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PROBLEMA ACÞIUNILOR LUI SOBOLEWSKI

Boul-bãlþii, nivelul unu
D

om’le, nu ºtiu cine pe
cine ia la miºto în su-
biectul meschin al acþiu-
nilor cumpãrate de So-

bolewski, dar nu mi se pare în regulã
ca site-ul oficial al Bursei de Valori
Bucureºti sã fie folosit ca un ”blog”,
ca sã intre în polemicã cu mine ºi sã
mã ia la miºto.

Întâi, ziaristul BURSA întreabã la
BVB, cu seriozitate, pe cale oficialã,
care este baza legalã a cumpãrãrii de
acþiuni BVB de cãtre directorul ge-
neral BVB Ludwik Sobolewski.

BVB nu rãspunde.
OK.
Lãsat de capul lui, ziarul BURSA

publicã interpretarea cã Sobolewski
ºi-ar fi încãlcat Regulamentul BVB,
interpretare în care invocãm înþelesul
articolului 99, care interzice persona-
lului BVB sã facã astfel de achiziþii.

Abia acum, ne trezim cã BVB ne
trimite un “Drept la replicã”, în care
afirmã cã directorului BVB i se apli-
cã articolul 100, care chipurile, nu
i-ar interzice ceea ce îi este interzis
personalului BVB.

În plus, BVB ne ameninþã cã ne dã
în judecatã.

În acest punct al desfãºurãrii nimi-
cului de întâmplare, încep sã-mi pun
întrebãri: de ce nu ne-a rãspuns când
am întrebat, dar ne rãspunde dupã ce
am publicat articolul?

Pot fi mai multe explicaþii, de la
neglijenþã (cu care ne-am obiºnuit),
pânã la ostilitate faþã de ziar (care nu
ne mai impresioneazã, suntem vac-
cinaþi, demult).

Dar una dintre ele este cu adevãrat

îngrijorãtoare: poate cã BVB nu ne-a
rãspuns, pentru cã, pur ºi simplu, nu
ºi-a pus problema ºi nu cunoaºte care
este baza legalã a cumpãrãrii?

Poate cã, în faþa constatãrii sur-
prinzãtoare cã Regulamentul îi inter-
zice directorului sã cumpere acþiuni
BVB, a cãutat o zi întreagã un artifi-
ciu legal, astfel ca, totuºi sã ne poatã
minþi cã faptul este în regulã?

Nu trece mult timp, iar site-ul ofi-
cial BVB afiºeazã un Anunþ, cu un
conþinut similar “Dreptului la repli-
cã” remis ziarului BURSA.

Ceea ce mã aruncã, din nou, în pli-
nã cugetare: ce fac, frate, ãºtia?!, e
doar o micã observaþie nenorocitã,

îmi dai un telefon, îmi explici con-
vingãtor ºi gata, ce naiba?!

Dacã-s tare de cap, poþi sã ai un pic
de milã ºi sã-mi explici mai mult – în
definitiv, nu conteazã dacã eu sunt
boul-bãlþii, important este sã înþelea-
gã cititorii ºi dacã eu n-am înþeles,
atunci cum sã fac sã înþeleagã ei?!

Iar eu n-am înþeles.
Nici Dreptul la replicã, nici Anun-

þul de pe Site-ul BVB nu explicã, ele
doar afirmã.

ªi afirmã cã articolul din Regula-
ment care i se aplicã directorului are
numãrul 100, iar nu 99.

De ce?
Habar n-am, iar ei nu spun.

Mã uit la cele douã articole din
Regulament ºi prin interpretare logi-
cã (una dintre cãile de interpretare
pentru care sunt calificat ºi sunt ad-
mise de ºtiinþa juridicã), ajung la
concluzia cã afirmaþia BVB este fal-
sã, pentru cã sfera interdicþiilor la
care este supus directorul BVB este
mai largã decât sfera interdicþiilor la
care este supus restul personalului
BVB, iar articolul 100 are tocmai
aceastã intenþie, sã completeze inter-
dicþiile de la articolul 99.

Plictisitor.
Interpretarea mea corespunde ce-

lei a simþului comun.
Toatãdiscuþia sepoartã în jurul unui

subiect meschin, iar cercetarea nu-i
deloc palpitantã, este plictisitoare.

Unii cititori protesteazã, pe bunã
dreptate (deºi am grijã ca restul zia-
rului sã trateze subiectele majore ale
momentului ºi ale perioadei).

Totuºi, o serie de comentarii de pe
site-ul nostru acordã atenþie subiec-
tului, iar unii membri ai comunitãþii
pieþei ne justificã acþiunile cumpãra-
te de Sobolewski drept rãsplatã con-
venitã de Consiliul Bursei, ceea ce
mã face sã trag concluzia cã nici
Consiliul Bursei nu-ºi cunoaºte Re-
gulamentul.

Mã urnesc, cu greu, sã scriu, din
nou, despre ceea ce este vizibil pen-
tru oricine, cã interdicþiile de la arti-
colul 99 sunt adresate întreg perso-
nalului BVB ºi deci ºi directorului,
în speþã, lui Sobolewski.

MAKE

(continuare în pagina 3)

Preþul petrolului urcã în aºteptarea
sporirii cererii din SUA
l Evoluþia pieþei muncii din Statele Unite dã
speranþe privind un consum mai ridicat de þiþei
l Libia ºi-ar putea relua exporturile de profil

Cotaþia petrolului brut a crescut la
finele sãptãmânii trecute, pe pieþele
externe, dupã ce ad-
ministraþia america-
nã a anunþat avansul
numãrului locurilor
de muncã noi în mar-
tie, în SUA, ali-
mentând speranþele
potrivit cãrora va spori consumul lo-
cal de combustibili.

Departamentul Muncii de la Wa-
shington a informat cã, în martie, nu-
mãrul locurilor de muncã din econo-

mia SUA a sporit cu 192.000, dupã
un plus de 197.000 în luna anterioa-

rã. Totuºi, cifra anun-
þatã este sub aºteptã-
rile analiºtilor, care
anticipau creºterea cu
200.000 a numãrului
posturilor din econo-
mia SUA.

Rata ºomajului din Statele Unite
s-a menþinut la 6,7% luna trecutã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

Patronatul bancar –
semn de normalizare
sau de scindare?
l Preºedintele ARB, Radu Gheþea, nu vede
“nimic periculos” în înfiinþarea noii organizaþii

Patru dintre cele mai mari bãnci
din þara noastrã, BCR, BRD,
Raiffeisen Bank ºi UniCredit

Þiriac Bank, au anunþat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, cã au de gând sã
înfiinþeze prima organizaþie patro-
nalã a sectorului, sub denumirea de
Consiliul Patronatelor Bancare din
România (CPBR), estimând cã ace-
asta ar putea fi înregistratã oficial
pânã la sfârºitul primului semestru
al acestui an.

Însã, aceastã nouã organizaþie ar
urma sã se ocupe aproape cu aceleaºi
lucruri precum Asociaþia Românã a
Bãncilor, ceea ce a alimentat specu-
laþiile cã cele patru bãnci fondatoare
ale patronatului ar fi nemulþumite de
activitatea ARB.

Dar, sã nu ne inflamãm, cãci repre-
zentanþii CPBR s-au grãbit sã motive-
ze, cel puþin formal, înfiinþarea patro-
natului pe lângã ARB, iar preºedintele
Asociaþiei, Radu Graþian Gheþea, a
adoptat ºi el o atitudine diplomatã,
spunând cã nu vede “nimic periculos”
în înfiinþarea noii organizaþii.

Consiliul Patronatelor Bancare
din România (CPBR) îºi propune sã
promoveze interesele membrilor sãi

în relaþiile cu autoritãþile, sindicatele
ºi alte instituþii “într-o manierã cât
mai eficientã”, se precizeazã în co-
municatul transmis vineri.

Despre Asociaþia Românã a Bãn-
cilor (ARB), reprezentanþii bãncilor
fondatoare ale CPBR precizeazã cã
nu poate sã negocieze ºi sã încheie
contracte colective de muncã.

Organizaþia a înaintat ºi un docu-
ment în care rãspunde la ceea ce
membrii sãi considerã cã sunt cele
mai frecvente întrebãri despre înfiin-
þarea CPBR, în care explicã, în deta-
liu, rolul unei organizaþii patronale
în cadrul unui sistem de economie de
piaþã de tip social.

La întrebarea de ce nu au luat în
considerare, mai degrabã, transfor-
marea ARB într-un patronat, în loc
sã creeze o nouã entitate, reprezen-
tanþii bãncilor fondatoare rãspund
evaziv: “ARB, la înfiinþarea ei în
anul 1991, a fost creatã þinând cont
de particularitãþile sectorului bancar
de la momentul respectiv ºi cu un
anumit set de obiective.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Conflictul NATO – Rusia, alt subiect
de gâlceavã pe scena noastrã politicã
l Declaraþiile lui Blãnculescu din ziarul BURSA - o scânteie pe butoiul cu
pulberel Federaþia Rusã avertizeazã România cu privire la unele declaraþii
„antiruse” fãcute de Bãsescu l Analiºtii susþin cã aceste avertismente ar
putea fi urmate de retragerea ambasadorului rus din þara noastrã

O nouã disputã s-a iscat,
sãptãmâna trecutã, pe
scena politicã din þara

noastrã, þinându-i ocupaþi tot
sfârºitul de sãptãmânã pe liderii
principalelor partide din þara
noastrã ºi avându-ºi ecoul pânã în

Parlamentul European.
La prima vedere, mãrul discordiei

ar fi fost declaraþiile fãcute de Ionel
Blãnculescu pentru ziarul Bursa pe
margineasuplimentãrii efectivelormi-
litare de la baza americanã Mihail Ko-
gãlniceanu, însã controversele dintre

politicieni îºi au rãdãcinile mult mai
adânc înfipte, în substraturile relaþiei
noastre cu structurile nord atlantice ºi
cu zona de influenþã a Rusiei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

BCE nu a dezbãtut
detaliile privind o
eventualã relaxare
cantitativã

Banca Centralã Europeanã (BCE)
nu a luat în discuþie, sãptãmâna tre-
cutã, detalii privind posibila imple-
mentare a mãsurii de relaxare canti-
tativã în zona euro, spune Vitor Con-
stancio, membru în consiliul
guvernatorilor instituþiei.

Constancio a menþionat cã reali-
zarea principalã a reuniunii de politi-
cã monetarã din 3 aprilie a fost “con-
strucþia unanimitãþii privind achizi-
þiile de active ce ar putea fi luate în
considerare în cazul în care inflaþia
din zona euro se menþine sub 1%”.

Preºedintele BCE, Mario Draghi,
a anunþat, în 3 aprilie, cã guvernato-
rii instituþiei au discutat posibila
achiziþie de active la scarã largã, ca
mãsurã menitã sã preîntâmpine
deflaþia în zona euro.

Bãncile ramburseazã
anticipat cãtre BCE
4,9 miliarde euro

Bãncile din zona euro vor rambur-
sa, sãptãmâna aceasta, 4,879 miliar-
de euro din împrumuturile contrac-
tate de la Banca Centralã Europeanã
(BCE) prin programul de urgenþã pe
trei ani LTRO (Longer Term Refi-
nancing Operations), derulat în 2011
ºi 2012, conform anunþului BCE.

La finele sãptãmânii trecute, BCE
a informat cã o parte din bãnci vor
rambursa 2,527 miliarde euro din su-
mele împrumutate în prima rundã a
programului LTRO, iar altele –
2,352 miliarde euro din cea de-a
doua rundã. (V.R.)

Va trece NATO de la
apãrarea Ucrainei la
apãrarea dolarului?

Sancþiunile economice
impuse Rusiei de cãtre
Statele Unite, ca urma-

re a precipitãrii evenimentelor
din jurul Ucrainei, au început
sã intre pe o traiectorie pro-
fund nefavorabilã Americii.

Nu, nu este vorba de perico-
lul anulãrii unui concert al “artistei”
Miley Cyrus pe un stadion din Hel-
sinki, aflat în proprietatea unor cetã-
þeni ruºi care au ºi cetãþenie finlande-
zã, dupã cum scrie Bloomberg, deºi
fenomenul reflectã bine complexitatea
relaþiilor comerciale la nivel global.

Pentru autoritãþi a devenit tot mai
greu sã determine lanþul consecinþe-
lor generate de sancþiunile economi-
ce, iar administraþia Obama nu face
excepþie. Probabil cã preºedintele
american ºi membrii Congresului
care cer acþiuni ferme ºi imediate ar
fi mulþumiþi dacã singura durere de
cap ar fi anularea unui concert.

Din pãcate, este ceva mult
mai important. De fapt, aºa de
important încât ameninþã
însãºi hegemonia dolarului
american, ºi implict a Ameri-
cii, la nivel global.

Ces-a întâmplat? OºtireReu-
ters, fãrã un interes prea mare

pentru presa internaþionalã, aratã cã
“Rusia ºi Iranul sunt aproape de înche-
iereaunuiacordcomercialde20demi-
liarde de dolari”, în cadrul cãruia Iranul
va oferi petrol Rusiei în schimbul echi-
pamentelor industriale ºi alimentelor.

Cuvântul cheie din articol este
“barter”, deoarece tranzacþiile se vor
desfãºura direct, fãrã a fi nevoie de
dolar ca mijloc de platã ºi include,
din partea iranianã, exportul a circa
500 de mii de barili de petrol pe zi în
urmãtorii trei ani la un preþ sub cel de
pe pieþele internaþionale.

(continuare în pagina 3)

AVOCATUL IRINA ªARCANE:

“Companiile ar putea fi creditate din
stadiul incipient al insolvenþei”
l Astfel de împrumuturi bancare ar avea „super-prioritate” la platã ºi ar
salva mai multe companii de la faliment

Uniunea Europeanã (UE)
doreºte sã dea un imbold
reorganizãrilor prin proce-

dura insolvenþei ºi recomandã state-
lor membre sã faciliteze finanþarea
companiilor aflate în dificultate ca
sã nu ajungã în faliment.

Doamna avocat Irina ªarcane,
coordonatorul consorþiului care a
elaborat noul Cod al Insolvenþei
ne-a declarat: „UE a recomandat,
recent, statelor membre sã dea com-

paniilor aflate în dificultate ºansa
unui nou început. O metodã este sã
asiguri finanþarea din timpul proce-
durii insolvenþei, pentru a evita fali-
mentul. În prezent, legislaþia actua-
lã faciliteazã creditarea companii-
lor doar în perioada reorganizãrii,
acordând finanþatorilor prioritatea
garantatã la platã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Statele Unite ale

Americii sunt cel mai

mare consumator

mondial de petrol.

CÃLIN
RECHEA

BVB: “Directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski,

nu face parte din personalul BVB”.


