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Premierul Greciei
respinge extinderea
programului de
asistenþã financiarã

Premierul elen, Alexis Tsipras,
respinge extinderea programului de
asistenþã financiarã acordat Greciei
de creditorii internaþionali, afirmând
cã vrea sã obþinã “un credit punte”
pentru þara sa, în iunie, când Atena
ar urma sã negocieze un nou acord
cu UE ºi Fondul Monetar Interna-
þional (FMI).

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

Producþia industrialã
elenã a scãzut continuu

Producþia industrialã a Greciei a
scãzut cu 3,8% în decembrie 2014,
în ritm anual, dupã un avans de 2,5%
în noiembrie, anunþã Biroul de Statis-

ticã de la Ate-
na, ELSTAT.

C o n f o r m
datelor oficia-
le, declinul a
fost generat, în
primul rând,
de scãderea cu
13,2% a pro-
ducþiei minie-

re, respectiv cu 18,6% a celei de
electricitate.

De precizat cã avansul din noiem-
brie 2014 a urmat unui declin de opt
luni consecutive.

Pe întreg anul 2014, producþia in-
dustrialã a Greciei a scãzut cu 2,7%
raportat la 2013. Anul trecut a fost al
ºaselea consecutiv de declin pentru
producþia industrialã a Greciei.

V.R.

ISÃRESCU SE INDOIEªTE CÃ POATE FI RECUPERAT CEVA

Banca
Bãncii Transilvania -

Volksbank-castana fierbinte
din mâna lui Ciorcilã

l Isãrescu: “S-a negociat puternic pentru ca activele Volksbank sã fie
vândute la o valoare la care Banca Transilvania sã mai poatã recupera
ceva, dacã se poate vorbi de recuperare” l Brokerii: “Declaraþia lui Mugur
Isãrescu poate influenþa tranzacþiile de pe Bursã”

G
uvernatorul BNR Mugur
Isãrescu a declarat, ieri,
cã Volksbank a fost întot-
deauna o instituþie cu

probleme ºi cã “s-a negociat puternic
pentru ca activele Volksbank sã fie
vândute la o valoare la care Banca
Transilvania sã mai poatã recupera
ceva, dacã se poate
vorbi de recuperare”.

Din declaraþiile
ºefului Bãncii Cen-
trale rezultã cã Ban-
ca Transilvania nu
prea are ce cumpãra
de la Volksbank.

Mai mult, Nicolae
Cintezã, directorul Direcþiei Supra-
veghere, din cadrul Bãncii Naþionale
a României (BNR), a anunþat, în faþa
deputaþilor, cã Banca Transilvania
este obligatã prin contract sã conver-
teascã în lei creditele acordate în
franci elveþieni, cu discount.

ªi aici pare cã Banca Transilvania
ar ieºi în pierdere.

Acum putem înþelege declaraþia

ºovãielnicã, din decembrie 2014, a
preºedintelui BT, domnul Horia
Ciorcilã, care a spus cã tranzacþia BT
- Volksbank are un anumit nivel de
incertitudine, întrucât termenii ne-
gociaþi mai pot suferi modificãri.

Preþul acþiunilor Banca Transilva-
nia a scãzut, ieri, la Bursã, cu 1,56%,

de la 2,1010 lei la
2,0870 lei.

Brokerii conside-
rã cã aceastã scãdere
ar fi putut fi înre-
gistratã pe fondul
îndoielilor exprimate
ieri de Guvernator.

ªeful Bãncii Na-
þionale a României a precizat:
“Volksbank a fost o bancã cu proble-
me în România ºi, în limitele în care
putem sã vorbim despre o singurã
bancã - v-am spus cã avem limite
severe sã discutãm de o singurã bancã -,
pot sã vã confirm acest lucru.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

Consiliul Depozitarului Central
a fost reîntregit

Adunarea Generalã a Depo-
zitarului Central a consfin-
þit, ieri, completarea Consi-

liului de Administraþie, cu cei patru
candidaþi selectaþi în AGA Bursei
de Valori Bucureºti, Cristinel Sandu
Popescu, preºedinte SSIF Voltin-
vest, Marius Moldovan, ºef serviciu
investiþii SIF Transilvania, Radu
Roºca, preºedintele BT Securities,
ºi James Turnbull, director BERD.

BVB controleazã Depo-
zitarul cu 69,04% din ac-
þiuni, astfel cã alegerile de
ieri au reprezentat doar o formalita-
te, pentru oficializarea deciziilor
luate anterior de Bursã.

Astfel, Marius Moldovan, repre-
zentantul SIF Transilvania, a obþinut
funcþia de preºedinte al Depozitarului
Central, înclinând balanþa de putere în
conducerea instituþiei în favoarea
SIF-urilor. În Consiliul Depozitarului,
au fost aleºi, la finalul anului trecut,
Cecilia Manta, de la SIF Moldova,
CarmenDumitrescu, fostuldirectorge-
neral adjunct al SIF1 Banat-Criºana,

Adrian Simionescu, preºedintele
Vienna Investment Trust, DanaMirela
Ionescu, ºefa Direcþiei de Investment
Banking din cadrul Raiffeisen Bank,
ºi Rãzvan Paºol, directorul general al
Intercapital Invest.

Alegerile pentru CA-ul Depozita-
rului s-au þinut în douã runde, din ca-
uzã cã, BVB a încercat anul trecut sã
includã în conducerea instituþiei patru
candidaþi incompatibili - pe directo-

rul general Ludwik Sobo-
lewski ºi pe administratorii
Adrian Lupºan, Robert Panã

ºi Stere Farmache, însã aceºtia nu au
putut fi validaþi de Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã (ASF).

ªi noii administratori aleºi trebuie
sã obþinã avizele ASF, astfel cã De-
pozitarul va mai sta o perioadã fãrã
preºedinte, în condiþiile în care ºi
conducerea executivã este asiguratã
de un director interimar (Silvia Bui-
cãnescu), dupã ce Adriana Tãnãsoiu
a fost demisã, anul trecut.

ADINA ARDELEANU

PREMIERUL VICTOR PONTA:

“Nu am ajuns la un acord cu
instituþiile financiare internaþionale”
l Instituþiile internaþionale cer creºterea abruptã a preþului la gaze pentru
populaþie ºi CET-uri, precum ºi restructurarea masivã a companiilor
energetice Hunedoara ºi Oltenia

Guvernul nu a ajuns la un
acord cu FMI ºi CE în ac-
tuala misiune de evaluare,

cele douã instituþii cerând creºterea
abruptã a preþului la gaze pentru po-
pulaþie ºi CET-uri, din aprilie, ºi re-
structurarea masivã a companiilor
energetice Hunedoara ºi Oltenia, a
anunþat ieri premierul Victor Ponta.

El a precizat cã, în aceste condiþii,
nu va fi semnatã o scrisoare de inten-
þie ºi cã discuþiile pe aceste douã
puncte de divergenþã vor continua în
aprilie, acordul rãmânând însã în vi-
goare.

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ºi Comisia Europeanã (CE)
au cerut ca liberalizarea preþului la
gaze sã fie aplicatã din luna aprilie

pentru populaþie ºi centrale de ener-
gie termicã (CET-uri), cu o creºtere a
preþului la gaze catalogatã drept
“abruptã” de cãtre ºeful Guvernului,

de la 53,3 lei MWh la 62 lei MWh.
Executivul a respins aceastã soli-

citare, considerând-o nesustenabilã,
cu argumentul cã populaþia ºi
CET-urile nu pot suporta o astfel de
creºtere din aprilie, iar astfel s-ar
acumula noi datorii.

Premierul Victor Ponta a spus:
“Liberalizarea înseamnã creºterea
preþului la gaze, ca sã vorbim pe
înþelesul tuturor. Pânã în aprilie,
vom veni cu o propunere de calen-
dar sustenabil, realist, care sã þinã
cont de ce este cu adevãrat, nu de
calcule pe hârtie, care sunt mecani-
ce ºi de multe ori în realitate produc
efecte negative”. (C.I.)

(continuare în pagina 3)

HSBC Elveþia, acuzatã de fraudã
masivã la nivel internaþional
l Un raport ICIJ susþine cã banca ºi-a ajutat clienþii sã ascundã sute de
miliarde de dolari l Circa 220 de clienþi ai HSBC Elveþia ar avea legãturã
cu România, potrivit raportului

“HSBC Private Bank”, filiala elve-
þianã a celei mai mari bãnci britanice,
“HSBC Holdings” Plc, a administrat
conturi secrete de sute de miliarde de
dolari ale unor vedete sportive, cele-
britãþi, politicieni ºi familii regale, dar
ºi ale unor organizaþii criminale ºi tra-
ficanþi de arme, potrivit unui raport
publicat de International Consortium
of Investigative Journalist (ICIJ), pre-
luat de presa internaþionalã.

Acesta aratã cã “HSBC Private
Bank” a acceptat ºi a încurajat o frau-
dã masivã, la nivel internaþional, care,
numai în perioada noiembrie 2006 -
martie 2007, se ridicã la 180,6 miliar-

de de euro, bani care au tranzitat prin
conturile a peste 100.000 de clienþi ºi
20.000 de societãþi offshore.

Raportul ICIJ se bazeazã pe datele
furnizate de un fost expert IT al bãn-
cii, Herve Falciani, care, în 2008, a
plecat de la HSBC cu o serie de infor-
maþii confidenþiale. Potrivit acestor
date, “HSBC a ajutat o serie de per-
soane din apropierea unor regimuri
discreditate precum cel al fostului
preºedinte egiptean Hosny Mubarak,
cel al fostului preºedinte tunisian Ben
Ali ºi cel al actualului lider sirian Ba-
shar al-Assad”, noteazã raportul ICIJ.

Clienþii elveþieni au depozitat cele

mai mari sume în conturile HSBC în
2006-2007, valoarea totalã a depozi-
telor însumând 31,2 miliarde de dola-
ri. Urmeazã clienþi cu legãturi în Ma-
rea Britanie (21,7 miliarde de dolari),
Venezuela (14,8 miliarde de dolari),
SUA(13,4 miliarde de dolari), Franþa
(12,5 miliarde de dolari) ºi Israel (10
miliarde de dolari). Lista persoanelor
cu conturi la HSBC în Elveþia mai
include 350 de clienþi din Irlanda,
care au depozitat, în 892 de conturi
bancare, pânã la 3,1 miliarde euro,
anunþã presa irlandezã. (A.V.)

(continuare în pagina 13)
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CINE ESTE CEL MAI MARE DUªMAN AL EUROPEI UNITE?

Europa, ultima numãrãtoare inversã
Ultimatumul nu a con-

dus niciodatã la re-
zultatele aºteptate, fie

cã este vorba de rãzboaie
mondiale, conflicte diploma-
tice sau dispute economice.
Este adevãrat cã, în cazul unui
raport de forþe disproporþio-
nat, cel mai puternic a reuºit sã-ºi
impunã punctul de vedere, dar chiar
ºi aºa, evoluþia ulterioarã a eveni-
mentelor a înregistrat deviaþii majo-
re de la planul iniþial.

Acum aceastã “armã” este folositã
ºi împotriva Greciei. Dupã turneul
european lipsit de succes al premie-
rului Alexis Tsipras ºi al ministrului
de finanþe Yanis Varoufakis, Jeroen

Dijsselbloem, preºedintele
Eurogrupului, a declarat cã
“ultima ºansã a Greciei pentru
a cere extinderea programului
de asistenþã financiarã este
ºedinþa miniºtrilor de finanþe
din 16 februarie 2015", con-
form unei ºtiri Reuters.

Oficiali ai ministerelor de finanþe
din zona euro s-au întâlnit la Bruxelles
pentru a pregãti ºedinþa de sãptãmâna
viitoare, dar nu s-a înregistrat niciun
progres, dupã cum mai scrie Reuters.
“A fost Grecia împotriva celorlalþi”,
a precizat unul dintre oficialii pre-
zenþi la întâlnire.

La ameninþãrile cu “aruncarea”
Greciei în faliment, dacã nu acceptã

extinderea programului de bailout în
aceleaºi condiþii, Varoufakis a decla-
rat, inclusiv pentru presa germanã,
cã þara sa este deja falimentarã.

“Politicieni ignoranþi, care neagã
natura sistemicã a crizei, urmãresc
aplicarea unor politici similare cu
bombardarea nediscriminatã a unor
naþiuni europene mândre, în scopul
salvãrii acestora”, a mai precizat ul-
terior ministrul de finanþe al Greciei.

Presiunile asupra Greciei s-au in-
tensificat ºi din partea agenþiilor de
rating. Standard & Poor’s a anunþat
reducerea ratingului suveran la B-,
de la B, pe fondul crizei de lichiditate
din sistemul bancar, iar Moody’s a
lansat procedura de evaluare a ratin-

gului Caa1, pentru o eventualã scã-
dere, la doar câteva luni dupã ce l-a
îmbunãtãþit.

Spania ºi Portugalia s-au alãturat
ofensivei diplomatice pentru con-
vingerea Greciei cã nu existã alter-
nativã la programele de susþinere fi-
nanciarã derulate în ultimii ani.

În cadrul unei conferinþe organi-
zate de Reuters, Antonio Pires de
Lima, ministrul portughez al econo-
miei, a declarat cã datoria Greciei nu
poate fi renegociatã, iar autoritãþile
de la Atena trebuie sã urmeze calea
austeritãþii, cum a fãcut ºi Portuga-
lia.

(continuare în pagina 14)

n Desfiinþarea Rasdaq lasã
nerezolvate conflictele
dintre acþionari
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CÃLIN
RECHEA

Banca Transilvania (BT), condusã de

Horia Ciorcilã, a semnat, în decem-

brie 2014, “un angajament ferm”

pentru achiziþionarea a 100% din ac-

þiunile Volksbank România. Banca

Transilvania urmãreºte sã ajungã pe

locul doi din sistemul bancar

românesc, dupã achiziþia Volksbank.

Banca Transilvania

înregistra un profit

net de 212 milioane

de lei, la jumãtatea

anului trecut.

PARLAMENTARII AU PRIMIT CÂTEVA SECRETE DE ROS

Uimitor, Coldea spune cã
nu e vinovat ºi noi nu aflãm nimic
l Georgian Pop: “Cunoaºtem, în acest moment, mult mai multe lucruri
din rãspunsurile primite decât ceea ce putem sã comunicãm”

Acuzaþiile lansate la adresa
SRI ºi a generalului Florian
Coldea în ultimele zece zile

sunt defãimãtoare, a declarat ieri de-
putatul PSD Georgian Pop, ºeful
Comisiei de Control al SRI, adã-
ugând cã documentele prezentate de
conducerea SRI au probat clar cã
aceste acuzaþii sunt nefondate.

Georgian Pop a spus cã pentru
fiecare întrebare ºi pentru fiecare
rãspuns, în parte, au stat documente,
informaþii ºi rapoarte interne ale
SRI: “Dupã cum bine ºtiþi, legislaþia
în vigoare prevede cã noi, Comisia,
putem comunica public doar anumi-
te concluzii, nu putem sã divulgãm
informaþiile de securitate naþionalã

de care luãm cunoºtinþã. Practic, cu-
noaºtem în acest moment, legat de
fiecare întrebare din spaþiul public,
mult mai multe lucruri din rãspunsu-
rile primite decât ceea ce putem sã
comunicãm”.

A.T.

(continuare în pagina 11)


