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CEO-UL BVB, SURPRINS SÃ FIE INTEROGAT, LA AGA

Sobolewski a coborât,
în sfârºit, printre noi

l Întrebãrile din ziarul BURSA, reluate în AGA BVB l Acþionarii BVB au respins achiziþia unui
nou soft la Depozitar l Aberaþia votului pe liste pentru conducerea Depozitarului, respinsã

O
biºnuit cu temenelele cu
care fusese primit la
noi, Ludwik Sobolew-
ski, directorul general

al BVB, trebuie sã fi avut un ºoc, vi-
neri, la Adunarea Generalã, când
comunitatea pieþei, pe care o ºtia cã-
zutã în genunchi de admiraþie în faþa
performanþelor sale din Polonia, l-a
primit cu rafale de întrebãri, sub
care se ghicea revolta faþã de infa-
tuarea sa, dar ºi pentru cã unii acþio-
nari ai Bursei de Valori Bucureºti
considerã cã manifestã lipsã de respect
faþã de normele pieþei noastre ºi cã
ignorã cultura instituþionalã ºi pe cea
de piaþã.

Interesant este ca întrebãri puse în
ziarul BURSA au fost reluate în
AGA, constituind punctul de maximã
tensiune a reuniunii.

Ziarul BURSA a publicat, pe 8
aprilie, o scrisoare deschisã cãtre
Ludwik Sobolewski, prin care îi ce-
rea sã dea publicitãþii contractul de
management ºi sã dezvãluie perfor-
manþele în baza cãrora a primit un bo-
nus, la finalul anului trecut (vezi scri-
soarea deschisã la http://www.bur-
sa.ro/?s=piata_de_capital&arti-
col=234357).

Aceste teme au fost abordate ºi de
acþionarul Lucian Dobre, care a tran-

smis cãtre BVB, în scris, o listã cu 32
de întrebãri punctuale, aºa cum reco-
manda convocatorul pentru AGA
BVB din 24/25 aprilie. Însã, tot prin
convocator, conducerea BVB promi-
tea rãspunsuri, în scris, pânã pe 18
aprilie. Cu o întârziere de o sãptãmânã,
BVB a afiºat , între prima ºi a doua
convocare AGA, un document, prin
care expediazã toate întrebãrile lui
Lucian Dobre, invocând confidenþia-

litatea sau faptul cã problemele nu
s-ar încadra în informaþiile care tre-
buie divulgate acþionarilor (vezi scri-
soarea lui Lucian Dobre la
http://www.bursa.ro/raspunzand-ac-
t i o n a r i l o r - c u - o - i n t a r-
ziere-de-8-zile-sobolewski-gan-
deste-incet-235731&s=piata_de_ca-
pital&articol=235731&editie_prece-
denta=2014-04-25.html).

La fel s-a comportat conducerea

Bursei ºi în ºedinþa de aproximativ 9
ore, de vineri. Întrebãrile acþionarilor
au fost pasate, în marea lor majorita-
re, cãtre Ludwik Sobolewski, chiar
dacã unele erau adresate direct Con-
siliului de Administraþie.

Unii au comentat cã preºedintele
Lucian Anghel s-a menþinut în linia
unui discurs siropos despre “cât de
bine este cã avem un CEO precum
Ludwik Sobolewski ºi cã trebuie sã îl
þinem aproape”.

Multe dintre rãspunsurile la între-
bãri au fost neclare, considerã unii
dintre acþionari, care au rãmas cu im-
presia cã ºefii Bursei au ceva de
ascuns.

Remuneraþia directorului general,
primele încasate de acesta ºi criteriile
pe care au fost date au rãmas un mister,
deºi au fost adresate insistent.

„Dacã li se pare cã aceste remune-
raþii sunt corecte, atunci de ce le
ascund?”, s-a întrebat un acþionar,
care a precizat cã sumele nu sunt con-
testate, ci doreºte sã ºtie criteriile de
acordare.

Conducerea BVB a invocat confi-
denþialitatea contractului pentru a
evita aceste întrebãri.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

PAWEL OLECHNOWICZ, PREªEDINTELE CENTRAL EUROPE
ENERGY PARTNERS:

„UE trebuie sã aibã o voce unicã
în negocierile cu Rusia”

Reporter: Care este agenda aso-
ciaþiei CEEP în discuþiile cu oficialii
Comisiei Europene?

Pawel Olechnowicz: În discuþiile
asociaþiei CEEP cu oficialii europeni
abordãm problema securitãþii energe-
tice, în contextul tensiunilor cu Ucra-
ina. Subiectul este foarte important
pentru Europa în general, dar în mod
special pentru þãrile ECE (Europa
Centralã ºi de Est). România are un
mix energetic foarte bun ºi are la dispo-
ziþie multe resurse. Dar alte þãri din

regiune au o dependenþã foarte mare
de Rusia pentru aprovizionarea cu
gaze ºi petrol. În noul context, este fo-
arte important sã discutãm despre se-
curitarea energeticã ºi micºorarea de-
pendenþei de Rusia. Aceastã temã am
abordat-o ºi în discuþiile de la Bucu-
reºti cu comisarul european pentru

energie Gunther Oettinger, în cadrul
summitului „29+1”.

De asemenea, am abordat ºi pro-
blema reducerii emisiilor de gaze cu
efect de serã, unde CEEP are o opi-
nie diferitã de cea a UE. Þintele pro-
puse de UE pentru 2020 sunt în regu-
lã în privinþa reducerii emisiilor, dar
cele pentru 2030 sunt ilogice.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Comisia Europeanã:
“Situaþia datoriei
Greciei s-a înrãutãþit”

Dinamica datoriei Greciei s-a
înrãutãþit uºor, iar þara încã este de-
pendentã de creditorii sãi internaþio-
nali ca sã rãmânã finanþatã pe deplin,
potrivit Comisiei Europene.

“Aceastã deteriorare este cauzatã
de mai mulþi factori: o prognozã re-
dusã privind PIB-ul nominal, care
reflectã în principal o ajustare mai
profundã a preþurilor, ºi o prognozã
ceva mai micã pentru veniturile din
privatizare, ca urmare a întârzierilor
în vânzarea activelor de stat”, con-
form unui raport al Executivului eu-
ropean.

Raportul Comisiei Europene ara-
tã cã veniturile pe care le va obþine
Grecia din privatizare sunt prevãzu-
te la 22,3 miliarde euro la finele lui
2020, sumã cu 1,9 miliarde euro
mai micã decât cea anticipatã ante-
rior.

Acum, Comisia Europeanã aºte-
aptã ca datoria Greciei sã fie de cir-
ca 125% din PIB în 2020, respectiv
de aproximativ 112% din PIB în
2022. Anterior, autoritãþile de la
Bruxelles preconizau, în analiza su-
stenabilitãþii debitelor Greciei, o
datorie de 124% din PIB în 2020,
respectiv de sub 110% din PIB în
2022.

Comisia Europeanã susþine cã
Grecia se confruntã cu un deficit de
finanþare de 5,5 miliarde euro pânã
la finele lunii mai 2015. Oficialii de
la Atena declarã cã þara nu are nevoie
de un al treilea pachet de salvare
dupã cele douã pe care le-a primit
din 2010. UE ºi FMI au plãtit cãtre
Atena peste 215 miliarde euro de la
lansarea bailout-ului.

V.R.

Acþiunile ºi obligaþiunile ruseºti,
afectate puternic de tensiunile
cu Ucraina
l Standard & Poor’s a retrogradat Rusia
l Rubla continuã sã scadã

Titlurile de stat ºi acþiunile
ruseºti au consemnat, în in-
tervalul 21-25 aprilie, cel

mai mare declin sãptãmânal de la
jumãtatea lunii martie pânã în pre-
zent, în condiþiile în care armistiþiul
pentru reducerea tensiunilor din
estul Ucrainei se lasã aºteptat, ali-
mentând temerile potrivit cãrora
preºedintele Vladimir Putin se con-
fruntã cu înãsprirea sancþiunilor in-
ternaþionale.

Randamentul obligaþiunilor de re-

ferinþã ale Rusiei a urcat la cel mai ri-
dicat nivel din 14 martie, deter-
minând Ministerul Finanþelor de la
Moscova sã anuleze planul de reve-
nire pe piaþa datoriei locale, la data
de 23 aprilie. Randamentul titlurilor
cuscadenþa în februarie2027acrescut
cu 29 de puncte de bazã vineri, la
9,65%, iar pe întreaga sãptãmânã
trecutã - cu 65 de puncte de bazã.

ALINA VASIESCU

(continuarea în pagina 3)

O ALTFEL DE EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Înþelegerea naturii
banilor este mai presus
de înþelegerea
produselor financiare

Criza financiarã globalã a
venit peste noi fãrã aver-
tismente prealabile, cel pu-

þin din partea autoritãþilor care
ar fi trebuit sã ºtie mai bine, ºi
nu dã semne cã ar vrea sã ple-
ce prea curând.

În cãutarea þapilor ispãºitori,
bãncile centrale au dat vina, de
multe ori, inclusiv pe nivelul
redus al educaþiei financiare a
populaþiei, concretizat în deficienþe
majore ale înþelegerii produselor fi-
nanciare sau ale riscurilor implicate
de un credit bancar într-o valutã strã-
inã.

Pe de altã parte, bãncile centrale
au convins guvernele cã salvarea
bãncilor este un obiectiv de impor-
tanþã capitalã, iar populaþia trebuie
sã suporte programe dure de austeri-
tate în acest sens.

Motivele prezentate în toate me-

diile de informare în masã nu in-
clud, însã, un element crucial: natu-
ra banilor, care s-a schimbat radical

în ultimele decenii. Iar fãrã o
înþelegere a naturii banilor,
nu existã baza de pornire pen-
tru înþelegerea altor produse
financiare, fie cã ele sunt cre-
dite clasice sau derivate com-
plexe.

În aceste condiþii, am fost
extrem de surprins de apariþia recentã
pe site-ul Bãncii Angliei a douã arti-
cole care explicã modul de creare a
banilor în economia modernã. Astãzi,
primul dintre ele, “Banii în economia
modernã: o introducere”, este publi-
cat integral pe site-ul ziarului
BURSA, care mulþumeºte Bãncii
Angliei, ºi pe aceastã cale, pentru per-
misiunea de a-l traduce ºi publica.

(continuare în pagina 3)

NOI SANCÞIUNI ÎMPOTRIVA RUSIEI AR PUTEA FI APLICATE
DE ASTÃZI

Obama: “Dacã Rusia nu va înceta
cu provocãrile, consecinþele vor creºte”

Liderii europeni urmeazã sã se
întâlneascã, astãzi, pentru a
discuta pe marginea

unor noi sancþiuni împotriva
Rusiei.

Oficialii G7 au promis cã se
vor grãbi sã impunã Rusiei noi
sancþiuni, ca rãspuns la încãlca-
rea termenilor acordului de la
Geneva privind Ucraina, fãrã sã
precizeze când vor face acest lu-
cru ºi care vor fi þintele, potrivit
Wall Street Journal.

Preºedintele american Barack
Obama a declarat, ieri, la Kuala

Lumpur, cã noile sancþiuni interna-
þionale care ar putea fi aplicate de

astãzi împotriva Rusiei au ca scop
încetarea “provocãrilor” Moscovei
în estul Ucrainei.

“Atât timp cât Rusia va urma mai

degrabã calea provocãrilor decât sã
încerce sã rezolve aceastã problemã

prin mijloace paºnice ºi sã favori-
zeze detensionarea situaþiei, vor
exista consecinþe ºi aceste conse-
cinþe vor creºte”, a avertizat Oba-
ma, citat de AFP ºi preluat de
Agerpres.

Preºedintele SUAa discutat, vi-
neri, cu reprezentanþii Marii Brita-
nii, Franþei, Germaniei ºi Italiei, pe
marginea necesitãþii adoptãrii

unor mãsuri concertate. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

ÎNTR-UN DOSAR PRIVIND FAPTE
PENALE LA ASF ªI CARPATICA ASIG

Dan Radu Ruºanu, Ilie Carabulea,
Marian Mîrzac ºi Laura Chiþoiu
- trimiºi în judecatã
lMîrzac i-a livrat lui Carabulea informaþii
confidenþiale din ASF, primind, în schimb,
un autoturism la mai puþin de jumãtate de preþ

Dan Radu Ruºanu, Ilie Cara-
bulea, Marian Mîrzac ºi
Laura Elena Chiþoiu - soþia

lui Daniel Chiþoiu, fost ministru al
economiei ºi al finanþelor - au fost
trimiºi în judecatã de procurorii Di-
r ec þ i e i Na þ iona le
Anticorupþie (DNA),
într-un dosar care pri-
veºte o serie de fapte de corupþie
sãvârºite în cadrul Autoritãþii de
Supravegere Financiarã (ASF) ºi
societãþii de asigurare Carpatica
Asig.

În timp ce Laura Chiþoiu va fi ju-
decatã în libertate, ceilalþi trei - Dan
Radu Ruºanu, la data faptelor
preºedinte ASF, Ilie Carabulea, pro-

prietar al firmelor Atlassib ºi Tran-
scar (societãþi prin intermediul cãro-
ra deþine ºi controleazã în mod indi-
rect Carpatica Asig) ºi Marian
Mîrzac, fost director general al Car-
patica Asig, la vremea respectivã

membru neexecutiv în
cadrul conducerii ASF
- au fost trimiºi în ju-

decatã în stare de arest preventiv.
Potrivit procurorilor DNA, în anul

2012, Carpatica Asig avea o situaþie
financiarã precarã ºi necesita o infu-
zie de capital de circa 11 milioane de
euro.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

CORUPTIE

Uniunea Europeanã (UE) trebuie sã aibã o voce unicã în

negocierile cu Rusia, ne-a declarat Pawel Olechnowicz,

preºedintele Central Europe Energy

Partners (CEEP), organizaþie care re-

uneºte mari companii energetice ºi

mari consumatori de energie din Eu-

ropa Centralã. Domnia sa susþine cã

ideea premierului polonez Tusk de a

avea o uniune energeticã este susþi-

nutã de CEEP pentru cã Europa ar avea, în acest fel, mai

multã forþã de negociere. Preºedintele CEEP ne-a spus

cã UE nu mai trebuie sã punã pe pri-

mul plan reducerea emisiilor, ci secu-

ritatea energeticã. Pawel Olechno-

wicz considerã cã statele europene

sunt concentrate pe relaþii individua-

le cu Rusia ºi cã, din acest motiv, Ru-

sia are putere asupra Europei.


