Guvernatorul Isărescu este cel mai
bogat vâlcean

La data de 1 august 1949, în orașul Drăgășani, s-a născut Mugur Isărescu, economist de
talie internațională, în prezent Guvernatorul Băncii Naționale a țării. În acest an,
demnitarul vâlcean și-a serbat ziua apariției sale pe lume în localitatea natală,
avându-i printre invitați pe deputatul Vasile Bleotu, deputatul Aurel Vlădoiu, familia
Dorina și Dan Mutu, afacerista Maria Tudor și mulți, mulți alții, veniți pentru a-i
prezenta acestuia omagiile și urările cuvenite. Deși sărbătoarea la care ne referim a
avut loc înainte de ziua nașterii, îi adresăm domnului guvernator, pentru data de 1
august, un sincer „La mulți ani!” și ne punem dorința ca oficialitățile județului săse
bucure în continuare de sprijinul consistent al drăgășeneanului ce nu și-a uitat
obârșia.
Presa naționalăa încercat săcontabilizeze averea guvernatorului drăgășenean, studiind
declarațiile de avere ale acestuia, postate pe site-ul instituției BNR, urmărind
săafle care este salariul celui mai influent bancher roman. însă , cu stupoare, s-a
putut constata că acesta nu și-a trecut, în ultima declarație de avere completată,
salariul pe care îl primește, scriind doar „conform fișei fiscale”, lucru care face
secret salariul său, dat fiind faptul că Fiscul nu poate divulga publicului date
despre veniturile persoanelor fizice. Dar dincolo de secretizarea salariului se poate
observa că guvernatorul și-a sporit averea din bănci.

Potrivit declarației de avere anterioare, Isărescu avea, la bănci din România, trei
conturi în lei, în valoare totalăde 144.240 de lei, un cont de 16.952 de euro și unul
de 16.531 de dolari. Conform ultimei declarații, guvernatorul avea 227.487 de lei, în
două conturi, 55.728 de euro, tot în două conturi, și 19.239 dolari, de asemenea în
două conturi. Așadar, în ansamblu, discutând doar despre conturile din bănci, Mugur
Isărescu este mai bogat cu peste 63.000 de euro. În ceea ce privește plasamentele,
Isărescu și-a păstrat participația (100%) la firma Măr SRL, afacerea sa de familie cu
vinuri, pe care de altfel a și creditat-o în nume personal cu 198.000 de lei, potrivit
ultimei declarații de avere. El a mai devenit acționar, cu un pachet mic de acțiuni
(80 de titluri), la Lafarge Romcim. Guvernatorul și-a păstrat averea imobiliară, adică
două terenuri în localitatea sa natală, Drăgășani, din județul Vâlcea, și un teren în
localitatea ilfoveanăGruiu. Guvernatorul deține pe aceste terenuri o casăde vacanțăși
două de locuit. De asemenea, Isărescu mai are două apartamente în București, ultimul
dintre ele achiziționat în 2007, prin credit ipotecar pe zece ani. Guvernatorul și-a
păstrat cele trei autoturisme (Eagle, Land Rover și BMW), fabricate în 1993, 2002 și
în 2005, și barca cu motor Delta din 2004. Isărescu deține și o importantăcolecție de
bijuterii, obiecte de artă(tablouri și icoane) și o colecție numismatică , toate
evaluate la 93.000 de euro. Rezultăcă guvernatorul băncii centrale are cea mai mare
parte din avere în imobiliare – aproape 428.000 de euro (la un curs de 3,6 lei pentru
un euro), sumăcare rezultădin valoarea de impozitare a celor trei case și două
apartamente din București, exclus valoarea terenurilor din provincie. Isărescu mai
deține în bănci circa 131.500 de euro, plasamentele în acțiuni se ridică la 64.200 de
euro (majoritatea la propria firmă), iar contravaloarea bijuteriilor, obiectelor de
artăși a colecției numismatice se ridică la 93.000 de euro. (informațiile au fost
preluate cu consimțământ din ziarul „Cotidianul”.

