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DANE WATERS, STRATEG POLITIC AMERICAN:

“Parlamentarii vãd
democraþia directã drept un

afront asupra puterii lor”

P
arlamentarii vãd, în ge-
neral, democraþia directã
drept un afront asupra pu-
terii ºi autoritãþii lor, a
afirmat Dane Waters, stra-
teg politic american, scrii-
tor ºi promotor al demo-

craþiei directe, în cadrul unei conferinþe
organizate de Democracy International
pe subiectul referendumurilor din ci-
clul electoral american din acest an.

Waters a declarat: “Este un trend
continuu în Statele Unite, cel puþin aºa
vãd eu, asaltul asupra procesului de
iniþiativã (cetãþeneascã). Puþin
background: democraþia directã este
prezentã într-o formã în toate cele 50

de state (americane), dar doar în jumã-
tate sau chiar mai puþin de jumãtate
alegãtorii au abilitatea de a pune che-
stiuni concrete pe buletinele de vot.
Dar, dupã cum ne imaginãm cu toþii,
parlamentarii vãd democraþia directã
drept un afront asupra puterii ºi autori-
tãþii lor, deci cu fiecare ciclu electoral
depun din ce în ce mai multe eforturi
pentru a face procesul mai dificil de
utilizat. Asta printr-o combinaþie de
schimbare a cerinþelor ºi adãugire de
restricþii suplimentare (creºterea nu-
mãrului necesar de semnãturi, de
exemplu - n.r.). Dar acum este ºi vorba
despre încercarea de a limita proble-
mele care ajung pe buletinele de vot”.

Chestiunile despre care vorbeºte
Waters ºi care pot ajunge pe buletinele
de vot în statele americane care au un
astfel de proces de iniþiativã variazã: în
Florida, de exemplu, cetãþenii pot ini-
þia doar amendamente ce vizeazã mo-
dificarea Constituþiei statale. În New
Mexico, cetãþenii pot iniþia doar refe-
rendumuri prin care sã se respingã
(drept de veto) o lege sau mãsurã apro-
batã de legislativul statal. În acelaºi
timp, în California, pentru a încerca
modificarea Constituþiei statale, iniþia-
torii trebuie sã colecteze un numãr
imens de semnãturi, peste 997.000 de
semnãturi, în timp ce în South Dakota
este nevoie de 260.900 de semnãturi.

În alegerile din 3 noiembrie din
Statele Unite, pe buletinele de vot
s-au aflat 120 de modificãri ale re-
glementãrilor statale iniþiate de cetã-
þeni, cel mai scãzut numãr din 1980
încoace.

Una dintre mãsurile adoptate în
Oregon, în noiembrie, este legalizarea
utilizãrii ciupercilor halucinogene. De
altfel, Oregon este primul stat ameri-
can care a modificat prin iniþiativã ce-
tãþeneascã legislaþia anti-drog, decri-
minalizând posesiunea minorã de ori-
ce fel de droguri.

MIHAI GONGOROI
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JOE BIDEN, PREªEDINTELE ALES AL SUA:

“Nu vom elimina imediat
tarifele impuse Chinei”
l Prioritatea numãrul unul a administraþiei Biden va fi
adoptarea unui nou pachet de stimulente fiscale, spune
preºedintele ales al Statelor UnitelDocument programatic
al UE: Uniunea Europeanã va încerca sã încheie o nouã
alianþã cu Statele Unite care sã punã capãt tensiunilor din
era Trump ºi sã facã faþã provocãrilor reprezentate de China

Administraþia Biden nu va elimina
imediat tarifele vamale aplicate pe bu-
nurile importate din China de cãtre ad-
ministraþia Trump, a declarat preºedin-
tele-ales al Statelor Unite, Joe Biden,
pentru New York Times. În schimb, Bi-
den intenþioneazã sã facã o analizã a
acordului comercial în primã-fazã con-
venit între cele douã þãri ºi sã dezvolte o
“strategie coerentã” cu aliaþii tradiþio-
nali din Europa ºi Asia, scrie Thomas
Friedman, comentator de opinie la
NYT, dupã un interviu telefonic avut
recent cu preºedintele ales al SUA.

“Cea mai bunã strategie pentru Chi-

na, cred eu, este cea care pune toþi aliaþii
noºtrii pe aceeaºi lungime de undã. Va
fi o prioritate majorã pentru mine în pri-
mele sãptãmâni ale preºedinþiei mele,
sã încercãm sã revenim pe aceeaºi lun-
gime de undã cu aliaþii noºtrii”, a spus
Biden, dupã cum scrie Friendman în
ediþia de ieri a New York Times.

Friedman comenteazã de altfel, na-
tural, cã Beijingul nu va fi mulþumit cu
o administraþie americanã care adunã
o coaliþie împotriva Chinei.

M.G.
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POTRIVIT FEDERAL DEPOSIT INSURANCE

Bãncile americane ºi-au
crescut profitul cu 173% în
trimestrul al treilea
l Totuºi, redresarea faþã de trimestrul precedent nu a dus
câºtigurile instituþiilor creditoare din SUA la nivelul
anterior pandemiei

Profiturile bãncilor americane au
fost, în trimestrul al treilea din 2020,
semnificativ mai mari decât în prima
jumãtate a anului curent, deºi rezulta-
tele industriei de profil au rãmas în
urma nivelurilor atinse în 2019, con-
form datelor Federal Deposit Insuran-
ce Corp. (FDIC - agenþia care garante-
azã depozitele americanilor).

FDIC a anunþat, sãptãmâna aceasta,
cã profitul înregistrat de industria ban-
carã din SUAa sporit cu 173% în perio-
ada iulie-septembrie 2020, comparativ
cu trimestrul precedent, la 51,2 miliar-
de de dolari. Creºterea considerabilã a
profiturilor în perioada iulie-septem-
brie 2020 s-a datorat în mare parte bãn-
cilor care au încetinit procesul agresiv
de constituire a provizioanelor.

Amintim cã, în trimestrul al doilea
din anul curent, industria bancarã din

SUA ºi-a diminuat cu 70% profiturile
faþã de acelaºi interval din 2019, în
condiþiile în care instituþiile de credit
au fost afectate, în primele douã tri-
mestre, de o acþiune masivã de consti-
tuire de provizioane (de miliarde de
dolari) ca sã poatã acoperi pierderile
viitoare generate de efectele pande-
miei de Covid-19.

FDIC noteazã cã nivelul profiturilor
obþinute de bãncile americane în tri-
mestrul al treilea din 2020 este cu
10,7% mai mic decât cel din intervalul
similar al lui 2019. Potrivit FDIC,
aproximativ 50% dintre bãncile ame-
ricane au raportat profituri în scãdere
pentru trimestrul al treilea, faþã de anul
anterior.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 4)

Remodelareasistemelorde
guvernarecorporativã în
UniuneaEuropeanã: implicaþii
înstrategiafirmelor,a
investiþiilorºipieþelordecapital

„Guvernarea corporativã sustenabi-
lã” este noul mesaj politic al Uniunii
Europene prin care se urmãreºte
schimbarea modelului de conducere a
afacerilor firmelor de capitaluri (so-
cietãþi pe acþiuni), precum ºi a relaþii-
lor de putere ºi cooperare între mana-
geri, acþionari, finanþatori, fur-
nizori, comunitate. „Sustenabi-
litatea” face obiectul unui ra-
port al Comisiei Europene din
iulie 2020 care stã la baza unor
viitoare reglementãri privitor la
guvernarea corporativã ce vor
apãrea la jumãtatea anului
2021. Sunt vizate Directiva II
(Directiva 2007/36/CE) cu privire la
drepturile acþionarilor ºi Directiva
2004/109/CE, ambele fiind amendate
de câteva ori. Dar este posibil sã aparã
încã trei (3) noi directive.

Sub umbrela acestei sintagme „gu-
vernare corporativã sustenabilã” pu-
tem identifica o serie de implicaþii
pentru viitor în ceea ce priveºte politi-
ca dividendelor, investiþiile, obligaþiile
ºi remunerarea administratorilor, im-
pactul social ºi de mediu al activitãþii
unei firme, evoluþia produselor finan-
ciare pe pieþele de capital.

Ajustarea radicalã a modelului de
guvernare corporativã este justificatã
de aplicarea Acordului Ecologic/Gre-
en Deal care impune în viitor interna-

lizarea costurilor la firme pentru a di-
minua din externalitãþile negative
(exemplu poluarea), precum ºi pentru
a facilita împãrþirea responsabilitãþi-
lor privitor la investiþiile ce vor fi fã-
cute în urmãtorii 30 ani între firme ºi
stat pentru a face faþã schimbãrilor

tehnologice, în acord cu þinta
de reducere a emisiiilor de
gaze cu 60% în 2050. Din pun-
ctul meu de vedere schimbarea
de paradigmã este o aplicare a
sistemului de guvernare al
„pãrþilor interesate”/stakehol-
der, model care la sursã este o
formã modernizatã a sistemu-

lui german al co-determinãrii („co-
participare”). Dar, aplicarea acestui
model poate reconfigura structura ac-
þionariatului, mai cu seamã în firmele
mari, ceea ce înseamnã cã pe contine-
tul european, este posibil sã ne reînto-
arcem la o economie dominatã de fir-
mele cu acþionariat majoritar în locul
firmelor de tip deschis cu acþionariat
fragmentat cum existã în Marea Bri-
tanie ºi SUA, deºi nu acesta este
obiectivul urmãrit de Comisia Euro-
peanã. Pe cale de consecinþã ºi siste-
mele de finanþare în economie se vor
schimba, pieþele de capital jucând un
rol mai mic în finanþarea firmelor în
viitor, din punctul meu de vedere.
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