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Comisia Europeanã
analizeazã
ajutoarele acordate
unor bãnci din
zona euro

Comisia Europeanã a început sã
strângã dovezi cu privire la capitalul
unor bãnci din patru state membre
ale zonei euro, demers care ar putea
sã se finalizeze cu o investigaþie pri-
vind acordarea de ajutoare de stat
ilegale.

“Putem confirma cã au fost tri-
mise scrisori administrative Spa-
niei, Italiei, Portugaliei ºi Greciei”,
a declarat, ieri, purtãtorul de
cuvânt al Comisiei Europene, Lu-
cia Caudet.

Executivul de la Bruxelles are în
atenþie aºa-numitele “deferred tax
assets” (DTA), active de impozit
amânat, care reprezintã diferenþa
dintre rezultatul contabil ºi cel
fiscal al unei companii. Acestea
sunt impozite care pot fi recuperate
în cursul exerciþiilor viitoare. Spre
deosebire de alte state din zona
euro, Spania, Italia, Portugalia ºi
Grecia acceptã ca aceste DTA sã
facã parte din capitalul propriu al
bãncilor.

În analiza sa, Comisia Europeanã
vrea sã stabileascã dacã este vorba
despre o formã de ajutor de stat ile-
gal.

“Reglementãrile europene prevãd
cã DTA nu pot fi incluse în capitalul
propriu ºi nici nu ar mai trebui inclu-
se la calcularea capitalului propriu al
bãncilor pânã în 2019”, a spus Lucia
Caudet.

V.R.

ZHANGULOV, KMG INTERNATIONAL:

“Banii pentru acþiunile Rompetrol
Rafinare intrã în conturile statului
român anul viitor”

KMG International va încheia ne-
gocierile cu autoritãþile noastre pen-
tru preluarea pachetului de 26,6%
deþinut de stat la Rompetrol Rafinare
la finalul lunii iulie, estimeazã Aza-
mat Zhangulov, vicepreºedinte se-
nior al grupului controlat de kazahii
de la KazMunayGas. Discuþiile vor
include ºi constituirea fondului de
investiþii de pânã la un miliard de
euro, agreat cu statul român, a mai
spus domnia sa, care a subliniat cã
grupul a propus deja autoritãþilor no-
astre planul investiþional în acest
sens.

Azamat Zhangulov a explicat,
ieri, într-o conferinþã de presã care a
avut loc la Petromidia: „Statul
român trebuie sã organizeze o licita-
þie pentru vânzarea acþiunilor, proce-
durã ce va dura în jur de 6-7 luni
dupã finalizarea negocierilor. Deci
cele 200 milioane de dolari pe care
ne-am angajat încã din 2013 sã le
plãtim pentru pachetul de acþiuni vor
intra în conturile statului român abia
anul viitor.

ALINA TOMA VEREHA
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LAURENÞIU BACIU, DESPRE SCÃDEREA TVA, DIN IUNIE, LA
PRODUSELE AGROALIMENTARE:

“Sperãm ca reducerea TVA de 9%
sã nu fie o «poantã» a lui Ponta”
lMinea: “Agenþii economici care doresc «sã ciupeascã» din diferenþa de
15% vor fi scoºi din piaþã de concurenþã”

Taxa pe Valoarea Adãugatã
(TVA) pentru toate produse-
le agroalimentare va scãdea

de la 24% la 9%, de la întâi iunie, a
anunþat, ieri, premierul Victor Pon-
ta.

Mãsura, aprobatã printr-o Ordo-
nanþã de Urgenþã în ºedinþa de Gu-
vern de ieri, presupune reducerea

TVA la 9% pe întreg lanþul de co-
mercializare, inclusiv pe segmentul
serviciilor de alimentaþie publicã.

“Aceastã cotã de 9% sã se aplice ºi
la toate serviciile de alimentaþie pu-
blicã, pentru cã nu se poate sã cum-
peri carnea cu TVA de 9% ºi apoi sã
o vinzi la restaurant cu TVA de
24%”, a afirmat Victor Ponta.

Apreciind cã mãsura este pozitivã
ºi cã ar trebui sã impulsioneze con-
sumul, reprezentanþii industriei au
opinii diferite referitoare la efectele
pe care ar urma sã le aibã scãderea
TVA la produsele agroalimentare.

E.O.
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ZÂNUL DE LA BANCA TRANSILVANIA ADUCE VEªTI BUNE ÎMPRUMUTAÞILOR ÎN CHF

BT eliminã comisionul
de risc din toate contractele

de credit ale Volksbank
l Conversie cu reducere substanþialã la sold l Dunca, ANPC: “Înseamnã cã
se poate, iar ceilalþi operatori doar îi mint pe clienþi”l Piperea: “Posibilã
migraþie masivã de clienþi de la celelalte bãnci cãtre Banca Transilvania”

D
acã ne-am obiºnuit ca
zânul de la Banca Tran-
silvania sã ne prezinte
“Planul B…de la BT”,

ieri, operatorul bancar a anunþat “pla-
nul A” dupã încheierea tranzacþiei de
achiziþionare a Volksbank România,
respectiv programul de conversie a
creditelor acordate în franci elveþieni
(CHF) de banca austriacã.

Surprinzãtor, proiectul Bãncii

Transilvania (BT) a atras reacþii po-
zitive din toate pãrþile - consumatori,
Banca Centralã, avocaþi.

Pe scurt, debitorii care s-au împru-
mutat în CHF de la Volksbank vor
beneficia de conversie în lei sau
euro, la cursul zilei, cu o reducere de
22,5% la sold, la care “se adaugã co-
misionul de risc plãtit efectiv de
clienþi pe tot parcursul derulãrii cre-
ditului”.

Acest comision va fi eliminat din
contractele de credit încheiate între
bancã ºi consumatori.

Mai mult decât atât, BT va stopa
calculul comisionului de risc/ad-
ministrare inclusiv pentru clienþii
aflaþi în prezent în portofoliul
Volksbank România ºi care au
semnat contracte de credit cu acea-
stã bancã atât în lei, cât ºi în euro ºi
dolari.

“Returnarea va fi efectuatã prin
diminuarea creditului în sold, care
se va aplica la o datã ulterioarã,
dupã finalizarea programului de
conversie pentru clienþii VBRO cu
împrumuturi în franci elveþieni”,
dupã cum aratã comunicatul Bãncii
Transilvania.

EMILIA OLESCU
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DUPÃ CE A CÂªTIGAT PROCESELE CU
AVAS, AVERSA SE JUDECÃ PENTU
PÃSTRAREA UNUI TEREN

“Aversa Manufacturing” acuzã
retrocedarea, în baza unor
certificate de moºtenitor false

“Aversa Manufacturing”, care a
preluat fabrica de pompe “Aversa”, a
fãcut o plângere penalã împotriva
unui notar ºi a avocaþilor Liviu ºi Lu-
cia Cherecheº, acuzând utilizarea
unor certificate de moºtenitor false,
în retrocedarea unui teren al fabricii,
potrivit unor surse.

Elena Voinescu ºi Boldus Voi-
nescu Lygia Rodica, ca moºtenitoare
ale lui Dumitru Voina, au cerut, în
2002, restituirea în naturã a unor
imobile din cadrul Aversa, iar în
2006 comisia însãrcinatã cu analiza-
rea cererii a stabilit acordarea de de-
spãgubiri în echivalent. Decizia a
fost contestatã, dar instanþa de fond a
respins contestaþia. Apelul formulat
în 2007 a fost admis, pe 18 decem-
brie 2014, când instanþa a dispus re-
stituirea în naturã a 17.860 mp plus
construcþiile de pe acest teren.

Decizia, care nu este irevocabilã,
a fost formulatã în favoarea Michae-
lei Grozãvescu (moºtenitoare a lui
Boldus Voinescu Lygia Rodica) ºi

Mircea ºi Alexandru Voinescu
(moºtenitori ai Elenei Voinescu).

Însã, în plângerea penalã, Aversa
susþine cã certificatele de moºtenitor
folosite în procesul de retrocedare
sunt false: “În data de 3 martie, am
primit un set de documente care
atestã fãrã dubiu faptul cã certifica-
tele utilizate de presupunsele moºte-
nitoare ale defunctului Voina Dumi-
tru sunt false, iar aceste persoane nu
au de fapt calitatea de moºtenitoare
ale acestuia”.

“Aversa” aratã cã certificatele de
moºtenitor folosite au fost emise în
1996 ºi 1997, deºi, la datele respecti-
ve, existau deja alte certificate din
1964 ºi 1970, care dãdeau drept
moºtenitori alte persoane.

Potrivit unor surse, aceste docu-
mente au fost investigate de Poliþie, în
urma unei plângeri, rezultând cã actele
folosite la retrocedare sunt false.

ADINA ARDELEANU
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O BANCÃ MAI IEFTINÃ DECÂT UN FOTBALIST

Banca Transilvania plãteºte doar 81 milioane
euro pentru Volksbank
l Voci: “O tranzacþie excelentã, numai reþeaua valoareazã atât”

Banca Transilvania (TLV)
plãteºte 81 de milioane de
e u r o p e n t r u a c h i z i þ i a

Volksbank, tranzacþie semnatã ieri,
potrivit informaþiilor publicate de
bancã.

Din suma totalã, 58 de milioane de
euro vor fi plasate într-un cont
escrow, pentru a acoperi anumite
riscuri viitoare care ar putea apãrea
în termen de un an.

Voci din piaþã considerã cã tran-

zacþia este una excelentã, în condiþii-
le în care numai reþeaua Volksbank
ar valora atât. Având în vedere cã
Banca Transilvania este profitabilã,
are de unde susþine activitatea, con-
siderã sursele citate, care adaugã cã

austriecii nu au avut soluþii pentru
Volksbank România, pe care nu do-
rea sã o cumpere nimeni.

ADINA ARDELEANU
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ÎNTÂLNIRE ISTORICÃ VLADIMIR PUTIN – TSIPRAS

Grecia ar putea primi noi împrumuturi ºi
discount la preþul gazelor naturale
l Tsipras: ”Noua arhitecturã a securitãþii din Europa trebuie sã includã Rusia” lMatthew Lynn: “Ne întoarcem la problema
fundamentalã a Euro, aceea cã este o monedã disfuncþionalã”

Rusia ar putea acorda Greciei
un discount la preþul gazelor
naturale ºi noi împrumuturi,

iar anunþul ar urma sã fie fãcut în
timpul vizitei la Moscova a premie-
rului elen Alexis Tsipras, programa-
tã pentru zilele acestea, potrivit pu-
blicaþiei ruse “Kommersant”, citând
surse guvernamentale ruse.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin ºi

Alexis Tsipras vine pe fondul unor
negocieri dure între Grecia ºi Ger-
mania ºi în condiþiile în care guver-
nul grec ºi-a informat creditorii in-
ternaþionali cã, începând din 9 apri-
lie, va rãmâne fãrã lichiditãþi pentru
plata obligaþiilor.

A.S.

(continuare în pagina 4)

Programele de asistenþã financiarã ale Greciei,
analizate de o comisie parlamentarã
l Atena vrea despãgubiri de 279 miliarde euro de la Germania, pentru
ocupaþia nazistã din Rãzboi

Parlamentul Greciei a votat, ieri,
înfiinþarea unei comisii care sã ana-
lizeze circumstanþele în care guver-
nul elen a semnat, în 2010, cu Uniu-
nea Europeanã ºi Fondul Monetar
Internaþional, cele douã acorduri de
asistenþã financiarã externã în va-
loare totalã de 240 miliarde de euro.

“Dupã cinci ani de tãcere în Par-
lament, în privinþa principalelor
probleme care au cauzat catastrofa

acordurilor financiare, astãzi ini-
þiem un proces care va oferi popo-
rului grec rãspunsurile la aceste
întrebãri”, a declarat premierul elen
Alexis Tsipras.

Comisia parlamentarã, propusã
de guvernul condus de Tsipras, va
examina motivele care au dus la
contractarea împrumuturilor, pre-
cum ºi consecinþele implementãrii
reformelor care au fost asociate

programelor de asistenþã financia-
rã. Printre aspectele ce vor fi anali-
zate se numãrã revizuirea în
creºtere a deficitului bugetar al
Greciei pentru 2009 - care a condus
la declanºarea crizei financiare a þã-
rii -, restructurarea datoriilor statu-
lui în 2011, precum ºi recapitaliza-
rea, în 2012, a marilor bãnci cu ca-
pital de stat. (A.V.)
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