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ITAR-TASS: Nabucco ar putea fi
anulat pânã la finele lunii iunie

Proiectul gazoductului Nabuc-
co ar putea fi anulat pânã la
finele lunii iunie, susþin surse

din mediul de afaceri londonez, ci-
tate de agenþia ITAR-TASS. Potri-
vit focus-fen.net, graficul iniþial de
implementare prevedea ca
Nabucco sã intre în func-
þiune din 2014, cu gaz din
Azerbaidjan. Dar experþii
au pus la îndoialã fiabilita-
tea proiectului.

Contactaþi de ziarul
BURSA, reprezentanþii
Nabucco nu au dorit sã co-
menteze aceste zvonuri.

Gigantul petrolier BP a
descalificat gazoductul Na-
bucco drept rutã de livrare a
gazelor naturale extrase din
Azerbaidjan – zãcãmântul Shah De-
niz II. Astfel, Uniunea Europeanã
trebuie sã reconsidere proiectul ºi sã
renunþe la el mai afirmã sursele din
mediul de afaceri londonez. Mai
mulþi experþi din energie afirmã cã
eºecul Nabucco a fost cauzat de re-

poziþionarea pieþei mondiale de gaz,
în care multe þãri încep sã se bazeze
pe gaze lichefiate ºi gaze de ºist.

Reuters a anunþat recent cã BP nu
mai ia în considerare livrarea de gaze
din zãcãmântul Shah Deniz II prin

gazoductul Nabucco ºi forþeazã UE
sã-i prezinte o variantã mai restrânsã
a proiectului. Concurentul Nabucco
pentru gazele azere din Shah Deniz
este conducta SEEP.

Consorþiul Nabucco a înaintat
Consorþiului Shah Deniz II, condus
de BP, o propunere privind construc-

þia unui gazoduct numit “Nabucco
Vest”, care ar urma sã transporte
gaze naturale provenind din regiu-
nea caspicã, începând de la graniþa
dintre Bulgaria ºi Turcia pânã la Ba-
umgarten ºi mai departe. “Suntem

convinºi cã am înaintat
Consorþiului Shah Deniz
II o propunere competiti-
vã ºi cuprinzãtoare, ºi cã
aceastã propunere
constituie o soluþie avan-
tajoasã atât pentru acþio-
narii noºtri, cât ºi pentru
furnizori”, a declarat re-
cent Reinhard Mitschek,
directorul general al
“Nabucco Gas Pipeline
International”.

Nabucco Vest reprezintã un con-
cept revizuit al proiectului Nabucco.
Conceptul prevede construirea unui
gazoduct cu o lungime de 1300 km
care va pleca de la graniþa Bulgariei
cu Turcia cãtre terminalul cen-
tral-european de gaz. (A.T.)

(continuare în pagina 3)
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Creºte randamentul
obligaþiunilor italiene

Italia a vândut, ieri, obligaþiuni de
4,25 miliarde euro, confom þintei

maxime avute în
vedere de guvern,
însã la randamente
în creºtere, pe fon-
dul temerilor lega-
te de viitorul zonei
euro.

Trezoreria de la
Roma a vândut tit-
luri de 3,5 miliarde
euro (4,4 miliarde

dolari) cu maturitatea în 2014, la un
randament de 4,037%, faþã de
3,355% la licitaþia similarã anterioa-
rã, care a avut loc în 24 aprilie. Cere-
rea pentru aceste titluri a fost de 1,66
ori mai mare decât oferta.

Italia a plasat ºi titluri de 750 de
milioane de euro cu scadenþe în 2016
ºi 2017, la randamente de 4,39% ºi
4,6%.

Numãrul ºomerilor
de lungã duratã din
Spania a crescut cu
43% în 2011

Numãrul ºomerilor de lungã dura-
tã din Spania a crescut cu 43% în
2011, astfel cã 704.900 de persoane
(15% din totalul ºomerilor) sunt de
trei ani sau mai mult în ºomaj, aratã
datele unui sondaj al Institutului de

S t a t i s t i c ã
(INE), con-
form Agerpres.

Pentru ma-
joritatea celor
intervievaþi ,
ºomajul s-a da-
torat încheierii

la termen a contractului de muncã
existent. Din cei 4,58 de milioane de
ºomeri înregistraþi în 2011, peste 2,3
milioane au rãmas ºomeri din
motivul menþionat.

Sondajul mai aratã cã în 2011,
69,8% din populaþia activã a Spaniei
avea un post ca angajat fãrã subordo-
naþi, restul fiind responsabili pentru
unul sau mai mulþi angajaþi

DIN CAUZA CRIZEI

Managerii din Europa
se refugiazã în Rusia

Numãrul CV-urilor depuse la
agenþiile de recrutare din Rusia de

cãtre europenii
aflaþi în cãutarea
unor funcþii de
conducere a cres-
cut puternic în ulti-
mii ani, în condiþii-
le în care criza da-
toriilor suverane a

afectat economiile din zona euro,
anunþã Ria Novosti, citând un articol
publicat de Kommersant.

Potrivit cotidianului, numãrul
CV-urilor depuse de expaþi a crescut
cu 11% anul trecut, faþã de 2010, ºi
este mai ridicat decât cel din 2007.

“Existã o tendinþã clarã de venire
a expaþilor în Rusia, majoritatea din
Europa, mai degrabã decât din SUA
ºi Canada. Specialiºtii internaþionali
sunt interesaþi de poziþii în industria
petrolului ºi gazelor ºi în special în
sectoarele de investiþii ºi private
banking”, a spus Andrew Kamnev,
director al departamentului de
dezvoltare a afacerilor din cadrul
“Brainpower”.
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Taxa clawback, discutatã
la Guvern

Premierul Victor Ponta ºi miniºtrii
sãnãtãþii ºi finanþelor au discutat,
ieri, la sediul Guvernului, pe margi-
nea taxei de clawback din industria
farmaceuticã. La discuþie a partici-
pat ºi noua conducere a Casei Naþio-
nale a Asigurãrilor de Sãnãtate
(CNAS), potrivit unor surse oficiale
citate de Mediafax.

În dimineaþa zilei de ieri, producã-
torii de medicamente au solicitat,
public, într-o conferinþã
de presã, implicarea pri-
mului ministru în rezol-
varea problemelor aduse de institui-
rea taxei clawback. Atât producãto-
rii de inovative, cât ºi cei de medica-
mente generice, au atenþionat autori-
tãþile cã, dacã nu va fi anulatã plata
taxei de clawback aferentã primului
trimestru din acest an, o serie de pro-
duse vor fi scoase de pe lista de com-
pensate, urmând ca unele companii
sã intre în insolvenþã sau chiar sã-ºi
înceteze activitatea din þara noastrã.

Valoarea acestei taxe, la nivel de
industrie, în primele trei luni ale lui

2012, se ridicã la 400 de milioane de
lei, adicã 33,6% din întreaga valoare
a medicamentelor compensate con-
sumate în perioada respectivã. Re-
prezentanþii domeniului susþin cã
aceastã sumã este nesustenabilã pen-
tru bugetele lor: "Încercarea de a for-
þa industria de medicamente sã fi-
nanþeze întregul deficit din sistemul
de sãnãtate nu poate duce decât la dis-
trugerea acesteia, în detrimentul pa-

cienþilor ºi al economiei
româneºti. Producãtorii
de medicamente generi-

ce nu dispun de sumele necesare
pentru plata impunerilor din trimes-
trul întâi al acestui an, perioadã pen-
tru care încaseazã banii în prima par-
te a anului 2013”.

Ministrul sãnãtãþii Vasile Cepoi a
anunþat, ieri, într-un comunicat, cã se
cautã soluþii pentru rezolvarea aces-
tei probleme din sistemul sanitar,
moºtenitã de la fostele guverne.

EMILIA OLESCU

Euro
recupereazã
teren faþã
de dolar
lGrecii, uniþi împotriva
directorului FMI

Euro s-a apreciat ieri, pe pieþele
externe, în raport cu dolarul, lãsând
în urmã cursul minim al ultimelor 22
de luni atins vineri. Creºterea a ur-
mat apariþiei informaþiei potrivit cã-
reia partidele pro-austeritate din
Grecia câºtigã teren în sondajele de
opinie, înaintea alegerilor programa-
te pentru data de 17 iunie. Astfel, in-
vestitorii considerã cã Grecia va
rãmâne în uniunea monetarã.

Euro a avut un curs de 1,2541 do-
lari la ora 10.50, pe piaþa din New
York, în creºtere cu 0,2% compara-
tiv cu ultima zi a sãptãmânii trecute.
Anterior, avansul a fost ºi mai mare,
respectiv de 0,9%.

La data de 25 mai, euro a coborât
pânã la 1,2496 dolari, cel mai slab
curs din 6 iulie 2010 pânã în prezent.

Menþionãm cã, în ºase sondaje de
opinie publicate la finele sãptãmânii
trecute, partidul conservator Noua De-
mocraþiedinGrecia, caresusþineplanul
de austeritate negociat cu creditorii in-
ternaþionali în schimbul sprijinului fi-
nanciar, a ieºit pe primul loc în opþiuni-
le alegãtorilor. Diferenþa dintre Noua
Democraþie ºi Syriza – principalul
partid care se opune austeritãþii, a
ajuns, într-un sondaj realizat de “Kapa
Research” SA, la 5,7 puncte procen-
tuale, conform ziarului To Vima.

V.RIBANA
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Un nou împrumut maxim
acordat bãncilor de BNR

l Dragoº Cabat: Anumite bãnci au nevoie de lichiditate, posibil bãncile greceºti
l Florin Cîþu: BNR gestioneazã în mod adecvat lichiditatea din sistemul bancar
l Daniel Ionescu: Lipsa de lichiditate în lei din sistemul bancar trebuie observatã în legãturã cu
volumul licitaþiilor de titluri de stat

B
anca Naþionalã a Româ-
niei (BNR) a împrumu-
tat, ieri, opt bãnci cu
8,077 miliarde lei (circa

1,8 miliarde euro), pentru ºapte zile,
printr-o licitaþie repo, aceasta repre-
zentând cea mai mare sumã din fe-
bruarie 2010. La acea datã Banca
Centralã a împrumutat 16 bãnci cu
9,24 miliarde lei, prin repo.

La operaþiunea precedentã, de
sãptãmâna trecutã, BNR a oferit
7,94 miliarde lei (1,78 miliarde euro)
cãtre nouã bãnci.

Analistul economic Dragoº Cabat
ne-a declarat cã sumele în creºtere pe
care le oferã BNR prin repo aratã cã
anumite bãnci au nevoie de lichidita-
te, posibil bãncile greceºti.

În schimb, analistul economic
Florin Cîþu este de pãrere cã BNR
gestioneazã în mod adecvat lichidi-
tatea din sistemul bancar ºi nu existã
o problemã în acest sens. Dacã s-ar fi
înregistrat ieºiri de capital, atunci ar
fi putut fi vorba despre o problemã,
însã nu este cazul.

În privinþa operaþiunii repo de ieri,
Florin Cîþu ne-a precizat cã Banca
Centralã oferã lichiditate bãncilor,
însã aceasta nu este direcþionatã spre
creditare.

Doctorul în economie Daniel Iones-
cu este de pãrere cã operaþiunile repo
organizate de BNR reprezintã randa-
mentul fiscal neaºteptat de scãzut care
pune în cumpãnã finanþarea de la buget
a cheltuielilor publice.

Domnia sa ne-a declarat: “Interven-
þiile regulate ale BNR prin operaþiuni
«repo»(în lunamaiauajunssã însume-
ze peste 26 miliarde lei!) sunt, în opinia
mea, expresia randamentului fiscal
neaºteptat de scãzut care pune în cum-

pãnã finanþarea de la buget a cheltuieli-
lor publice (lipsa de randament fiscal
trebuie compensatã dintr-o altã sursã !),
situaþie generatã de precaritatea econo-
micã instalatã în fluxuriledineconomia
realã odatã cu restricþionarea consumu-
lui (curba de sacrificiu de 25% din
câºtigul salarial brut impusã salariaþilor
din economia publicã), cu creºterea
arieratelor fiscale indusã de creºterea
TVA de la 19% la 24% ºi cu dispariþia
treptatã a mii de agenþi economici
(îngustarea excesivã a asietei fiscale)”.

Doctorul în economie a adãugat :
“Chiar dacã luarea în custodie a
titlurilor de creanþã din portofoliile
bãncilor comerciale prin contracte
de report (aºa numitele operaþiuni
«repo») exprimã calitatea legitimã a
bãncii centrale de «lender of last re-
sort» (împrumutãtor de ultimã in-
stanþã), ritmicitatea acestor operaþiu-
ni ºi faptul cã operaþiunile «rever-
se-repo» (rãscumpãrãrile la termen)
nu sunt prezente pe pagina oficalã a
BNR sunt de naturã sã creeze ºi
îngrijorãri legitime (traficul opera-
þional începe sã semene cu cel deru-
lat de BNR în 2009!)”.

ELENA VOINEA
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