
GRAM AUR = 133,8407 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6639 RON EURO = 4,4824 RON DOLAR = 3,3040 RON

5 948491 340012 91150

n Rozalia Pal: “România nu a resimþit atât de
puternic efectele deciziei FED”

PAGINA 5

n Overdraft-urile, tot mai atractive
pentru salariaþi

PAGINA 15

n Divergenþe în USL,
din cauza lui Johannis

PAGINA 3

Luni, 10 februarie 2014, nr. 26 (5119), anul XXIV 16 pagini2 lei

TAXA PE AVERE: JAF DIRECT

Drepturile Omului,
doar pentru nemþi
l Oportunitatea pe care o vom rata l Schema Ponzi mondialã

B
anca Centralã a Germa-
niei a propus o extensie a
operaþiunii de “bail-in” la
nivelul statelor europene

confruntate cu falimentul: o taxã pe
averea cetãþeni-
lor mai înstãriþi,
aplicatã o singu-
rã datã, cu carac-
ter de excepþie,
ar trebui sã pre-
ceadã solicitarea
de ajutor european
(“bail-out”) for-
mulatã de un gu-
vern aflat în insolvenþã.

Ideea pare de bun simþ – “Aju-
tã-te singur, înainte sã ceri ajutorul
altora”.

Ideea nu este doar o simplã idee, ci
exprimã exasperarea statelor nordi-
ce ale Uniunii Europene, mai echili-
brate bugetar, în faþa faptului cã ba-
nii contribuabililor lor sunt folosiþi la
salvarea statelor din sudul Uniunii,
aflate în încetare de plãþi sau în pra-
gul incapacitãþii de platã.

Astfel de programe de salvare au
avut loc pentru Irlanda, Portugalia,
Grecia, Cipru ºi parþial, în Spania
(dar ºi intervenþii ale Bãncii Cen-
trale Europene, pe piaþa obligaþiu-
nilor, pentru, de exemplu, Italia),
iar nemþii s-au sãturat sã-i mai sal-
veze pe ceilalþi, pe banii lor (desi-
gur, aceasta este o meschinãrie de
la nivelul simþului comun, care nu
þine seama nici de felul în care mo-
neda Euro favorizeazã Germania ºi
defavorizeazã economiile din su-
dul Europei – subiect controversat
– ºi nici de faptul cã fondurile de
salvare sunt constituite prin contri-
buþiile tuturor ºi destinate sprijinu-
lui oricãruia).

UNIUNEA
MAHALAGIILOR CU
IPOCRIÞII ªI
EVAZIONIªTII

Un studiu din aprilie al Bãncii
Centrale Europene a legitimat ma-
halagismul nemþesc, evidenþiind cã
avuþia gospodãriilor din sudul Con-
tinentului este mai ridicatã de câte-
va ori decât avuþia celor din nord
(de exemplu, gospodãriile italieni-
lor ar fi mai valoroase decât ale
nemþilor, iar totalul lor ar întrece de
patru ori valoarea datoriei suverane
italiene).

Indisciplina caracteristicã euro-
penilor din sud este privitã cu mânie
de ceilalþi, cãrora le este proprie
respectarea regulilor: “Nu este ad-
misibil sã se cearã solidaritatea plã-
titorilor de impozite din Uniunea
Europeanã, atâta timp cât grecii
bogaþi nusunt câtuºi depuþin solidari",
exclama, în 2011, politicianul fran-
cez Pascal Canfin, confruntat cu
faptul cã depozitele din (doar) bãn-
cile elveþiene ale cetãþenilor greci
aproximau 200 miliarde de euro -
adicã echivalentul produsului in-
tern brut anual al statului elen, sau
douã treimi din datoriile acestuia, la
acea datã.

Deºi nici Franþa lui Canfin nu este
un exemplu de echilibru bugetar, sã
ne amintim, totuºi, cã, pe timpul
preºedintelui Nicolas Sarkozy, unii
francezi ºi-ar fi dorit sã-l înlocuiascã
cu… Angela Merkel ºi, deci, france-
zii, chiar dacã ei înºiºi sunt indiscipli-
naþi, totuºi admirã
disciplina (pro-
verbiala disciplinã
nemþeascã devine
ºi ea, însã, relati-
vã, când privim la
dezechilibrele de
la nivelul landuri-
lor).

ªi sã ne mai
amintim cã, din
prima tranºã de
13 miliarde de
euro, primitã în cadrul programului
de bail-out, Grecia a achiziþionat
tancuri franþuzeºti de 5 miliarde de
euro (Statul Elen conteazã drept una
dintre remarcabilele puteri militare
ale Europei, rezultat al relaþiilor sale
tensionate cu Turcia).

Prin urmare, existã unele temeiuri
serioase pentru lipsa de solidaritate a
grecilor cu guvernul lor ºi unele mo-
tive solide pentru ostilitatea cu care
îºi privesc statutul de stat membru al
Uniunii Europene.

Dar Regele Solomon ar zice cã ºi
ceilalþi au dreptate.

GUVERNELE VOR SÃ-ªI
LEGALIZEZE (ªI) HOÞIA
DIRECTÃ

Deºi taxa pe avuþie are precedente
în istorie (în Italia se tot vorbeºte de
ea, de vreo trei ani), totuºi guvernele
statelor cu regim aºa-zis “democra-
tic”, de regulã, s-au limitat sã-ºi fure

cetãþenii (cu caracter sistematic),
doar indirect, prin inflaþie, plãtin-
du-le produsele ºi serviciile la o va-
loare de cumpãrare mai coborâtã
decât fuseserã avansate.

De aceea, Bundesbank insistã cã
jefuirea populaþiei în mod direct, prin

taxa pe avere, sã
fie prezentatã
drept o mãsurã
“de excepþie”,
care are loc o sin-
gurã datã.

Cã, adicã, acest
al doilea tip de
furt nu face parte
din “sistem”.

În realitate, ne-
cesitatea jefuirii
cetãþenilor decur-

ge din “sistem”: Uniunea Europeanã
ºi-a impus deficit bugetar scãzut
concomitent cu un nivel coborât al
inflaþiei, iar acum, þãrile din sud,
care, în goana unui standard admini-
strativ peste puteri, nu au respectat
prima exigenþã ºi neavând monedã
proprie, nu mai pot manevra din in-
flaþie, sunt silite sã facã rost, de un-
deva, de banii cu care s-au îndatorat
iresponsabil.

De unde sã facã rost de bani ºi
cum?

Normal, de la populaþie, ca întot-
deauna.

ªi dacã nu prin inflaþie, atunci prin
jaf direct – “taxa excepþionalã pe
avere”.

FMI calculase, anul trecut, cã o taxã
de 10% asupra averii cetãþenilor mai
înstãriþi, în cincisprezece þãri din Zona
Euro, ar putea sã le readucã datoriile
la nivelul sfârºitului de an 2007.

(continuare în pagina 2)

UMBRÃRESCU ªI BURDUJA ªI-AU
LANSAT BANCA

BRCI a intrat în pâine

ATE Bank România, controla-
tã de omul de afaceri Dorinel
Umbrãrescu, s-a transformat

în Banca Românã de Credite ºi
Investiþii (BRCI), în urma deciziei de
vineri a Adunãrii Generale a Acþiona-
rilor instituþiei financiare.

De asemenea, a fost numitã noua
conducere, alcãtuitã din Marinel
Burduja, care va ocupa funcþia de
preºedinte executiv, Alina Pascu,
Dorin Badea, Gabriel Arsene ºi

Andrei Popovici, care vor fi vice-
preºedinþi.

Alina Pascu, fost director general
adjunct al ATE Bank România, ur-
meazã sã coordoneze segmentul de
retail, Gabriel Arsene, fost director
al departamentului de Trade ºi Cor-
porate Banking al Raiffeisen Bank
România, se va ocupa de clienþii per-
soane juridice, în timp ce Dorin Ba-
dea, fost director de Trezorerie al
UniCredit Þiriac Bank, va fi respon-
sabil de Trezorerie, Piaþã de Capital
ºi Private Banking, iar Andrei Popo-
vici, fost partener asociat al McKin-
sey România, va coordona operaþiu-
nile IT ºi pe cele de achiziþii.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

POPA, AAAS:

“Pãgubiþii FNI ºi foºtii proprietari,
compensaþi din vânzarea terenurilor
companiilor deja privatizate”

Un val de reacþii
controversate a
apãrut în piaþã,

dupã ce autoritãþile statu-
lui vor sã promoveze o
iniþiativã legislativã prin
care pãgubiþii Fondului
Naþional de Investiþii ºi
foºtii proprietari depose-
daþi în mod abuziv de regimul co-
munist ºi-ar putea recupera prejudi-
ciul dacã statul va decide sã-ºi valo-
rifice terenurile pentru care nu au
fost emise titluri de proprietate.

Preºedintele Autoritãþii pentru
Administrarea Activelor Statului
(AAAS), Popa Stan, ne-a declarat:

„Terenurile unora dintre
companiile privatizate
de-a lungul timpului nu
au certificate de atestare
sau titlu de proprietate,
astfel încât acestea nu au
fost incluse în capitalul
social al respectivelor
societãþi. Ideea de la care

am pornit vizeazã includerea terenu-
rilor în capitalul social al respective-
lor companii. Statul primeºte acþiuni
în contul acestor suprafeþe ºi apoi in-
vestitorii au dreptul de preemþiune sã
cumpere titlurile. (A.C.)

(continuare în pagina 13)

PE CINE ACOPERÃ COMUNICAÞIILE?

Raza estimativã – subiect tabu

S candalul politi-
co-mediatic din
jurul accidentului

aviatic din Apuseni, în
care doi oameni ºi-au
pierdut viaþa, a trecut cu
vederea unele hibe ale
sistemului care ar putea
sã mai facã victime.

Preºedintele Traian
Bãsescu a declarat, pe 2
februarie, cã STS-ul nu
trebuie tras la rãspundere în privinþa
accidentului din Munþii Apuseni,
întrucât serviciul nu a fãcut altceva
decât sã utilizeze datele transmise
de operatorii de telefonie, aºa cum
spune procedura. Conform celor
declarate de ºeful statului, înþele-
gem cã operatorii telecom au oferit

o arie de cãutare “puþin”
eronatã, autoritãþile cã-
utând în alt loc decât tre-
buiau sã o facã de fapt.
ªeful þãrii a subliniat:
“ªansa a fost cã a avut
semnal ºi dincolo de
sectorul pe care (n.r.
STS) l-a dat, pentru cã
avionul s-a prãbuºit pu-
þin în afara acestui
sector, dar semnalul a

funcþionat ºi în afara sectorului.
Repet, STS-ul nu are niciun mijloc
tehnic de identificare a telefoane-
lor mobile. Ceea ce s-a spus public
este o minciunã”.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 11)

Salvarea bãncilor în crizã, în
atenþia Consiliului Concurenþei

Consiliul Concurenþei (CC)
este atent la ceea ce se
întâmplã în sectorul ban-

car european, pentru a vedea care
este mecanismul nostru de inter-
venþie în caz de crizã a bãncilor ºi
pentru a aduce acest mecanism în
conformitate cu reglementãrile
UE, dupã cum ne-a
spus Bogdan Chiriþoiu,
preºedintele CC.

“Suntem în dialog cu partea de
concurenþã a Uniunii, pentru cã este
important ca, în cazul în care ar fi ne-
voie sã salvãm bãncile, deºi sper sã
nu ajungem acolo, România sã aibã
un mecanism de intervenþie în con-
cordanþã cu reglementãrile UE”,
ne-a precizat domnia sa, în cadrul
unui interviu.

Bogdan Chiriþoiu considerã cã au-
toritãþile de la Bruxelles apreciazã
faptul cã le trimitem numeroase

cazuri pe concurenþã: ”Pentru ei,
acesta este un semn cã funcþioneazã
colaborarea dintre noi ºi CE. Este
singura statisticã unde am vãzut cã
stãm bine”.

În 2009, Banca Mondialã a subli-
niat cã ne situãm destul de prost pe
un anumit indicator - opinia mediu-

lui de afaceri în ceea ce
priveºte autoritatea de
concurenþã -, unde eram

antepenultimii, ne-a mai spus
preºedintele CC, precizând cã þinta
sa este sã ducã instituþia spre media
Uniunii Europene.

Bogdan Chiriþoiu ne-a vorbit cu
amabilitate despre investiþiile pe
care Consiliul Concurenþei le are în
diverse domenii, dar ºi despre sta-
diul în care se aflã proiectul de modi-
ficare a legislaþiei din domeniul con-
curenþei. (EMILIA OLESCU)

Citiþi întregul interviu în pagina 4

INTERVIU

Doi bãrbaþi ºi o femeie, cu toþii eleganþi, într-un bi-
rou luxos, de la etajul treisprezece, al unei clãdiri
din sticlã:
– OK, spargerea puºculiþelor din bãnci are un plan

bun, pe ore, minute ºi secunde, este pusã la
punct, spune primul, într-o englezã de macaronar.

– Nu, aþi trãncãnit prea mult, hahalerelor, lumea a
aflat, îl întrerupe nervos femeia, cu un pronun-
þat accent franþuzesc.

– Das is richtig, când va avea loc hold-up-ul, ne
vom alege cu firimituri, completeazã celãlalt
bãrbat.

Cei trei poartã ochelari fumurii; se lasã tãcerea ºi
este greu de spus cine se uitã la cine; sunt
nemiºcaþi.
Primul se scuturã:
– Ma bene!, unde sã se ducã cu banii?!, n-avem

decât sã le spargem casele…
– Das ist! La asta mã gândeam ºi eu. Îi alegem pe

cei bogaþi ºi le dãm spargeri acasã.
– Mais s’il vous plaît, de data asta, va trebui sã o fa-

ceþi cu bruscheþe, sã n-aibã timp nici sã suspine,
stabileºte femeia, cu o politeþe ameninþãtoare.

Cine sunt personajele acestei discuþii?
Este un film despre criminali cu gulere albe?
Este scena întâlnirii dintre Naºul Mafiei siciliene,
ºeful Filierei franþuzeºti ºi complicele lor neamþ?
Aºa pare.
Dar nu este.
Cei trei sunt reprezentanþii Bãncii Centrale Euro-
pene, ai FMI ºi ai Bundesbank.
În Raportul sãu pe ianuarie, fãcut public acum
douã sãptãmâni, Bundesbank lanseazã explicit
ideea sã fie taxaþi cetãþenii înstãriþi, ca sã fie sal-
vate þãrile aflate în pragul falimentului.
Ideea este preluatã de la FMI ºi vine dupã ce Uniu-
nea Europeanã a stabilit, în decembrie, calendarul
mãsurilor de confiscare a depozitelor bancare

(bail-in), aºa cum s-a petrecut în Cipru.
Ambele mãsuri încalcã dreptul de proprietate pri-
vatã ºi atenteazã la Drepturile Omului.
Cu atenþia concentratã sã ghicim caracterul oribil
al regimului politic pe care îl prefigureazã autoritã-
þile Uniunii Europene, pentru întreg Continentul, ar
putea sã ne scape un aspect interesant: scopurile
pentru care este constituitã Uniunea Europeanã
numãrã libertatea ºi prosperitatea cetãþenilor sãi,
dar, dupã cum se vede, autoritãþile Europei con-
fundã scopurile cu mijloacele.
Ca sã menþinã Uniunea Europeanã (care nu este
un scop, ci un mijloc), Uniunea Europeanã sacrifi-
cã Drepturile Omului (a cãror respectare nu este
un mijloc, ci un scop).
Sã nu ne încurcãm în consideraþii savante:
“bail-in”-ul ºi taxa excepþionalã pe avere nu sunt
decât acþiuni de natura bolºevismului terorist,
îndreptate împotriva cetãþenilor europeni.

MAKE


