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CORESPONDENÞÃ DIN SUA

Când ºi cum se vor finaliza
rezultatele alegerilor din SUA?

Alegerile prezidenþiale
În SUA, votul popular este impor-

tant, dar nu suficient pentru a
alege preºedintele. Pãrinþii
fondatori, care au scris Consti-
tuþia în 1787, dupã ce au deli-
berat câþiva ani dupã Declara-
þia de independenþã din 1776,
au vrut sã se asigure cã
preºedinþii nu vor fi ales prin
„domnia gloatei”.

Ei au creat Colegiul Electoral, un
organism cu un rol superior în alegerea
preºedintelui, care þine în acelaºi timp

cont de votul popular.
Colegiul electoral reflectã structura

federalã a SUA. În sistemul Co-
legiului Electoral, fiecare stat
primeºte un anumit numãr de
electori pe baza numãrului sãu
total de reprezentanþi în Con-
gres. Fiecare elector are un vot
pe care îl acordã dupã alegerile
generale; sunt în total 538 de vo-
turi electorale. Candidatul care

obþine mai mult de jumãtate din numã-
rul de voturi (270) câºtigã alegerile.

(continuare în pagina 8)
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Spre un comunism cu o faþã digitalã?
Dumneavoastrã aþi auzit vreodatã de Klaus Schwab? Dacã nu, pãcat!Eu l-am descoperit

pe dl Schwab atunci când am încercat sã aflu de unde s-a inspirat Biden în mesajul sãu

electoral, în care a folosit foarte des cliºee de genul „Reconstruieºte Mai Bine” („Build Back

Better”), „Marea Resetare” („The Great Reset”), „A Patra Revoluþie Industrialã” („The Fo-

urth Industrial Revolution”), etc. Aceste expresii nu sunt deloc originale! Biden le-a pre-

luat pur ºi simplu de la acest Klaus Schwab, nimeni altul decât fondatorul ºi directorul

executiv al ONG-ului World Economic Forum (WEF)! (Doru Nãsui)

(continuare în pagina 8)

DE LA ÎNCEPUTUL ACESTUI AN

Evoluþie relativ mai bunã la BVB,
faþã de pieþele din regiune
lClaudiu Cazacu, XTB România: “Randamentul dividendelor a
fãcut ca investitorii sã acorde o atenþie mai mare Bursei de la
Bucureºti, faþã de cele din regiune”lAchiziþiile fondurilor de pensii
Pilon II - factor important pentru evoluþia pieþei noastre, în
comparaþie cu cele din Polonia ºi Ungaria, spune Adrian Codirlaºu,
vicepreºedinte CFA România

Deºi se aflã sub nivelul la care a de-
butat în 2020, an în care pieþele finan-
ciare au fost puternic lovite de per-
spectivele sumbre ale economiilor din
întreaga lume în urma rãspândirii pan-
demiei de Covid-19, indicele BET al
Bursei de Valori Bucureºti (BVB)
afiºeazã, cu douã sãptãmâni înainte de
încheierea anului, o performanþã rela-
tiv mai bunã decât a principalilor indi-

ci ai burselor importante din regiune.
Practic, indicele BET, care reflectã par-

cursulcelormailichideacþiunidelaBVBcu
excepþiaSIF-urilor,aîncheiatsãptãmânatre-
cutã la 9.521,16 puncte, echivalentul unui
declin anual de 4,57%, dupã ce, în martie,
atinsese un minim de 7.038,95 puncte.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

ANDRE

CAPPON

LES ORDURES DE LA CHARMANTE CLOTILDE ET SES ODEURES, ADICÃ:

Gunoiul
fermecãtoarei Clotilde
ºi mirosurile sale

G
unoaie înãlþate pe lângã
câte un stâlp, mormane
cu raza ajungând la cin-
ci-ºase metri, am
fotografiat, ieri,
chiar ºi vizavi de
casa mea, în Sec-

torul 1 al franþuzoaicei Clotilde
Armand, instalatã ca primar la
ultimele alegeri, pe care le-a fu-
rat, dupã cum susþin unii, sau nu
le-a furat, dupã cum afirmã ea,
care are incredibilul tupeu sã-i incri-
mineze pe cei care au filmat hoþia cu
sacii de buletine de vot, când camerele
de luat vederi nu trebuiau sã funcþione-
ze, cã, dupã cum spune, aºa fusese ea
asiguratã.

Sincer, oare ce spune când spune
asta?!

Ne-am depãrtat de subiect, - les or-

dures et ses odeures - dar am rãmas li-
piþi de Clotilde.

Sã ne ocupãm de gunoi.
Ca smântâna în cãniþa fer-

mecatã (film sovietic de dese-
ne animate, din copilãria mea),
el creºte de la o secundã la alta.

Gunoierii de la Romprest
nu îl ridicã, pentru cã nu fac
muncã patrioticã, sau cel puþin
nu fac muncã Sectoristicã la
franþuzoaicã - ei susþin ca Pri-

mãria Sectorului 1 le datoreazã 80 de
milioane de lei (16,5 milioane de
euro).

Notre primaire Coltilde spune cã
nu-i plãteºte pentru que elle n’a pas
d’argent (nu are arginþi), cã a lãsat-o
lefterã Tudorache (cine o mai fi ºi
ãsta?!), un tip nãscut la 27 februarie
1964, de la PSD, care a fost primar îna-

intea ei ºi pe care îl mai cheamã ºi Da-
niel (Wikipedia sã trãiascã!).

Gabriela Vrânceanu Firea Pandele
spune cã Primãria are 50% din Rom-
prest, ceea ce înseamnã cã dacã Primã-
ria ar plãti 16,5 milioane, atunci ar pri-
mi prin dos 8,25 milioane, aºa cã eu aº
face un ghiºeft ºi le-aº da doar jumãta-
te, ºi aº primi 4 milioane înapoi, ºi aºa
mai departe, pânã nu le-aº mai da
nimic.

De fapt, cred cã ghiºeftul ãsta-l face
Clotilde (undeva e o greºealã de jude-
catã, mais l’important c’est la rose).

Unii gunoieri (nu ºtiu care, poate al-
þii, dar poate ºi de la Romprest) care au
contracte cu firmele, vin în continuare
ºi ridicã gunoiul lor, dar nu ºi pe al fra-
þilor lor neplãtiþi.

Bucureºtenii s-au prins de miºcare
ºi îºi duc gunoiul pe lângã stâlpii de pe

la alimentare ºi alte prãvãlii.
Eu i-am plãtit o datã sã-mi ia gunoiul

din pubelele din curte ºi de atunci mã
sunãzilnic ºi þipã-n interfon:“Gunoiul!”

Impresionant!
Strigãtul lor mã ridicã la realitate.
Le mulþumesc!
Sâmbãtã a plouat, sau s-a dezgheþat

zãpada, nu ºtiu, cã stau închis în casã
din februarie ºi nu vãd nimic printre
zãbrele, am tras jaluzelele ºi zi, noapte,
stau cu lumina aprinsã ºi nu ºtiu dacã
acum e joi sau e duminicã.

A trecut Crãciunul?
Ei bine, mi s-a spus cã, sâmbãtã, apa

a luat gunoaiele ºi spre fericirea ºoare-
cilor surâzãtori (les souris, în franþu-
zeºte), le-a împrãºtiat pe toatã strada.

Abia acum Bucureºtiul îºi meritã
numele de Micul Paris!

(continuare în pagina 3)

PREVIZIUNI JPMORGAN:

Un trilion de dolari vor intra pe
pieþele acþiunilor, în 2021
l Riscurile la care au fost atenþi investitorii în 2020 - rãzboiul
comercial, pandemia, incertitudinile privind alegerile din SUA -
se vor atenua anul viitor

Pânã la un trilion de dolari ar putea
fi plasaþi în acþiuni ale companiilor,
anul viitor, pe fondul unuia dintre cele
mai propice medii pentru aceste acti-
ve, din ultimii câþiva ani, potrivit lui
Dubravko Lakos-Bujas, ºef al departa-
mentului de strategie a capitalului din
cadrul bãncii americane de investiþii
JPMorgan Chase & Co.

“Aºteptãm aproximativ un trilion de
dolari - intrãri/cereri de capital proveni-
te din fluxuri sistematice, poziþii ale fon-
durilor speculative, achiziþii retail, rã-
scumpãrãri ºi, foarte important, dintr-o
rotaþie continuã a derivatelor pe diverse
active în acþiuni”, a afirmat sãptãmâna
recutã, potrivit CNBC, Lakos-Bujas,
adãugând: “Preconizãm un mediu pozi-

tiv, în special în prima jumãtate a anului
viitor”.Lakos-Bujas este de pãrere cã în
2021 se vor atenua riscurile care au in-
fluenþat pieþele anul acesta, ºi anume:
rãzboiul comercial global, pandemia de
Covid-19 ºi alegerile din SUA.

“Pe mãsurã ce ciclul economic se va
redresa odatã cu lansarea la scarã largã
a unui vaccin eficient împotriva coro-
navirus, investitorii vor pune capital
suplimentar la lucru”, explicã La-
kos-Bujas, subliniind cã oferta de bani
pentru pieþele de acþiuni va creºte cu
aproximativ 24% în 2021, faþã de
2020, acesta fiind cel mai mare avans
din anii 1940 pânã în prezent.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Carantina totalã din Germania nu
are nicio bazã ºtiinþificã?

Din 16 decembrie 2020 Germania va
intra în carantinã totalã pânã în 10 ia-
nuarie 2021, pe fondul creºterii accele-
rate a numãrului infectãrilor cu virusul
SARS-CoV-2.

Dupã întâlnirea cu liderii ce-
lor 16 landuri, cancelarul Mer-
kel a declarat cã “este necesarã
acþiunea urgentã, în condiþiile în
care asistãm la creºterea expo-
nenþialã a infectãrilor”.

O relaxare uºoarã a condiþii-
lor este permisã doar pentru
întâlnirile cu membrii familiei în perio-
ada Crãciunului.

Decizia guvernului federal are la

bazã un document ad-hoc al Academiei
Leopoldina din 8 decembrie 2020, cu
titlul “Coronavirus pandemic: Use the
end of year holidays to impose a strict

lockdown (2020)”, în care se
aratã cã “elevii nu trebuie obli-
gaþi sã meargã la ºcoalã ºi trebu-
ie încurajat cât mai mult lucrul
de acasã, acolo unde este posi-
bil”. În plus, documentul susþine
cã toate magazinele care nu co-
mercializeazã alimente, medi-
camente sau alte mãrfuri esen-

þiale trebuie închise, iar contactele so-
ciale trebui reduse la “un cerc restrâns”.

(continuare în pagina 8)
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