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Portugalia vrea
sã ramburseze
anticipat
14 miliarde dolari
cãtre FMI

Guvernul portughez le-a solicitat
creditorilor sãi din Uniunea Euro-
peanã sã-i autorizeze rambursarea
anticipatã, în urmãtorii doi ani ºi ju-
mãtate, a unei datorii de 14 miliarde
de euro cãtre Fondul Monetar Inter-
naþional (FMI), aproape jumãtate
din creditul acordat de aceastã insti-
tuþie Portugaliei, respectiv 20% din
programul de asistenþã convenit cu
"troica" în 2011, anunþã Ministerul
de Finanþe de la Lisabona.

Propunerea de rambursare antici-
patã va fi dezbãtutã la reuniunea
miniºtrilor de finanþe din zona euro,
programatã pentru data de 16 fe-
bruarie, la Bruxelles, ºi trebuie sã
primeascã acordul tuturor creditori-
lor internaþionali ca sã poatã fi
fãcutã.

Ideea rambursãrii anticipate vine
într-un moment în care Portugalia a
reuºit sã se finanþeze de pe piaþã la o
dobândã de 2,5%, în timp ce creditul
acordat de FMI are o dobândã de
3,7%.

Portugalia a primit 25,7 miliarde
de euro de la FMI, în cadrul planului
de asistenþã internaþionalã în valoare
de 78 de miliarde de euro, acordat în
mai 2011 de troica UE-FMI-BCE.
Autoritãþile de la Lisabona au renun-
þat la ultima tranºã din acest pro-
gram, în valoare de 2,6 miliarde de
euro.

V.R.

MINISTRUL FINANÞELOR, IGNORAT A DOUA OARÃ DE DEPUTAÞI

Darius Vâlcov: “Lucrãm
cu bãncile la un nou produs
pentru soluþionarea crizei CHF”
M

inisterul Finanþelor
Publice lucreazã,
împreunã cu bãncile,
la “un nou produs”

pentru rezolvarea problemei credite-
lor în franci elveþieni (CHF), a spus,
asearã, Darius Vâlcov, ministrul de
resort.

Domnia sa a precizat cã, în ultime-
le douã zile, a avut întâlniri cu repre-
zentanþii instituþiilor financiare care
au dat credite în CHF, urmând sã mai
aibã loc discuþii, în aceste zile, pe
aceeaºi temã.

Darius Vâlcov a fost, asearã, în
Camera Deputaþilor, sã prezinte par-
lamentarilor din Comisia de buget

noua soluþie la care lucreazã, însã
parlamentarii au suspendat discuþii-
le, obosiþi, probabil, dupã ce l-au au-
diat trei ore ºi jumãtate pe Guverna-
torul BNR Mugur Isãrescu.

Este pentru a doua oarã când mi-
nistrul finanþelor merge în Comisia
de buget, iar deputaþii amânã ºedinþa.
Acest fapt l-a deranjat pe Darius
Vâlcov, care nu a dat amãnunte despre
“noul produs”: “Nu vã pot oferi deta-
lii, venisem sã prezint acest produs
parlamentarilor, dar se pare cã am ve-
nit pentru a doua oarã degeaba”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

ADRIAN VASILESCU FACE PRECIZÃRI:

“Eu nu am explicat inadvertenþele,
ci deosebirile privind modul de
înregistrare în declaraþiile de
avere ale Guvernatorului BNR”

Adrian Vasile-
scu, consilie-
rul Guverna-

torului BNR Mugur
Isãrescu, precizeazã cã
domnia sa a explicat
deosebirile privind mo-
dul de înregistrare în
declaraþiile de avere
ale domnului Isãrescu,
nu “inadvertenþele”,
aºa cum apare scris în
supratitlul articolului
“ A D R I A N V A S I L E S C U A
EXPLICAT INADVERTENÞELE
DIN DECLARAÞIILE DE AVERE
ALE GUVERNATORULUI BNR:
«Încãlcãm trei legi , ca sã re-
spectãm ghidul ANI»”, publicat în
ediþia Ziarului BURSA din data de 9
februarie 2015.

Respectivele deosebiri – care nu
sunt de conþinut, ci se referã la for-

ma de înregistrare –
constau în faptul cã în
unii ani, în declaraþiile
de avere, apare numele
bãncilor de la care Mu-
gur Isãrescu (ºi alþi
funcþionari ai BNR) au
luat credite ori ºi-au
deschis depozite, iar în
alþi ani apare scris “o
instituþie de credit din
România”.

În articolul men-
þionat, domnul Vasilescu a expli-
cat cã oficialii Bãncii Naþionale
a României (BNR) încalcã trei
legi ca sã respecte Ghidul Agen-
þiei Naþionale de Integritate
(ANI) ce prevede modul în care
trebuie completate declaraþiile
de avere.

(continuare în pagina 15)

MINIªTRII DE FINANÞE DIN ZONA EURO SE REUNESC
LA BRUXELLES

Grecia, dispusã la un
compromis cu creditorii sãi
Oficialii greci s-au arãtat

dispuºi sã ajungã la un
compromis cu creditorii sãi

europeni, înaintea reuniunii de ur-
genþã programatã pentru astãzi, în
condiþiile în care cancelarul german
Angela Merkel rãmâne de neîndu-
plecat în privinþa termenilor pache-
tului de salvare destinat Atenei.

Ministrul elen de finanþe, Yanis
Varoufakis, a afirmat ieri, în Parla-
mentul de la Atena, cã guvernul nu
intenþioneazã sã denunþe actualul
program de salvare, nici sã lase bu-
getul sã scape de sub control. Oficia-
lul grec a mai spus cã Grecia va apli-
ca circa 70% din reformele deja in-
cluse în actualul program de finanþa-
re.

Una dintre concesiile guvernului
este continuarea privatizãrii princi-
palului port din Grecia, Pireu, dupã
ce, anterior, liderii eleni anunþaserã

cã vânzarea va fi blocatã.
Conform oficialilor de la Atena,

aceastã privatizare va fi anunþatã de
Yanis Varoufakis la reuniunea de ur-
genþã programatã pentru astãzi.

Vânzarea unei participaþii de 67%
din Autoritatea Portuarã Pireu este

una dintre cele mai mari tranzacþii
prevãzute în planul de privatizare
convenit de guvernul elen anterior
cu troica creditorilor. Potrivit unor
surse apropiate situaþiei, vânzarea
portului ar putea aduce statului grec
pânã la 800 de milioane de euro, iar
ofertele angajante sunt aºteptate
pânã la sfârºitul lunii martie.

Analiºtii aratã cã Grecia a intrat în
negocieri de pe o poziþie de forþã, dar
a realizat cã situaþia este mai gravã
decât s-a aºteptat, astfel cã se aratã
dispusã la compromisuri cu partene-
rii europeni.

Înaintea reuniunii de astãzi, ofi-
cialii eleni au încercat sã atragã spri-
jin pentru o finanþare punte de 10 mi-
liarde de euro, ca sã câºtige timp de
negociere cu creditorii.

V. RIBANA

(continuare în pagina 3)

Gheorghe Albu îl înlocuieºte
pe Andrei Hrebenciuc în conducerea SIF Moldova

l Fostul deputat: „Doresc sã fac echipã cu actualul consiliu, nu sã fiu un freelancer”

Fostul deputat Gheorghe Albu,
ales, ieri, cu o majoritate
covârºitoare pentru funcþia de

administrator SIF Moldova, spune
cã vrea sã colaboreze cu actuala
echipã de conducere, ºi nu sã fie un
„freelancer” în Consiliul de Admi-
nistraþie al SIF2.

Acþionarii SIF2 prezenþi, ieri, la
Adunarea Generalã, i-au acordat lui
Albu peste 80% din voturi, oferin-
du-i locul din CArãmas liber dupã ce
Autoritatea de Supraveghere Finan-

ciarã (ASF) i-a retras avizul lui
Andrei Hrebenciuc, cercetat de pro-
curori în cazul retrocedãrilor ilegale
de pãduri. Contracandidatul sãu,
Aurelian Trifa, nu s-a prezentat în
faþa acþionarilor.

Gheorghe Albu a declarat, în ca-
drul ºedinþei AGA: „Performanþele
actualului CAsunt remarcabile. Con-
sider cã un administrator nou trebuie
sã facã corp comun cu echipa actualã.

Asta nu exclude contribuþia perso-
nalã. Experienþa mea îmi dã posibili-

tatea sã vin cu un spor de cunoºtinþe
pe partea de legislaþie, pe partea de
control ºi supraveghere.

Doresc sã fac echipã cu actualul
consiliu, nu sã fiu un freelancer în
acest consiliu”.

Fostul deputat a fost întrebat de un
acþionar dacã are în istoria sa vreun
eveniment care l-ar putea împiedica
sã îºi desfãºoare activitatea la SIF
Moldova, cu aluzie la arestarea lui
Andrei Hrebenciuc ºi la dosarele pe
bandã instrumentate de procurori, în

ultima perioadã. Gheorghe Albu i-a
rãspuns cã nu are dosare ºi cã nu a
fost chemat la DNA. „De doi ani, am
pãrãsit scena politicã”, a mai spus
domnia sa.

Acþionarii au mai aprobat, ieri, ºi
limitele de remunerare a administra-
torilor ºi directorilor, fiind menþinute
nivelurile actuale, stabilite la Adu-
narea Generalã din aprilie 2013.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

n Gilles Clavie, Orbis:
“România este o piaþã
cheie pentru dezvoltarea
grupului Orbis”
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Rise Project: Viorel
Hrebenciuc a avut conturi
secrete la HSBC Elveþia
l Autoritãþile din întreaga lume cer anchetarea
HSBC

Fostul demnitar PSD Viorel
Hrebenciuc, reþinut la finele
anului trecut în dosarul retro-

cedãrilor ilegale de pãduri, se numã-
rã printre românii care au avut con-
turi secrete la divizia elveþianã a
“HSBC Holdings” Plc din Marea
Britanie, potrivit Rise Project.

Hrebenciuc a avut acces la un pro-
fil bancar codificat, care reuneºte
douã conturi, noteazã Rise Project,
menþionând cã la acelaºi profil ºi,
implicit, la cele douã conturi banca-
re, au mai avut acces soþia lui Hre-
benciuc, Letiþia, fiul lor, Andrei, dar

ºi un personaj controversat implicat
într-un amplu caz penal, instrumen-
tat de Victor Ponta pe vremea când
era procuror.

Conform Rise Project, documen-
tele aratã cã accesul la cele douã con-
turi era împãrþit de familia deputatu-
lui Hrebenciuc cu Robert Deutsch,
om-cheie în afacerea Megapower –
o fraudã care a avut loc în anii ’90 ºi
în urma cãreia statul român a pierdut
peste 11 milioane de dolari.

V.R.

(continuare în pagina 4)

MUGUR ISÃRESCU, AUDIAT ÎN CAMERA DEPUTAÞILOR DESPRE
CRIZA CREDITELOR ÎN CHF

Conversia cu discount a creditelor - soluþia
propusã de BNR

Guvernatorul Bãncii Naþio-
nale a României (BNR) a
fost audiat, ieri, timp de

peste trei ore de parlamentari pe
tema creditelor în franci elveþieni
(CHF), timp în care a prezentat pe
larg situaþia din acest segment ºi so-
luþiile pe care Banca Centralã le

vede pentru rezolvarea crizei create
de creºterea explozivã a francului în
rapor t cu moneda naþ ionalã ,
rãspunzând la puzderia de întrebãri
adresate de deputaþi.

Parlamentarii l-au întrebat, printre
altele, dacã BNR îºi reproºeazã ceva
în ceea ce priveºte supravegherea

prudenþialã a sistemului bancar ºi
dacã existã “goluri” în activitatea
Bãncii Naþionale cu privire la limita-
rea “prãduirii ºi prãduitorilor socie-
tãþii”.

E.O.

(continuare în pagina 6)

PRIMUL AN COMPLET CU NOUL CEO
LA CONDUCERE

Statu-mpunge
ºi Sobolewski trage
l BVB a raportat profit cu 25% mai mare pe
tranzacþii în creºtere cu 11% l Cheltuielile cu
personalul, în trimestrul IV 2014, umflate cu
111% faþã de trimestrul anterior

Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) a înregistrat un pro-
fit net preliminar de 11,9

milioane lei, în anul 2014, cu 25%
mai mare decât în 2013 ºi cu 20%
peste cifra bugetatã pentru întregul
an, potrivit raportului anual, publi-

cat ieri.
2014 a fost primul an financiar în

care Ludwik Sobolewki s-a aflat la
conducerea operatorului de piaþã.

A.A.
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