TERRA
democraţi au câştigat în Colorado în
ultimii 50 de ani... dar Obama-ediţia-2008
a fost unul dintre ei. Romney trecuse la
timonă dar avansul lui s-a temperat. În
clipa de faţă vorbim practic de o egalitate
perfectă.
Wisconsin (10 VE) şi Michigan (16
VE) : Romney nu a ocupat niciodată
locul unu în vreun sondaj efectuat în
aceste state. Iar Obama ar trebui să gafeze
major ca să piardă aici. Nimic nu e însă
exclus.
Virginia (13 VE): Acest stat a votat
cu republicanii începând din 1968, cu
o excepţie (... Obama acum patru ani).
În Virginia locuiesc mulţi angajaţi ai
guvernului care muncesc în Washington
DC. Tot în Virginia este şi sediul CIA.
În toate sondajele recente Romney are un
mic avantaj.
Carolina de Nord (15 VE): Obama a
fost primul democrat care a câştigat aici
în ultimii treizeci de ani. Sondajele care
dau o egalitate între Romney şi Obama în
acest stat sunt în minoritate, fiind vorba
probabil de un efect al marjei. Romney
are prima şansă.
Pennsylvania (20 VE): Ultima
dată când un republican a câştigat în
Pennsylvania, Rodion Cămătaru marca
împotriva Bulgariei.
Florida (29 VE): Din cele 16 sondaje
efectuate în această lună în Florida, doar
trei îl dau pe Obama câştigător.
Ohio (18 VE): Este statul care
probabil că va decide rezultatul. 11 sondaje
în ultimele două săptămâni: trei indică
egalitate, opt indică avantaj infim Obama.
Va conta mobilizarea votanţilor.

Ce au promis candidații?

PRIORITĂŢI
Barack Obama: crearea unui milion de
locuri de muncă în sectorul manufacturier
până în 2016, prin încurajarea companiilor
să îşi „relocheze” producţia în Statele
Unite, în special prin măsuri fiscale.
Dublarea exporturilor pentru a susţine
piaţa muncii. Reducerea la jumătate a
importurilor energetice până în 2020 prin
dezvoltarea resurselor de gaze şi a energiei
„verzi”.
Mitt Romney: crearea a 12 milioane
de locuri de muncă prin redresarea
economiei graţie scăderii impozitelor,
dereglementării, deschiderii unor pieţe
externe şi dezvoltarea resurselor petroliere
şi gaziere americane.
BUGET
Barack Obama: reducerea cheltuielilor
cu 4.000 de miliarde de dolari în zece ani,
dintre care 2.000 au fost deja validate. Circa
1.950 de miliarde ar proveni din creşterea
impozitelor pentru cei bogaţi şi eliminarea
nişelor fiscale pentru companii, plus 850
de miliarde economisite graţie terminării
războaielor din Irak şi Afganistan.
Mitt Romney: plafonarea bugetului
federal la 20% din PIB, faţă de 24,4%
în 2012. Introducerea unei „reguli
de aur” în Constituţie: să existe o
supermajoritate pentru votarea oricărei
creşteri a impozitelor în Congres.
Suprimarea nişelor fiscale (neprecizate)
pentru finanţarea unei scăderi generale a
impozitelor. Înlocuirea unui funcţionar
din doi pentru reducerea numărului lor
cu 10%. Alinierea salariilor din sectorul
public la cele din privat.

IMPOZITE
Barack Obama: majorarea baremului
pentru cele două categorii de venituri de
peste 208.250 de dolari. Nivelurile finale
ar corespunde celor practicate înainte de
mandatul lui George W. Bush (36 % şi
39,6%). Creşterea impozitului pe profit
de la 15 la 20 % pentru toţi. Reducerea
impozitelor pentru companii de la 35 la
28%, respectiv 25 % în unele industrii.
Instaurarea „regulii Buffett” care prevede
ca persoanele cu venituri mai mari de un
milion de dolari pe an să plătească un
impozit de cel puţin 30%.
Mitt Romney: reducerea cu 20 % a şase
bareme de impozit pe venit; nivelul final
va scădea de la 10 la 8 % pentru tranşa de
venituri mici, şi de la 35 la 28 % pentru
veniturile mai mari de 388.350 de dolari.
Scăderea impozitelor pentru companii
de la 35 la 25%, aliniate mediei OCDE.
Suprimarea impozitului pe profituri mai
mici de 200.000 de dolari.
LOCURI DE MUNCĂ
Barack Obama: investiţii în
programe de învăţământ şi formare
profesională, cu obiectivul ca Statele
Unite să ocupe primul loc în lume în
ceea ce priveşte persoanele ce deţin o
diplomă universitară până în 2020.
Formarea şi recrutarea a 100.000 de
profesori care să predea ştiinţe. Politica
marilor lucrări de infrastructură.
Mitt Romney: refacerea pro
gramelor de formare federale pentru a
le descentraliza. Crearea unor conturi
individuale pentru educaţie. Creşterea
cotelor de vize pentru străinii înalt
calificaţi.
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