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EVENIMENT: UN FILOSOF DESCOPERÃ PIAÞA DE CAPITAL!

Liiceanu
contra ASFodeu

U
na dintre cele douã
instanþe morale de care
dispunem în mass media
– Gabriel Liiceanu – a

descoperit piaþa de capital, într-o
scrisoare deschisã adresatã, ieri, vi-
cepreºedintelui Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã Daniel Dãianu,
cerându-i sã-i explice cum admite

“obscenitatea” veni-
turilor sale salariale:

“ S c r i i n d u - v ã ,
încerc sã-mi stãpânesc
ºocul de primã in-
stanþã pe care i-l dã
oricui întâlnirea cu
cifrele acelea sala-

riale aproape magice, desprinse
parcã dintr-un basm arab al zilelor
noastre (14 mii de euro pe lunã!
72.000 de euro sau 68.000 de euro pe
noiembrie ºi decembrie 2013, rezul-
taþi din «suplimentarea cu prime de
vacanþã ºi prime de sfârºit de an»!).”

În mod normal, Gabriel Liiceanu
deþine proprietatea termenilor pe
care-i vehiculeazã, astfel cã îi voi lua
spusele într-un sens deloc metaforic.

Oricine este ºocat de cât de mari
sunt salariile din ASF?

Nu, nu oricine este ºocat de cât de
mare ar fi un salariu de 14 mii de
euro pe lunã; de pildã, Tim Cook, de
la Apple Inc., dupã ce a ridicat un sa-
lariu de $377.996.537, în anul 2011,
ar fi ºocat sã primeascã doar
€168.000.

ªi-ar da demisia.
Vreau sã spun cã “mare” ºi “mic”

sunt relative ºi sunt convins cã Lii-
ceanu ºtie asta (de altfel, îºi continuã
scrisoarea cu o migãloasã compara-
þie între ce au de fãcut ai noºtri, pe
piaþa noastrã subnutritã, faþã de ce au

de fãcut supraveghetorii din pieþele
dezvoltate ºi cum ai noºtri sunt mai
bine plãtiþi decât ai lor – Doamne, ce
sarcinã pentru un filosof!); prin ur-
mare, exprimarea “cifrele acelea sa-
lariale aproape magice, desprinse
parcã dintr-un basm arab” reprezintã
simplã retoricã – paie ca sã aprindã
vâlvãtaia proletarã.

Desigur, aºa este, comparaþiile evi-
denþiazã obscenitatea veniturilor sa-
lariale ASF – comparaþia cu ceea ce
au de fãcut ºi cu ceea ce efectiv fac,
comparaþia cu veniturile româneºti,
comparaþia cu veniturile omologilor.

Dar, este asta vreo noutate?!
Mi-ar plãcea sã spun cã “BURSA

a atras atenþia asupra….”, dar, de
data asta, ar fi un adevãr incomplet;
întreaga presã a vuit, mereu, ani de
zile, despre cât de mari sunt salariile
din CNVM ºi ce treabã proastã face.

Gabriel Liiceanu este doar ultimul
venit.

Se spune cã Epimenide cretanul ar
fi dormit cincizeci de ani, într-o
peºterã, iar când s-a trezit, a spus:
“Toþi cretanii sunt mincinoºi”.

Ei bine, Gabriel Liiceanu a dormit
mai puþin, l-a luat somnul doar vreo
douãzeci de ani ºi când s-a trezit a
spus: “Salariile ASF sunt obscene!”.

Cã a dormit adânc este sugerat de
aproximaþia lui cã CNVM dateazã,
“probabil”, din anul 2005.

N-a greºit decât cu unsprezece ani.
Liiceanua lipsit la suteledemilioane

de dolari spoliaþi, prin fondurile mutua-
le, în 1996, sub oblãduirea CNVM.

A lipsit ºi la spolierea sutelor de
milioane de dolari din FNI-ul anului
2000, sub aceeaºi oblãduire.

Domnul Liiceanu nu s-a mirat cã,
dupã cele douã jafuri asupra a sute de
mii de investitori mãrunþi, fiecare,
CNVM a primit puteri sporite ºi a
primit dreptul sã intre în conflict de
interese, prin lege; sã-ºi alimenteze
salariile din comisioanele aplicate
activelor fondurilor de investiþii pe
care le supravegheazã (adicã, dacã ar
constata falsificarea activelor, atunci
ar trebui sã renunþe la pãrþi enorme
din salarii).

(continuare în pagina 11)

Uniunea Europeanã, un “obstacol insurmontabil”
pentru dezvoltarea Europei

Fostul preºedinte al Cehiei, Vaclav Klaus,
nu a renunþat la promovarea valorilor euro-
pene dupã terminarea mandatului sãu pre-

zidenþial. Bineînþeles cã acestea sunt, în viziunea
sa, diametral opuse celor prezentate de propagan-
da oficialã a UE.

Într-o vizitã recentã la Copenhaga, pentru prezen-
tarea versiunii daneze a noii sale cãrþi, “Integrarea
europeanã fãrã iluzii”, Vaclav Klaus a declarat cã “analiza
proprie a situaþiei curente din Europa îmi spune cã stagna-
rea cu care ne confruntãmnu este o fatalitate istoricã, ci este
o problemã artificialã”, rezultatã în urma “deceniilor de im-

plementare a unui sistem economic ºi social construit
pe fondul unui cadru instituþional tot mai centralizat ºi
nedemocratic al Uniunii Europene”.

Tocmai aceastã structurã centralizatã ºi nedemo-
craticã reprezintã acum “un obstacol insurmontabil
pentru orice evoluþie pozitivã”. În cadrul discursu-
lui de la sediul Saxo Bank, preºedintele Klaus a mai
precizat cã cetãþenii Europei trebuie sã înþeleagã

faptul cã “sutele de mici schimbãri, la prima vedere ino-
cente, s-au metamorfozat într-o problemã sistemicã”, re-
zultatul fiind actuala stare deosebit de gravã.

(continuare în pagina 14)

CÃLIN
RECHEA

GHEORGHE PIPEREA:

“Teme-te de
bail-in, chiar
dacã ai sub
100.000 euro
în bãnci”

Toate persoanele care au de-
pozite în bãnci mai mici de
100.000 de euro ar trebui sã

se teamã de bail-in, în condiþiile în
care sistemul românesc de garanta-
re a depozitelor bancare este subca-
pitalizat, este de pãrere avocatul
Gheorghe Piperea, care a precizat:
“Deºi, potrivit reglementãrilor
Uniunii Europene, în fiecare þarã
existã un mecanism de salvare a
bãncilor falimentare, potrivit cãruia
depozitele de peste 100.000 de euro
sunt garantate, la noi, sistemul este
subcapitalizat. Nu aº dori sã lansez
o bombã, dar pãrerea mea este cã
toþi cei care au sub 100.000 de euro
în bãnci, ar trebui sã se teamã”.

Avocatul a remarcat cã Guvernul
se grãbeºte sã adere la Uniunea Ban-
carã, în contextul în care, din 2015,
bãncile pot fi salvate cu banii depo-
nenþilor.

EMILIA OLESCU,
ALINA TOMA

(continuare în pagina 5)
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SCHIMBURI CU 4,13% DIN SIF2 ªI 4,99% DIN SIF4, ÎNTR-O ZI

O fi sau nu o fi Bîlteanu?

Odatã cu ridicarea interdicþiei
ca SIF-urile sã se cumpere
între ele, brokerii au luat cu

asalt cele cinci societãþi, oferindu-se
sã le “adune” pachete, potrivit unor
surse din piaþã.

Tranzacþiile “deal” cu 4,13% din
SIF2 Moldova ºi 4,99% din SIF4
Muntenia, realizate ieri, par sã se
încadreze în acest scenariu.

Cei care au privit “filmul” spun
cã, cel mai probabil, “regizorul” ar
putea fi Dragoº Bîlteanu, preºedinte-
le SIF1 Banat–Criºana.

De altfel, ziarul BURSA a relatat,
ieri, cã SIF1 are în analizã achiziþia
de acþiuni ale altor SIF-uri, “ca o mo-
dalitate de diversificare prudentã a
portofoliului, pe considerente legate
de randamente ºi lichiditate în pia-

þã”, potrivit unui rãspuns transmis de
reprezentanþii companiei.

Bursa de Valori Bucureºti nu a
afiºat, ieri, niciun raport privind
cumpãrãtorii sau vânzãtorii acþiuni-
lor respective ºi, dacã nu a fost vorba
de persoane iniþiate, schimburile nu
trebuie anunþate de investitori.

Pachetul din SIF4 Muntenia a fost
transferat prin trei “deal”-uri în sumã
de 38,7 milioane lei (8,5 milioane
euro), la câteva minute dupã realiza-
rea a patru tranzacþii negociate cu
4,31% din titlurile SIF Moldova
(SIF2) pentru 32,5 milioane lei (7,2
milioane euro).

Unul dintre acþionarii SIF4 care
are o deþinere de 4,99% este omul de
afaceri Gheorghe Iaciu. Acesta a ne-
gat cã ºi-ar fi vândut deþinerea.

La începu-
tul lunii fe-
bruarie, Au-
toritatea de
Supraveghe-
re Financiarã
a dat liber SIF-urilor sã cumpere ac-
þiuni la alte SIF-uri.

Potrivit declaraþiilor lui Mircea
Ursache, vicepreºedinte al ASF,
dintr-un studiu de impact realizat de
Autoritate a rezultat cã eliminarea
restricþiei ca un SIF sã deþinã acþiuni
la alte SIF-uri ar duce la o creºtere a
lichiditãþii Bursei, pentru o perioadã
acceptabilã de timp, iar investitorii
ar câºtiga prin aprecierea valorii ac-
þiunilor.

ADINA ARDELEANU

Ponta: “Antonescu va candida la
Preºedinþie din partea opoziþiei”

Preºedintele PSD, Viorel Pon-
ta, a declarat, ieri, cã liderul
PNL Crin Antonescu a luat

practic decizia sã candideze la
Preºedinþie din partea opoziþiei,
pentru cã pânã acum candidaþii opo-
ziþiei au câºtigat de fiecare datã. El

a menþionat cã este dezamãgit de
aceastã decizie a liderului PNL ºi cã
ºi-ar dori ca pânã luni sã se gãseascã
o soluþie astfel încât USL sã meargã
înainte. (C.P.)

(continuare în pagina 15)
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