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FMI
avertizeazã în
privinþa
protecþionismului
comercial

Directorul general al Fondului Mo-
netar Internaþional, Christine Lagarde,
a tras, ieri, un semnal de alarmã cu pri-
vire la perspectivele creºterii econo-
mice mondiale, în contextul tensiuni-
lor dintre SUA ºi partenerii sãi comer-
ciali, care ameninþã liberul schimb.

Lagarde a declarat, într-un discurs
susþinut la Universitatea din Hong
Kong, cã prioritãþile pentru economia
mondialã sunt evitarea protecþionis-
mului, protejarea împotriva riscurilor
financiare ºi stimularea creºterii pe
termen lung. Domnia sa a menþionat:
“Tabloul general este în prezent unul
luminos, însã putem vedea nori din ce
în ce mai sumbri la orizont”.

Lagarde a subliniat cã FMI continuã
sã fie optimist în condiþiile în care
“economiile avansate ar urma sã înre-
gistreze o creºtere peste potenþial în
acest an ºi în 2019”, iar SUA se apro-
pie de un grad de ocupare deplinã a
forþei de muncã.

Comentariile oficialului FMI vin în
contextul tensiunilor dintre SUA ºi
partenerii sãi comerciali, ca urmare a
deciziei Washingtonului de a taxa une-
le importuri. Lagarde considerã cã
modalitatea cea mai bunã de rezolvare
a dezechilibrelor macroeconomice nu
este introducerea de taxe vamale, ci
utilizarea instrumentelor fiscale sau
reformele structurale. (V.R.)
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DONALD TRUMP:

“Rusia, pregãteºte-te, rachetele
pentru Siria vor veni!”

l Siria calificã ameninþãrile cu lovituri aeriene americane drept “escaladare periculoasã”

Un rãzboi armat între State-
le Unite ale Americii ºi
Rusia pare iminent, a
scris site-ul ZeroHedge,

în urma seriei de contre dintre
preºedintele american Donald Trump
ºi oficiali ruºi, lansatã dupã ce zeci de
civili au fost uciºi sâmbãtã în apropie-
re de Damasc, în urma unui atac chi-
mic pus de statele occidentale pe sea-
ma regimului preºedintelui Bashar
al-Assad, aliat cu Rusia.

Donald Trump a rãspuns miercuri
Rusiei pe Twitter, dupã mesajul unui
oficial rus cã orice rachetã ar fi lansatã
cãtre Siria va fi doborâtã, preºedintele
american transmiþând Moscovei sã se
pregãteascã pentru rachetele “frumoa-
se, noi ºi smart’” care vor veni.

Dupã ce peste 40 de persoane au
fost ucise sâmbãtã într-un presupus

atac chimic la Douma, ultimul bastion
al insurgenþilor lângã capitala sirianã
Damasc, Donald Trump a condamnat
luni atacul “atroce” comis asupra unor
“civili nevinovaþi” ºi a spus cã va lua o
decizie cu privire la paºii de urmat în
urmãtoarele 24-48 de ore.

La rândul sãu, ambasadorul Rusiei
în Liban, Aleksandr Zazipin, a decla-
rat, potrivit Interfax, cã Rusia va do-
borî orice rachetã americanã ce ar fi
lansatã cãtre Siria, precum ºi instalaþii-
le de pe care acestea vor fi lansate.

MAE rus îi dã replica lui
Trump: “Rachetele inteligente”
trebuie sã vizeze teroriºtii, nu
guvernul legitim

“Rachetele inteligente” trebuie sã
zboare în direcþia teroriºtilor, nu a gu-

vernului legitim, a replicat, miercuri,
purtãtoarea de cuvânt a Ministerului
de Externe al Federaþiei Ruse, Maria
Zaharova, ca rãspuns la avertismentul
lansat pe Twitter de preºedintele
american, Donald Trump.

De asemenea, ea a atenþionat cã un
atac cu rachete din partea SUA asu-
pra Siriei ar putea distruge dovezile
din incidentul legat de “aºa-zisa uti-
lizare de arme chimice în Ghouta de
Est”.

Zaharova a menþionat: “Dar inspec-
torii din partea Organizaþiei pentru
Interzicerea de Arme Chimice (OIAC)
au fost preveniþi cã acum rachetele in-
teligente vor distruge toate dovezile
utilizãrii de arme chimice la sol?

A.A.

(continuare în pagina 2)

Combaterea terorismului, o mare
prioritate europeanã

Printre numeroasele ameninþãri ºi
provocãri cu care se confruntã cetãþe-
nii europeni, în sondaje terorismul re-
prezintã ameninþarea cea mai puterni-
cã, fiind urmat de schimbãrile climati-
ce, stabilitatea economicã (ºomajul în
rândul tinerilor, în primul rând), atacu-
rile cibernetice, numãrul mare de refu-
giaþi, tensiunile cu Rusia etc.

Conform unor analize ºi investigaþii
sociologice realizate în mai multe þãri
europene, peste 75% dintre cetãþeni
percep grupãrile teroriste islamice, în

special ISIS (Daesh), ca pe o amenin-
þare majorã pentru þara lor. În ultimii
ani, dar ºi recent, mai multe oraºe din
Europa au fost puternic lovite de ata-
curi teroriste, comise de ISIS sau de
afiliaþii sãi, iar nivelul de alertã rã-
mâne in continuare foarte ridicat. (43
de grave atentate teroriste, cu sute de
victime, între 2014 ºi 2017).

DORU CLAUDIAN
FRUNZULICÃ

(continuare în pagina 14)

CÃTÃLIN IVAN:

“Sunt de acord cu Viktor Orban cã multe
lucruri nu merg bine în UE ”

Viktor Orban a ieºit, duminicã,
învingãtor la alegerile legislative din
Ungaria, fiind la al treilea mandat
consecutiv la conducerea guvernului
de la Budapesta. Partidul Fidesz, pe
care l-a fondat în 1988, a obþinut
48,8% din voturile exprimate, un
scor mai bun ca în urmã cu patru ani,
ºi a devansat Jobbik, care a câºtigat
circa 20% din voturi, în timp ce so-

cialiºtii au avut în jur de 12%.
Viktor Orban a reuºit sã obþinã 133

din cele 199 de mandate în Parlamen-
tul ungar, o ”supermajoritate” de douã
treimi, la fel ca în 2010 ºi 2014, care-i
va permite o aprobare prin vot a unor
modificãri constituþionale.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)

CHIAR DE ANUL ACESTA,

Guvernul vrea ca Pilonul II de pensii
private sã devinã opþional
l Teodorovici: “Mecanismul de transfer al pensiei
de la Pilonul II la I va fi pe masa Guvernului pânã la jumãtatea anului“

Guvernul face paºi cãtre imple-
mentarea ideii ca salariaþii sã îºi poatã
transfera contribuþiile de la Pilonul II
de pensii private obligatorii la Pilonul I,
intenþie criticatã dur de mediul de afa-
ceri.

Eugen Teodorovici, ministrul Fi-
nanþelor Publice, a anunþat, ieri, cã

mecanismul pentru transferul pen-
siei de la Pilonul II la Pilonul I ar pu-
tea fi pus pe masa Guvernului pânã
la finalul primului semestru din
acest an.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

DUPÃ PRELUAREA BANCPOST

BT repetã “operaþiunea
Iceberg” de conversie a
creditelor, din CHF în lei
l Banca Transilvania pregãteºte discounturi de circa
15% l BT: “Mizãm pe continuarea creºterii
organice a bãncii”

Clienþii cu credite în franci elveþieni
(CHF) contractate de la Volksbank vor
avea posibilitatea sã îºi converteascã
împrumuturile în lei, cu aplicarea unui
discount, în perioada imediat urmãtoa-
re, dupã cum ne-au spus reprezentanþii
Bãncii Transilvania (BT), care a pre-
luat, de curând, Bancpost. Sursele cita-
te susþin cã acest lucru ar urma sã se
întâmple în circa o
lunã.

Astfel, BT repetã
“operaþiunea Ice-
berg”, în cadrul cã-
reia au fost conver-
tite creditele în CHF
acordate de Volks-
bank.

În cursul lunii
aprilie, Banca Tran-
silvania va reveni cu
informaþii legate de
acest aspect, pentru
clienþii Bancpost cu
credite în moneda
elveþianã. Repre-
zentanþii BT ne-au
transmis: “Varianta
de conversie propusã de Banca Tran-
silvania va þine cont inclusiv de evolu-
þia cursului francului elveþian din ulti-
mii ani, având în vedere aprecierea le-
ului faþã de acesta cu aproximativ 7%
în perioada mai 2015 - martie 2018”.

În luna mai 2015, banca de la Cluj a
lansat “operaþiunea Iceberg”, care a
prevãzut discounturi de 22,5%. Acest
lucru înseamnã cã, acum, banca pregã-
teºte discounturi de circa 15%, þinând
cont de faptul cã reducerea va lua în
considerare aprecierea cursului
CHF/Leu de atunci ºi pânã în prezent.

Circa 3.000 de clienþi, care au fost
preluaþi de BT de la Bancpost, odatã cu
tranzacþia dintre cele douã instituþii fi-
nanciare, vor putea beneficia de acest
program. Acum, ambele bãnci anali-
zeazã modul în care va arãta oferta.

“BT a anunþat chiar cu ocazia sem-
nãrii acordului de achiziþionare a ac-
þiunilor deþinute de Eurobank Group la

Bancpost, ERB Re-
tail Services IFN ºi
ERB Leasing IFN
S.A cã va oferi
clienþilor Bancpost
cu împrumuturi în
franci elveþieni o
oportunitate de con-
versie”, ne-au mai
spus reprezentanþii
Bãncii Transilva-
nia, adãugând:
“Consolidarea acti-
velor ºi pasivelor
Bancpost în Grupul
Financiar BT nu va
genera un impact
aritmetic. Obiecti-
vul nostru este sã

oferim experienþe noi clienþilor ºi ran-
damente superioare acþionarilor. Mi-
zãm, de asemenea, pe continuarea
creºterii organice a bãncii, având în
vedere rezultatele financiare pozitive
de pânã acum. Focusul BT este acum
integrarea Bancpost, ERB Retail Ser-
vices ºi ERB Leasing în Grupul
Financiar Banca Transilvania ºi
construirea unei relaþii pozitive ºi de
lungã duratã cu clienþii acestora”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

Doru Claudian Frunzulicã este deputat

european, din Grupul S&D, membru în

Comisia Specialã privind terorismul a

Parlamentului European.


