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Atena iese din
bailout, însã doi
din zece greci
trãiesc în sãrãcie
extremã

Ieºirea Greciei din programul de
salvare (bailout) instituit de zona euro
ºi Fondul Monetar Internaþional (FMI)
se va produce în august, conform mi-
nistrului de Finanþe din Luxemburg,
Pierre Gramegna.

Acesta a declarat vineri, citat de Re-
uters, cã Grecia a îndeplinit toate ce-
rinþele creditorilor, printr-o serie de
reforme realizate în ultimii ani. Gra-
megna a menþionat: “Economia Gre-
ciei creºte într-o manierã satisfãcãtoa-
re, iar excedentul bugetar primar al þã-
rii este peste þinta stabilitã, astfel cã to-
ate semafoarele sunt pe verde pentru
încheierea acestui capitol dificil din
istoria Greciei ºi a zonei euro”.

Din 2010, Grecia a beneficiat de trei
pachete de salvare de la FMI, Banca
Centralã Europeanã (BCE) ºi UE, care
au totalizat 240 de miliarde de euro.
Cel mai recent program, obþinut de
Atena în vara lui 2015, a însumat 85 de
miliarde de euro. Odatã cu ieºirea din
program, Atena sperã sã îºi poatã sta-
bili aºa cum doreºte politica economi-
cã, dupã opt ani de supraveghere din
partea creditorilor. Oficialii eleni cred
cã, odatã ieºitã din program, þara nu va
mai avea nevoie de un acord preventiv
de finanþare, mai ales cã va avea acces
liber pe pieþele obligaþiunilor.

Conform datelor Eurostat, datoria
Greciei a scãzut uºor în 2017, la
178,6% din PIB, de la 180,8% în 2016,
iar excedentul bugetar a atins 0,8% din
PIB, faþã de 0,6% în 2016.

A.V.
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Iranienii au ieºit în stradã:
“Moarte Americii!”
l Nazila Fathi, fost corespondent New York Times
în Teheran: “Miºcarea lui Trump este foarte, foarte
periculoasã” l Franþa: “Þãrile din Europa nu trebuie
sã acþioneze ca vasali ai SUA”

M
ii de iranieni au ieºit în stradã
vineri, în toatã þara, expri-
mându-ºi furia faþã de Statele

Unite în legãturã cu retragerea din
acordul nuclear care data din 2015, dar
ºi faþã de “retorica incendiarã” a
preºedintelui Donald Trump împotri-
va Teheranului.

Conform postului Press TV din
Iran, protestatarii din Teheran ºi din
alte oraºe purtau pancarte pe care
scria: “Domnule Trump, vorbeºti pros-
tii!”, “Moarte Americii!”, “Moarte
Israelului!” (n.r. þarã ce considerã cã
Iranul îºi dezvoltã în secret programul
nuclear), “Luptãm, murim, dar nu ac-
ceptãm niciun compromis!”.

Un protestatar a afirmat: “Pretexte-
le imbecile ale lui Trump ºi decizia
nebunã de dupã un rãzboi psihologic,
respectiv încãlcarea contractului ºi re-
tragerea unilateralã din acordul nucle-

ar ori remarcile stupide ale preºedinte-
lui SUA împotriva Iranului au dezvã-
luit din nou natura imperialistã a lide-
rilor criminali americani. Cu ajutorul
lui Dumnezeu, ne vom ridica ºi vom
rezista pânã la distrugerea completã a
duºmanilor islamului ºi a naþiunilor
asupritoare ale lumii, în special a
Americii”.

Pãrerile oamenilor care au ieºit în
stradã sunt un ecou al celor exprimate
anterior de liderii iranieni, care susþin
cã Trump “minte ºi vorbeºte prostii”,
iar America se înºalã amarnic în
privinþa Iranului.

V. RIBANA

(continuare în pagina 4)

RADU GRAÞIAN GHEÞEA, PREªEDINTELE CEC BANK:

“Voi lucra însistemulbancarcât îmiva
permite sãnãtateaºivoiaveaoportunitatea”

Reporter: În ultima perioadã au
fost o serie de declaraþii, multe contra-
dictorii, fãcute de reprezentanþi ai Gu-
vernului, Parlamentului ºi BNR, atât
pe marginea inflaþiei, cât ºi a ROBOR,
dar nu numai. Cum afecteazã toate
aceste discuþii mersul economiei, în
general, ºi activitatea bancarã, în parti-
cular?

Radu Graþian Gheþea: Întotdeau-
na, declaraþiile produc încetiniri ale
unor ritmuri de creºtere sau ale unor
evoluþii, în general. În România, de
prea mult timp se întâmplã aceste lu-
cruri ºi economia a cam învãþat sã se
ghideze singurã, ceea ce este un lucru
de dorit. Ar fi ideal, desigur, sã avem
mai multã liniºte ºi mai multã consec-
venþã când vorbim de declaraþii ºi de
lucruri care pot afecta mersul econo-
miei. Aºadar, în România lucrurile nu
mai depind foarte mult de declaraþii.

Sigur, existã ºi cazuri în care comenta-
riile de acest gen au avut efecte, iar aici
mã refer la discuþiile pe marginea di-
verselor iniþiative legislative. Din pã-
cate, proiectele de lege, chiar ºi cele
care au fost adoptate, au avut, pânã
acum, un efect minim asupra consu-
matorului, dar au efecte asupra evolu-
þiei creditãrii, lucru care ar trebui sã
îngrijoreze pe toatã lumea.

Reporter: Jucãtorii din sectorul
bancar au spus, în mai multe ocazii, cã
existã multã lichiditate în piaþã. Ce fa-
cem cu aceastã lichiditate?

Radu Graþian Gheþea: Cred cã
bãncile fac ceea ce trebuie sã facã, res-
pectiv sã ofere clienþilor posibilitatea
de finanþare.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

upã 46 de ani de carierã bancarã, Radu Graþian Gheþea

îºi doreºte sã fie în continuare conducãtor de bancã co-

mercialã, indiferent dacã în fruntea CEC Bank sau la

ºefia altei instituþii de credit din piaþã, dupã cum ne-a

declarat în cadrul unui interviu.

“Sunt o persoanã activã ºi, atâta vreme cât îmi permite

sãnãtatea, nu voi pregeta sã lucrez”, ne-a spus domnia

sa, într-un interviu, în cadrul cãruia ne-a vorbit ºi des-

pre evoluþia sistemului bancar, precum ºi despre condiþiile în care

bãncile îºi desfãºoarã activitatea.

Citiþi, în pagina 13, "Societãþile
petroliere europene cumpãrã în

continuare þiþei iranian"

ÎN PROCESELE CU BÃNCILE

Instanþele din þarã au început
sã îngheþe euro la cursul istoric
l Piperea: “În cazul Andriciuc, CJUE nu ºi-a concentrat argumentaþia doar pe
CHF, ci pe orice valutã pentru care debitorul nu este acoperit”

Instanþele din þarã au început sã dea
câºtig de cauzã clienþilor împrumutaþi
în euro ºi sã îngheþe valoarea monedei
europene la cursul de la data
acordãrii împrumutului, în
procesele deschise de clienþi
împotriva bãncilor.

Tribunalul Cluj a luat o
astfel de decizie în data de 7
mai, stabilind atât îngheþarea
cursului la valoarea istoricã,
returnarea sumelor plãtite în
plus de debitor bãncii, ca ur-
mare a creºterii cursului de
schimb, cât ºi rambursarea
dobânzii aferente acestor
sume.

În opinia avocatului Gheorghe Pi-
perea, deja se creeazã un precent, fiind
normal sã aparã astfel de soluþii pentru
debitorii împrumutaþi în euro ºi care

sunt neacoperiþi de riscul valutar.
Specialistul ne-a precizat: “Obser-

vãm cã apare categoria de debitori des-

pre care se spune cã sunt cât de cât aco-
periþi de riscul valutar, respectiv cei
împrumutaþi în euro, dar care au înce-
put sã aibã complicaþii cu plata ratelor

la credit. ªi asta din cauzã cã valoarea
monedei europene în raport cu leul a
depãºit acel ºoc despre care ne vorbea

BNR în 2012, când a re-
glementat fatul cã riscul
valutar apare dupã pragul
de creºtere de 35% în
cazul euro, 45% în cazul
dolarului ºi 55% la
CHF”.

Gheorghe Piperea su-
bliniazã cã nu foarte mul-
tã lume este acoperitã de
acest risc, întrucât foarte
mulþi dintre români îºi
încaseazã salariile în lei ºi
trebuie sã suporte atât di-

ferenþa de curs, cât ºi inflaþia.

E.O.

(continuare în pagina 4)

PREªEDINTELE IOHANNIS DESPRE VIZITA VIORICÃI DÃNCILÃ LA VATICAN:

“Cred cã premierul nu a înþeles discuþiile cu Papa Francisc”
Preºedintele þãrii, Klaus Iohannis,

este de pãrere cã prim-ministrul Viorica
Dancilã, aflat în vizitã la Vatican, la fine-
le sãptãmânii trecute, ar fi fãcut o confu-
zie între o posibilã vizitã a Papei în
România ºi discuþiile despre preºedinþia
Consiliului Uniunii Europene, pe care
þara noastrã o va deþine în prima jumãta-
te a anului viitor, noteazã Agerpres.

Viorica Dãncilã a fost primitã, vineri,
în audienþã privatã de cãtre Papa Fran-
cisc. Premierul i-a mulþumit Sanctitã-
þii Sale pentru atenþia pe care acesta a
acordat-o mereu relaþiilor cu Româ-
nia, exprimându-ºi speranþa cã Sfântul
Pãrinte va efectua o vzitã în România,
anul viitor.

Viorica Dãncilã a anunþat, la un post
TV, cã l-a invitat pe Papa Francisc sã
efectueze o vizitã în România.

“L-am invitat pe Papã în România ºi
mi-a rãspuns cã la începutul anului vii-
tor va veni", a declarat Dãncilã.

Însã, preºedintele þãrii a spus ulte-
rior, cu ocazia unei vizite la Blaj:
“Cred cã nu a înþeles doamna foarte
bine despre ce s-a vorbit acolo. Am ur-
mãrit întreaga evoluþie ºi, în final, a

apãrut ºi comunicatul oficial al Vatica-
nului despre acea întâlnire ºi, într-ade-
vãr, acolo se spune cã s-a vorbit despre
Preºedinþia României a Consiliului
Uniunii Europene, în prima parte a lui

2019. Singura explicaþie a mea este cã
doamna a înþeles cã este vorba despre
vizitã ºi nu despre preºedinþie. Deci o
confuzie inexplicabilã”.

Iohannis a menþionat: “La acest
nivel, ºi chiar în relaþia cu Vaticanul,
existã niºte reguli ºi niºte norme foar-
te, foarte clare. Atunci când vor fi lã-
murite absolut toate detaliile (n.r. le-
gate de o eventualã vizitã), atunci se
va anunþa simultan, de cãtre Vatican
ºi de cãtre Administraþia Prezidenþia-
lã, ºi nu de alþi vizitatori sau audiaþi
întâmplãtor”.

Purtãtorul de cuvânt al Arhiepisco-
piei Romano-Catolice de Bucureºti
(ARCB), Francisc Doboº, a precizat,
vineri, cã anunþul privind vizita Papei
Francisc în România va fi fãcut simul-
tan de Preºedinþia României ºi
Vatican.

“Nunþiul Apostolic în România,
E.S. Miguel Maury Buendia, m-a ru-

gat sã fac o precizare pentru presã:
Când se va stabili vizita Papei Francisc
în þara noastrã, anunþul acesteia va fi
fãcut simultan de cele douã pãrþi: Sta-
tul Vatican (Sf. Scaun) ºi Preºedinþia
României. Comunicatul de azi al
Sfântului Scaun nu face vreo referire
la viitoarea vizitã”, a scris Doboº pe
Facebook.

În cadrul vizitei la Vatican, Viorica
Dãncilã i-a oferit mai multe cadouri
Suveranului Pontif, printre care un sti-
lou personalizat - inscripþionat cu nu-
mele Papei Francisc - seminþe de legu-
me ºi plante din soiuri tradiþionale
româneºti ºi un puiet de mãr, pe care
Suveranul Pontif sã le sãdeascã în pro-
pria sa grãdinã din incinta Castelului
Gandolfo, în care au fost sãdite semin-
þe primite ºi de la înalþi oficiali ai altor
state, conform Biroului de Presã al
Guvernului.

(continuare în pagina 3)

Tribunalul Cluj a îngheþat euro la valoarea de la data acordãrii

creditului, într-un proces cu Raiffeisen Bank.


