen nedefi-
nit din instituþiile administrative ale sta-
tului, care ajung sã deþinã o putere tot

mai mare, odatã cu extinderea puterilor
ºi atribuþiilor guvernamentale.

Ulterior, consilierul preºedintelui
ºi-a mai atenuat critica, apreciind faptul

cã “Fed-ul se miºcã acum în di-
recþia cea bunã, prin reducerea
dobânzilor”.

Conform definiþiei din
WSJ, poate cã personalul Fe-
deral Reserve face, într-ade-
vãr, parte din “statul paralel”,
însã apartenenþa este, mai de-
grabã, la “statul paralel cu rea-

litatea economicã”.
Aceastã condiþie este descrisã de un

fost insider al bãncii centrale america-
ne, Danielle DiMartino Booth, în car-
tea “Fed Up: An Insider’s Take on
Why the Federal Reserve Is Bad for

America”, apãrutã în februarie 2017.
Dupã o perioadã petrecutã la bãnci

de pe Wall Street, doamna DiMartino
Booth a fost consilier al preºedintelui
Federal Reserve Bank of Dallas, Ri-
chard Fisher, timp de nouã ani.

“În aceastã perioadã am avut ocazia
sã observ viziunea îngustã ºi aroganþa
doctorilor în economie de la Fed, care
nu puteau sã înþeleagã cã modelele lor
teoretice aveau prea puþinã legãturã cu
viaþa realã”, scrie DiMartino Booth în
primul capitol, unde mai susþine cã
“Federal Reserve este cea mai puterni-
cã ºi impenetrabilã instituþie din lume”.

Oare nu este aceasta o caracteristicã
a persoanelor sau instituþiilor care fac
parte din “statul paralel”?

(continuare în pagina 3)

În calitate de preºedinte al Comitetului Finanþelor Senatului SUA la înce-
putul secolului al XX-lea, Nelson W. Aldrich (1841 – 1915) a jucat un rol
esenþial în crearea sistemului de rezerve federale.

În noiembrie 1910, sub acoperirea unei vânãtoare de raþe, Aldrich ºi un
grup mic de experþi în reforma bancarã au organizat o conferinþã privatã pe
insula Jekyll, Georgia, pentru a elabora un plan de restructurare a sistemului
bancar din America ºi eliminarea posibilitãþii viitoarelor crize.

Printre participanþi s-au numãrat A. Piatt Andrew, secretar adjunct al
Trezoreriei; Henry Davison, partener la J.P Morgan ºi Co .; Frank Vander-
lip, preºedintele Bãncii Naþionale a Oraºului; ºi Paul Warburg, partener la
Kuhn, Loeb ºi Co.

Planul Aldrich a cerut crearea unei instituþii centrale, Asociaþia Rezerva-
þiei Naþionale, care sã aibã sucursale în toatã þara ºi care sã aibã puterea de a
emite monedã.

Ar fi fost controlatã de un consiliu de administraþie, format în primul rând
din bancheri.

Trezoreria Statelor Unite ar fi deþinut, de asemenea, un loc în consiliu, dar
nu ar fi putut exercita o supraveghere semnificativã.

Planul a fost condamnat pe scarã largã în Congres, mulþi susþinând cã ar
spori puterea bãncilor mai mari ºi influenþa Wall Street.

Aldrich a pãrãsit lumea politicã în 1911, retrãgându-se în Providence, dar
planul sãu a pus bazele pentru ceea ce în cele din urmã a devenit Legea Re-
zervei Federale.

În 1913, Congresul a aprobat o bancã centralã descentralizatã, o structurã
extrem de inventivã care combinã douãsprezece bãnci regionale de rezerve
cu un consiliu central al rezervelor federale.

(Conform Federeal Reserve History - https://www.federalreservehi-
story.org/people/nelson_w_aldrich)

“ÎNTOTDEAUNA EXAMINEAZÃ DINÞII CALULUI DE DAR“

Ilustraþia (autor Udo J. Keppler) îl aratã pe Nelson W. Aldrich, alãturi de un cal inscripþionat „Banca Centralã”, pe care se pare cã îl oferã unchiului Sam, care
inspecteazã dinþii calului cu eticheta „Wall St. Interes”. Publicatã în Revista Puck, la 1 ianuarie 1909. Sursa: Biblioteca Congresului SUA

CORESPONDENÞÃ DE LA BRUXELLES

Viitorul 5G al
Europei, dezbãtut în
Parlamentul European

Bruxelles-ul a devenit, sãptãmâna
trecutã, locul de dezbatere în ceea ce
priveºte sustenabilitatea sistemului
global digital, dar ºi de decizie pentru
viitorul tehnologiei 5G în Europa.

Evenimentul a urmãrit trei teme de
interes major - securitatea ciberneticã
prin promovarea încrederii, transpare-
þei ºi cooperãrii, dar ºi dispute în comerþ
ºi cooperarea digitalã internaþionalã.

Europarlamentarul Maria Grapini a
deschis dezbaterea afirmând cã securi-
zarea sistemelor de reþea ºi informaþii
în Uniunea Europeanã este esenþialã
pentru menþinerea economiei online
funcþionale, pentru asigurarea prospe-
ritãþii, protejãrii pieþei interne, dar ºi a
consumatorului.

Domnia sa a declarat: “În prezent,
lumea devine din ce în ce mai digitali-
zatã ºi avanseazã tehnologic, zilnic. În
calitatea mea de membru ºi vice-

preºedinte al Comisiei pentru Piaþã
Internã si Protecþia Consumatorului,
ºtiu cât de important este sã avem un
sistem digital global sustenabil ºi efi-
cient. Securizarea sistemelor de reþea
ºi informaþii în Uniunea Europeanã
este esenþialã pentru menþinerea eco-
nomiei online funcþionale, pentru asi-
gurarea prosperitãþii, pentru protejarea
pieþei interne, dar ºi a consumatorului.
Uniunea Europeanã lucreazã pe mai
multe fronturi pentru a promova
rezistenþa ciberneticã”.

Din cauza lipsei unui sistem de cer-
tificare a securitãþii cibernetice recu-
noscut la nivelul Uniunii Europene,
piaþa întâmpinã obstacole în ceea ce
priveºte creºterea, la nivel de produse,
servicii ºi procese.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 3)

SCANDALUL DINTRE DEMIªI
A AJUNS LA DNA

ZborulTaromdeasupra
unui cuib de Cuc
lDemisa Mezei merge azi la DNA în procesul deschis
împotriva demisului Cuc, despre care spune cã i-a cerut
sã þinã la sol avioanele cu senatori din ziua moþiunii, în
timp ce, vineri, demisa Dãncilã a trimis corpul de
control la Tarom ºi Ministerul Transporturilor

Scandalul care are loc de aproape o
sãptãmânã la Tarom a ajuns la Direcþia
Naþionalã Anticoruþie (DNA), care s-a
auto-sesizat dupã ce au apãrut infor-
maþii potrivit cãrora ministrul demis
Rãzvan Cuc i-a spus fostului director
general al companiei aeriene Mãdãli-
na Mezei sã þinã la sol avioanele care
trebuia sã îi aducã pe senatori în þarã în
ziua moþiunii.

Mãdãlina Mezei urmeazã sã mear-
gã, astãzi, la DNA, în calitate de mar-
tor în acest dosar. Dupã ce, marþea tre-
cutã, a fost demisã din fruntea societã-
þii de stat, domnia sa a fãcut, vineri, o
serie de declaraþii pe subiect, în cadrul
unei conferinþe de presã. Acestea au
fost urmate de declaraþii ale lui Cuc.

Tot vineri, premierul demis Viorica
Dãncilã a dispus trimiterea Corpului
de control al prim-ministrului la Minis-
terul Transporturilor ºi la Compania
Naþionalã de Transporturi Aeriene
Române Tarom SA, “în scopul clarifi-
cãrii aspectelor manageriale semnala-
te de mass-media”.

Acþiunea de control a vizat activita-
tea din acest an, având ca obiective ve-
rificarea respectãrii prevederilor lega-

le privind regulile de guvernanþã cor-
porativã la nivelul Tarom privind ope-
rarea aeronavelor din flota companiei,
precum ºi a modului de îndeplinire, de
cãtre Ministerul Transporturilor, a
drepturilor ºi obligaþiilor ce decurg din
calitatea de acþionar la Tarom. “În ca-
zul în care instituþiile abilitate vor con-
stata încãlcarea legii, cei vinovaþi tre-
buie sancþionaþi", a declarat Viorica
Dãncilã, precizând: “Pe mine mã inte-
reseazã adevãrul, mã intereseazã lu-
crurile reale pentru a lua mãsuri ºi vã
garantez cã în momentul în care am sã
am aceastã dovadã a unei greºeli din
partea unuia sau altuia voi fi neiertãtoa-
re în a lua mãsuri”.

Scandalul dintre Tarom ºi Ministe-
rul Transporturilor a izbucnit dupã ce,
miercuri, premierul desemnat Ludovic
Orban a spus, citând surse din cadrul
companiei, cã ºeful Tarom a fost demis
deoarece a refuzat sã þinã la sol aerona-
vele în ziua moþiunii de cenzurã, în
acea zi peste 20 de parlamentari
urmând sã vinã din afara þãrii.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Interminabilul Brexit
l Camera Comunelor a amânat votul asupra acordului
încheiat de Boris Johnson cu Comisia Europeanã
l În urma înfrângerii din Parlament, Guvernul britanic
a cerut o amânare Brexit-ului

Premierul britanic Boris Johnson a
cerut, sâmbãtã searã, o amânare a Bre-
xitului. Guvernul britanic a trimis o
scrisoare adresatã oficialilor europeni
de la Bruxelles, document care nu a
fost semnat de Boris Johnson, care a
dorit astfel sã îºi arate opoziþia sa faþã
de orice întârziere privind ieºirea Ma-
rii Britanii din Uniunea Europeanã,
prevãzutã iniþial pentru 31 octombrie.

Boris Johnson a trimis în schimb o a
doua scrisoare, semnatã, în care preci-
zeazã cã el nu doreºte aceastã amâna-
re, pe care a fost constrâns legal sã o
solicite dupã ce parlamentarii britanici
au decis sâmbãtã sã amâne votul lor
asupra acordului de Brexit încheiat
între Londra ºi Bruxelles.

În final, o a treia scrisoare a fost
scrisã de ambasadorul britanic la UE,
Tim Barrow, pentru a preciza cã cea
prin care se cere o amânare a fost tri-
misã doar pentru a se conforma legii.

Înainte de redactarea ºi trimiterea
scrisorii de guvernul britanic cãtre
Bruxelles, Boris Johnson a suferit o
nouã înfrângere, în Camera Comune-
lor, unde 322 de parlamentari (faþã de
numai 306 favorabili acordului sem-
nat de Johnson) au decis sã amâne vo-
tul asupra acordului privind Brexitul,
pânã când va fi adoptatã legislaþia prin
care se va implementa acest acord.

I.GHE.

(continuare în pagina 3)
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