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“JPMorgan” ºi HSBC
ar putea fi amendate pentru
manipularea dobânzilor

Autoritatea de reglementare
antitrust din UE vrea sã
amendeze companii finan-

ciare, printre care “JPMorgan Chase
& Co.”, cea mai mare bancã ameri-
canã, ºi “HSBC Holdings” Plc, cea
mai mare instituþie de credit din Eu-
ropa, pentru manipularea dobânzilor
Euribor ºi Libor, spun surse apropia-
te situaþiei, citate de Bloomberg.

Acestea afirmã cã Joaquin Almu-
nia, comisarul european antitrust al
cãrui mandat se încheie în 31 octom-
brie, este hotãrât sã amendeze cele
douã bãnci, dar ºi banca francezã
“Credit Agricole” SA ºi societatea
britanicã de brokeraj ICAP Plc. Sur-
sele declarã cã Uniunea Europeanã
va înainta cãtre bãnci, pânã la Paºti,
“declaraþiiile cu obiecþii”. Docu-
mentul va detalia viziunea autoritãþii

de reglementare cu privire la încãl-
carea normelor antitrust de cãtre fie-
care bancã. Societãþile vor putea ul-
terior sã rãspundã acuzaþiilor, în
scris sau în cadrul unor audieri.

Anne-Sophie Gentil, purtãtor de
cuvânt al “Credit Agricole”, a refu-
zat sã facã vreo declaraþie în aceastã
privinþã, la fel ºi Jezz Farr, cel al
HSBC. Oficialii “JPMorgan” ºi ai
ICAP, de asemenea, nu au avut co-
mentarii de fãcut.

Antoine Colombani, purtãtorul de
cuvânt al comisarului Almunia, a de-
clarat doar cã Executivul european
“continuã sã investigheze societãþile
financiare”.

Amintim cã bãnci precum “Deut-
sche Bank” AG din Germania ºi “Ro-
yal Bank of Scotland Group” Plc din
Marea Britanie, care au ajuns la un
acord amiabil cu UE, ºi-au recuno-
scut rãspunderea ºi au acceptat, în de-
cembrie, sã plãteascã în total amenzi
record de 1,7 miliarde euro. Astfel,
amenzile acordate la nivel mondial
pentru manipularea ratei dobânzilor
de referinþã au ajuns la 6 miliarde do-
lari. (ALINA VASIESCU)

Atena blocheazã
majorarea de capital
de la “Eurobank”

Fondul elen pentru stabilitate fi-
nanciarã (HFSF) a blocat un plan al
“Eurobank” - acþionarul majoritar al
“Bancpost” - privind majorarea de
capital, întrucât aceasta ar fi exclus
fondul controlat de stat, care deþine
în prezent peste 95% din acþiunile
bãncii.

HFSF a cerut oprirea proceduri-
lor de majorare a capitalului con-
form planului actual, care prevede
atragerea de fonduri doar din surse
private. Fondul s-a arãtat nemul-
þumit de decizia bãncii ºi a tran-
smis cã, dacã nu participã la majo-
rare, atunci interesele sale, respec-
tiv ale contribuabililor, vor fi afec-
tate.

Managementul “Eurobank” urma
sã se întruneascã ieri, în urma solici-
tãrii primite de la HFSF.

ªomajul din Grecia,
la un nou record

Rata ºomajului din Grecia a
ajuns la nivelul record de 27,5% în
trimestrul al patrulea din 2013, ca
urmare a mãsurilor de austeritate
impuse de guvern, anunþã Oficiul
Central de Statisticã de la Atena
(ELSTAT).

Cea mai ridicatã ratã a ºomajului,
de 57%, este înregistratã în rândul ti-
nerilor cu vârste cuprinse între 15 ºi
24 de ani.

Pe întreg anul 2013, rata medie a
ºomajului din Grecia a fost de
27,3%, faþã de 24,2% în 2012.

ªomajul din Grecia aproape s-a
triplat din 2008 ºi rãmâne în conti-
nuare la cel mai ridicat nivel din
zona euro.

V.R.

QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?

Acarul Peacock de la Banca Angliei
“Bãtrâna doamnã din strada

Threadneedle”, una dintre cele mai
vechi bãnci centrale
din lume, a negat, re-
cent, acuzaþiile care i
s-au adus cu privire
la impl ica rea în
manipularea pieþei va-
lutare. Un acar, Pea-
cock de data aceasta, a

fost gãsit vinovat ºi suspendat pe du-
rata investigaþiei.

Guvernatorul Mark Carney a tre-
buit, apoi, sã înfrunte Comitetul Tre-
zoreriei din cadrul Parlamentului brita-
nic. Conform unui articol Bloomberg,
o investigaþie internã a bãncii nu a

condus la obþinerea probelor care sã
indice implicarea angajaþilor în ma-
nipularea pieþei valutare, de care
sunt acuzate mai multe bãnci inter-

naþionale.
Cum se explicã, atunci, o ºtire, tot

Bloomberg, de la începutul lunii fe-
bruarie 2014? “Banca Angliei a co-

municat traderilor de pe
piaþa valutarã cã nu este
considerat comportament
necorespunzãtor schimbul
de informaþii cu alte bãnci
privind ordinele clienþilor”,
se aratã în articolul Bloom-
berg.

Reacþia, destul de timidã,
la articolul agenþiei de ºtiri a
venit din partea lui Andrew
Bailey, viceguvernator al
Bãncii Angliei. “Trebuie sã

spun cã nu avem, încã, dovezi ºi nu
am vãzut dovezile citate de Bloom-
berg”, a declarat acesta.

Cu toate acestea, chemarea guver-
natorului Carney în faþa comitetului
parlamentar a fost determinatã, în
mare mãsurã, de publicare a unor
minute din 2006, în care se aratã cã
“oficiali ai bãncii ºtiau despre ma-
nipularea pieþei”, dupã cum se aratã
într-un articol de pe site-ul BBC
News. Dacã se ºtia de manipulare ºi
nu s-au luat mãsuri, unde poate fi
încadratã “acþiunea” bãncii centrale
a Marii Britanii?

Într-o declaraþie oficialã a Bãncii
Angliei de la începutul lunii se aratã

cã “banca nu aprobã nicio formã de
manipulare a pieþei, indiferent de
context”, conform unei ºtiri BBC.

Toate afirmaþiile oficialilor Bãncii
Angliei aratã cã menþinerea dobânzii
de politicã monetarã la minimul isto-
ric sau programul de relaxare canti-
tativã nu sunt considerate manipulãri
ale pieþei, deºi tot mai multe declara-
þii ale unor actori importanþi de pe
piaþã accentueazã caracterul artifi-
cial al unor variabile financiare fun-
damentale. Concluzia ar fi, desigur,
cã “manipularea” este apanajul ex-
clusiv al sectorului privat.

(continuare în pagina 15)

JAMES HYSLOP, DIRECTOR BERD PENTRU ROMÂNIA:

“BERD – probabil cel mai mare
investitor din România, la ora actualã”
l “Abandonarea anumitor comisioane ale ASF, motiv pentru evoluþia
bunã a pieþei de capital”l Sprijinul BERD pentru IMM-uri: finanþãri prin
intermediul bãncilor, finanþãri directe ºi consiliere în afaceri

Reporter: Consideraþi cã turbu-
lenþele de pe scena politicã vor influ-
enþa economia, anul acesta, având în
vedere cã, în 2014, avem douã runde

de alegeri?
James Hyslop: Evenimentele la

care vã referiþi sunt alegerile euro-
parlamentare, care se apropie, ºi ale-

gerile prezidenþiale, din noiembrie.
Ar trebui sã avem în vedere cã ale-

gerile europarlamentare nu sunt ceva
specific României. În ce priveºte ale-
gerile prezidenþiale, este prea devre-
me sã spunem ce impact vor avea.

În ceea ce ne priveºte, BERD
rãmâne cu adevãrat dedicatã ideii de
a ajuta România în domeniul refor-
melor structurale ºi de a contribui la
creºterea economicã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

BNR puncteazã pentru
conducerea Carpatica în
meciul cu acþionarii majoritari
C

onflictul declanºat între
Directoratul Bãncii Co-
mercialeCarpatica (BCC),
pe de o parte, ºi acþionarii

Ilie Carabulea ºi Corneliu Tãnase, pe
de alta, a avut parte, ieri, de un nou
episod, soldat cu intervenþia poten-
þial decisivã a Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Dupã ce, miercuri seara, cei doi
acþionari, care deþin, împreunã,
aproape 52,51% din capitalul social
al instituþiei de credit, i-au scris lui
Johan Gabriels, CEO ºi preºedinte al
Directoratului BCC, cã se opun pro-
punerii de analizã a unei eventuale
fuziuni a bãncii cu o altã instituþie de
profil, ieri, BNR a suspendat dreptu-
rile de vot ale celor doi ºi le-a interzis
sã mai cumpere acþiuni la bancã.

Motivul invocat, în cazul lui Ilie
Carabulea, este neîndeplinirea crite-
riului de reputaþie cerut de Regula-
mentul Bãncii Centrale, din perspec-
tiva integritãþii, având în vedere cã a
fost condamnat la închisoare pentru
dare de mitã, în 2012, iar, în prezent,
este cercetat penal de Direcþia Naþio-
nalã Anticorupþie pentru dare de
mitã, fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã ºi instigare la abuz în servi-
ciu, în “cazul Carpatica Asig”.

Pentru Corneliu Tãnase, mãsura a
fost luatã ca urmare a constatãrii ac-
þiunii concertate cu Ilie Carabulea.

În aceste condiþii, la Adunarea
Generalã a Acþionarilor (AGA) pro-
gramatã pentru 10/11 aprilie, Ilie Ca-
rabulea ºi Corneliu Tãnase nu vor
putea sã îºi susþinã, în mod direct,
propunerile fãcute, ceea ce reduce
substanþial sanºele ca acestea sã fie
adoptate.

Cei doi acþionari solicitaserã con-
vocarea AGA pentru modificarea
actului constitutiv, în vederea redu-
cerii numãrului de membri al Consi-
liului de Supraveghere (CS) de la
cinci la trei ºi a limitãrii numãrului
membrilor Directoratului la trei, de
la cinci, cât sunt în prezent.

Ulterior, aceºtia au mai cerut in-
troducerea, pe ordinea de zi, a
unui punct care prevede ca Direc-

torarul BCC sã prezinte un raport
privind modul de realizare a indi-
catorilor economici ºi financiari
prevãzuþi în Bugetul de Venituri ºi
Cheltuieli pe anul trecut, precum
ºi contribuþia individualã a fie-
cãrui membru la realizarea sau ne-
realizarea acestora.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

Discuþii privind
desfiinþarea ASF
Scandalurile care au izbucnit

în jurul Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã au prile-

juit, la nivel înalt, discuþii despre po-
sibilitatea desfiinþãrii acestei struc-
turi, potrivit unor surse din piaþã.

Ideea ar prinde tot mai multã susþi-
nere din pieþele supravegheate de
ASF, cu toate cã unele voci susþin cã
instituþiile europene nu vor permite
acest lucru, în contextul în care ten-
dinþa la nivel european este de
unificare a supravegherii pieþe-
lor financiare.

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã a fost înfiinþatã, în
aprilie 2013, prin comasarea
Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare, Comisiei de Supra-
veghere a Asigurãrilor ºi a Co-
misiei de Supraveghere a Pen-
siilor Private.

O problemã care se pune,
acum, este dacã ar trebui sã se revinã
la fostele comisii sau dacã trebuie sã
fie gãsitã o nouã formulã pentru ace-
astã instituþie.

Dacã anul trecut, piaþa de capital
a fost zguduitã de scandaluri – pre-
cum furturile de acþiuni sau cazul
“Harinvest”, anul acesta reflectoa-
rele au fost puse pe piaþa asigurãri-
lor, unde acuzaþiile au ajuns pânã la
vârful ASF.

Preºedintele instituþiei, Dan Radu
Ruºanu a fost arestat pentru 29 de
zile.

Procurorii DNA au început urmã-
rirea penalã a lui Dan Radu Ruºanu,

în dosarul “Carpatica”, pentru con-
stituirea unui grup infracþional orga-
nizat ºi complicitate la abuz în servi-
ciu, fiind suspectat cã a întocmit ºi a
avizat proiectul OUG privind ASF ºi
ar fi acceptat “protejarea frauduloa-
sã” a intereselor “SC Carpatica
Asig”.

Potrivit probelor administrate de
procurori, Radu Dan Ruºanu ar fi
întocmit, în fapt, proiectul ordonan-

þei de urgenþã pentru modificarea ºi
completarea OUG 93/2013 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþio-
narea ASF, precum ºi pentru modi-
ficarea Legii 136/1995 privind asi-
gurãrile ºi reasigurãrile în Rom-
ânia ºi ar fi avizat, în calitate de
preºedinte al Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã, proiectul de
lege, care a fost ulterior adoptat în
ºedinþa de guvern din 16 octombrie
2013 ºi publicat în Monitorul Ofi-
cial din 18 octombrie 2013.

MARIA PELTAN

(continuare în pagina 4)

Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare a
împrumutat ºi investit peste 6,7 miliarde de euro, în
România, de când ºi-a început activitatea aici, potrivit lui
James Hyslop, director pentru România al BERD. Domnia sa

ne-a spus, în cadrul unui interviu:
“Dupã cum ºtiþi, ne place sã adu-
cem ºi alþi investitori, fie cã este
vorba despre creditori, fie despre in-
vestiþii de capital. În total, pe lângã

propriile noastre investiþii, am adus în România peste 14 mi-
liarde euro, sub formã de co-finanþare”.
Potrivit domnului Hyslop, criza a lãsat o serie de slãbiciuni în
urma ei, una dintre ele fiind accesul la finanþare pentru
IMM-uri ºi, de asemenea, situaþia creditelor neperformante
de pe piaþa bancarã.
Pentru IMM-uri, BERD oferã finanþãri de mici dimensiuni prin
intermediul bãncilor, finanþãri directe, dar ºi consiliere în
afaceri.
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