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miliard de euro anual, în viitoarea
legislatură. Lista de promisiuni
a stârnit atât criticile opoziţiei
SPD, care a numit documentul
“platforma electorală pentru fraudă”
şi o “utopie fiscală”, cât şi pe cele ale
liberalilor (FDP). “Multe dintre
propunerile conservatorilor nu sunt
sprijinite cu finanţări concrete”, a
precizat Patrick Döring, secretarul
general al liberalilor, citat de DPA.
Nemulţumiri au apărut chiar şi
printre
creştin-democraţi.“Acest
concurs între partide de a se
depăşi mereu unul pe celălalt în
inventarea de noi beneficii sociale
e iresponsabil”, a apreciat Wolfgang
Steiger, secretar general al consiliului
economic al CDU. Cancelarul
a încercat însă să elimine aceste
temeri.“Finanţele solide şi investiţiile
bine făcute nu sunt contradictorii”,
a spus ea. Publicația economică
Handelsblatt calcula că, însumate,
cheltuielile ar însemna 28,5 miliarde
de euro.

Mai puțină Europă

Există şi aspecte ale programului
ce ţin de viziunea cancelarului despre
Europa. Merkel nu este de acord cu
transferul de puteri suplimentare
către Bruxelles, chiar dacă principiul

Un nou ambasador
german la Bucureşti
Werner Hans Lauk (63 de ani) şi-a prezentat, pe 18
septembrie, la Palatul Cotroceni, scrisorile de acreditare ca
ambasador al Germaniei la Bucureşti. Lauk are studii de
economie politică şi a fost, în tinereţe, asistent universitar la
Tübingen, înainte de a intra în diplomaţie. Între 2010 şi 2013
a fost consul general al Germaniei la Hong Kong, iar între
2004 şi 2008 a fost ambasador la Beijing (China). A mai fost
ambasador la Praga, Kabul, Caracas şi a lucrat mulţi ani în
Ministerul german de Externe. Atragerea de noi investiții
germane în economia românească reprezintă o prioritate
a mandatului noului ambasador al R.F. Germania, cea mai
puternică economie europeană şi principalul partener
comercial al României.
este trecut în programul CDU
de acum doi ani. În egală măsură,
cancelarul ar spune “nu” ideii creării
unui minister european al Finanţelor
şi alegerii preşedintelui Comisiei
Europene prin vot, idei susţinute
în special de ministrul de Finanţe,
Wolfgang Schauble. Şi, pentru
ca nimeni să nu-şi mai facă vreo
speranţă, cancelarul a insistat ca în
platforma electorală să fie trecut
că CDU respinge ideea punerii în
comun a datoriilor Europei prin

crearea de eurobonduri. Pe de
altă parte, Germania nu trebuie să
mărească taxele, întrucât o astfel
de decizie ar putea afecta creşterea
economică a ţării, în contextul crizei
din zona euro, care nu s-a încheiat
încă, a declarat cancelarul german,
potrivit Bloomberg.”Dacă primul
lucru pe care îl facem este să majorăm
taxele pentru cei care au succes,
atunci s-ar putea să nu mai creeze
locuri de muncă”, a susţinut Merkel,
replicându-i astfel rivalului sociademocrat, Peer Steinbrück, care
susţinea ridicarea pragului maxim
al taxei pe venit de la 45 la 49%,
urmând ca fondurile să fie folosite
pentru investiţii în infrastructură.

cu adevărat să o îngrijoreze pe Angela
Merkel. Mai întâi, el a fost vizat de
o puternică polemică cu privire
la conferinţele gras remunerate
susţinute pentru firme, care i-au adus
1,25 milioane de euro în decurs de
trei ani. După aceea a fost atacat de
o serie de jurnalişti cărora le-a spus
că nu îşi va mai cumpăra “niciodată
o sticlă (de vin) de doar cinci euro”,
insuficient de bun în opinia sa, în
cursul unei discuţii despre sumele
alocate bugetului familial. Ulterior, el
a declanşat o controversă catalogând
ca “insuficient” salariul de cancelar,
având în vedere responsabilităţile
acestei funcţii.

Gafele lui Steinbrück

Președintele Traian Băsescu
i-a transmis un mesaj de felicitare
cancelarului german Angela Merkel
pentru victoria pe care Uniunea
Creştin-Democrată a obţinut-o în
alegerile legislative.”Această reuşită
marchează confirmarea faptului că
politicile partidului dumneavoastră
i-au convins pe cetăţenii germani că
direcţia pe care aţi adoptat-o şi pe
care aţi susţinut-o în toţi aceşti ani este
una de succes. Îmi exprim încrederea
că principiile care v-au inspirat
deciziile vă vor călăuzi şi mai departe
în activitatea de cancelar, pentru
binele Germaniei”, i-a transmis
Traian Băsescu dnei Merkel. Şeful
statului român apreciază că relaţiile
foarte bune dintre cele două ţări vor
fi, în continuare, un argument pentru
consolidarea parteneriatului dintre
România şi Germania.

Peer Steinbrück (66 de ani),
rivalul cancelarului german Angela
Merkel, a fost neconvingător şi a greşit
repetat, atrăgându-şi dezaprobarea a
peste 60% dintre compatrioţi după
ce a apărut pe coperta suplimentului
editat de cotidianul de centrustânga Süddeutsche Zeitung făcând
un gest obscen. El a răspuns astfel
la întrebarea ce porecle a primit
după gafele de comunicare comise
în timpul campaniei. Imaginea
a declanşat imediat reacţii de
dezaprobare. Potrivit Süddeutsche
Zeitung, purtătorul de cuvânt al
lui Steinbrück a vrut să împiedice
publicarea fotografiei, dar candidatul
social-democrat ar fi insistat personal
ca poza să apară, considerând că
trebuie să facă “mai amuzantă”
campania electorală. De la anunţarea
candidaturii sale, la sfârşitul lui 2012,
Peer Steinbrück nu a reuşit niciodată

Felicitări de la Bucureşti
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