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Creºte volumul creditelor
neperformante în Spania

Volumul creditelor neperformante
din Spania a ajuns la 8,16% din total
în luna februarie, acesta fiind cel mai
ridicat nivel din octombrie 1994
pânã în prezent, potrivit datelor pre-
zentate ieri de Banca Spaniei.

Valoarea creditelor neperforman-
te a crescut cu 3,8 miliarde euro în
februarie, la 143,8 miliarde euro,
adicã 8,16% din soldul total, faþã de
7,91% în ianuarie.

În condiþiile în care Spania a reve-
nit în recesiune, bãncile se pregãtesc
pentru un nou val de credite neplãtite
(în special imobiliare), iar analiºtii
anticipeazã cã unele instituþii finan-
ciare din þarã ar putea intra în colaps.

Italia ºi-a revizuit în
scãdere estimarea privind
dinamica economiei

Guvernul de la Roma ºi-a revizuit
ieri, în scãdere, estimarea privind evo-
luþia Produsului Intern Brut al þãrii în
2012, pânã la un declin de 1,2%, faþã
de o scãdere de 0,4-0,5%, cât estima în
luna decembrie. Totodatã, guvernul
italian a recunoscut cã nu va putea
sã-ºi respecte þinta de a echilibra buge-
tul pânã în 2013. Potrivit noilor esti-
mãri, Italia va înregistra un deficit
bugetar de 0,5% din PIB în 2013, în loc
de0,1%,câterapreviziuneaanterioarã.

Euro se depreciazã
Moneda unicã europeanã a scãzut

ieri, pe pieþele externe, în raport cu
dolarul, pe fondul temerilor generate
de problemele economice ale Spa-
niei. Euro a avut un curs de 1,3090
dolari la ora 10.33, pe piaþa din New
York, în scãdere cu 0,3% faþã de ziua
precedentã. (V.R.)
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Negocieri pentru studiul de fezabilitate
al gazoductului AGRI
l Penspen UK, agreatã drept câºtigãtor al licitaþiei l ªanse mai mari
pentru AGRI, pe fondul problemelor întâmpinate de Nabucco

Compania de proiect pentru
realizarea AGRI (rutã de
transport al gazelor pe Ma-

rea Neagrã, pe traseul Azerbaidjan –
Georgia – România - Ungaria) va
începe, în urmãtoarele zile,
negocierile cu firma care va
realiza studiul de fezabilitate.

Corneliu Condrea, direc-
tor în cadrul Ministerului
Economiei ºi membru în
Consiliul de Administraþie
al AGRI, ne-a declarat: “În
cadrul licitaþiei pentru de-
semnarea companiei care
va elabora studiul de fezabi-
litate pentru AGRI, au fost
depuse 12 oferte din care au fost se-
lectate trei. În urma depunerilor
ofertelor ferme de la cele trei firme,
la nivelul companiei de proiect am
agreat cã Penspen UK este câºtigã-
tor. Aºa cã începem negocierile cu

aceastã companie pentru semnarea
contractului final. Dacã totul merge
bine ºi semnãm contractul, Penspen
are la dispoziþie 22 de sãptãmâni
pentru elaborarea studiului de feza-

bilitate. Dacã nu ajungem la o înþele-
gere cu Penspen, atunci începem ne-
gocierile cu firma clasatã pe locul al
doilea”.

Domnia sa ne-a precizat cã acest
studiu va arãta dacã proiectul este fe-

zabil ºi pentru ce capacitate de trans-
port. Cel mai probabil, studiul va fi
gata în perioada august-septembrie
2012, deºi termenul iniþial era trimes-
trul II al acestui an. Întârzierile în gra-

ficul de implementare au fost
cauzate de faptul cã paºii lici-
taþiei au trebuit aprobaþi de
toþii acþionarii AGRI (Azer-
baidjan, Georgia, România ºi
Ungaria), ne-a mai spus Cor-
neliu Condrea.

În cazul în care proiectul
este fezabil, acþionarii
AGRI vor cunoaºte volu-
mul total al investiþiei ºi co-
tele de participare. Urmea-

zã etapa de aprobare a proiectului ºi
decizia acþionarilor privind partici-
parea finalã în proiect.

ALINA TOMA VEREHA
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Opoziþia a depus moþiunea
împotriva Guvernului
Ungureanu

USL a depus, ieri, moþiunea
de cenzurã împotriva Gu-
vernului condus de Mihai

Rãzvan Ungureanu. Documentul,
trimis la Birourile permanente ale
Senatului
ºi Camerei
Deputaþi-
lor, a fost
semnat de 116 parlamentari, numã-
rul minim necesar pentru iniþierea
acestui demers.

Ponta: Moþiunea se numeºte
“Opriþi Guvernul ºantajat”

Victor Ponta, preºedintele PSD, a
declarat, ieri, cã moþiunea de cenzu-
rã a USL se numeºte “Opriþi Guver-
nul ºantajat”, adãugând cã Uniunea
are nevoie de încã 14 voturi pentru
adoptarea acesteia.

Domnia sa a precizat: “Noi avem
în grupurile USL 217 (n.r. voturi).
Sunt doi, trei parlamentari PDL care

au anunþat cã voteazã moþiunea. Ne
trebuie 231. Eu nu am vrut sã creez
iluzii cã avem 231. Numai domnul
Cotoi a auzit cã avem 231, dar
dânsul, desigur, îºi poate reveni. (…)
Noi nu avem majoritatea în acest
moment. Dacã aveam majoritate,
eram noi la guvernare, nu erau
PDL-ul ºi cu domnul Ungureanu.
Dar avem 217 voturi. Mai mult decât
acestea, dacã în ziua moþiunii vor
vota încã 14, Guvernul Ungureanu
este demis. Nu exclud varianta sã
voteze încã 14, dar nici nu o con-
firm", a spus el.

Victor Ponta a declarat, în deschi-
derea reuniunii grupurilor parlamen-
tare USL din Camera Deputaþilor, cã
toþi reprezentanþii Uniunii trebuie sã
fie prezenþi, sãptãmâna viitoare, la
votarea moþiunii de cenzurã, fãrã ex-
cepþii sau scuze.

ELENA VOINEA
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ÎNTÂLNIRE FURTUNOASÃ CU FINANÞELE ªI ANRP

Foºtii proprietari, faþã
cu reacþiunea

l Asociaþiile au cerut retragerea proiectului legii privind restituirea proprietãþilor
l Dorina Danielescu, ANRP: Discuþiile au fost constructive

U
n dialog extrem de furtu-
nos a avut loc, ieri, între
reprezentanþii foºtilor
proprietari ºi autoritãþi,

care au propus limitarea despãgubi-
rilor pentru cei deposedaþi abuziv de
regimul comunist la 15% din valoa-
rea realã a bunului.

La întâlnire au fost prezenþi Dori-
na Danielescu, preºedintele Autori-
tãþii Naþionale pentru Restituirea
Proprietãþilor (ANRP) ºi secretarul
de stat din Ministerul Finanþelor
Gheorghe Gherghina.

Adrian Iuraºcu, reprezentantul
foºtilor proprietari, a declarat cã discu-
þiile au fost extrem de furtunoase ºi cã

a solicitat anularea în totalitate a pro-
iectului de lege, ºi nu amendarea sa.

Totodatã, domnia sa a spus cã a
notificat Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii privind
proiectul de lege.

Adrian Iuraºcu a mai precizat cã, vi-
neri, la ora 14.00, foºtii proprietari vor
reveni la Ministerul Finanþelor pentru a
li se comunica dacã proiectul va fi sau
nu retras. În caz cã autoritãþile îºi vor
menþine propunerea, domnul Iuraºcu a
spus cã foºtii proprietari vor acþiona
statul în instanþã, inclusiv la CEDO.

Domnia sa a mai declarat: “Amob-
þinut înþelegere din partea preºedinte-
lui ANRP ºi a secretarului de stat

Gheorghe Gherghina cã proiectul de
lege a fost fãcut de amatori”.

Dorina Danielescu a declarat cã,
deºi au fost aprinse, sperã cã discuþii-

le au fost constructive: “Asociaþiile
au venit cu obiecþii, propuneri ºi
amendamente la lege. Vor fi centrali-
zate ºi analizate de Comitetul inter-
ministerial în vederea modificãrii
proiectului de lege”.

Deºi consultarea cu foºtii proprie-
tari era programatã pentru ora 15.00,
Guvernul a dezbãtut proiectul des-
pãgubirilor în cadrul ºedinþei de ieri
dimineaþã. Executivul a amânat,
însã, acest proiect, considerându-l o
problemã care necesitã multã aten-
þie. Mai mulþi juriºti considerã pro-
iectul de lege propus de Guvern
drept discriminatoriu ºi ruºinos.

ALEXANDRU SÂRBU
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Rãgaz de
reconciliere la
SIF Muntenia
lMarian Dinu confirmã
cã au existat neînþelegeri
la numãrarea voturilor

Hotãrârile Adunãrii Acþiona-
rilor SIF4 Muntenia, din 12
aprilie, vor fi comunicate

cel târziu pe 20 aprilie 2012, prin in-
termediul SAI Muntenia, se aratã
într-un comunicat transmis de Ma-
rian Dinu, preºedintele ºedinþei
AGA ºi preºedintele Consiliului Re-
prezentanþilor Acþionarilor SIF 4.

Cum nu s-a mai întâmplat în isto-
ria societãþii, rezultatele AGA nu au
putut fi comunicate, ulterior ºedin-
þei, din cauza unui conflict între unii
investitori ºi conducerea societãþii,
pornit de la dividendul propus.

În comunicatul transmis bursei,
Marian Dinu precizeazã cã a primit,
pe 13 aprilie, de la secretarii de
ºedinþã, un proiect al procesului ver-
bal al dezbaterilor, “aºa cum a fost
întocmit de aceºtia”, adãugând cã
“pe parcursul desfãºurãrii ºedinþei
AGOA, cu ocazia numãrãrii voturi-
lor exprimate (numãrãtoare care a
fost fãcutã, cu acordul acþionarilor
prezenþi la ºedinþã, de cãtre secreta-
riatul tehnic împreunã cu secretarii
de ºedinþã), au apãrut diferenþe lega-
te de interpretarea anumitor voturi
exprimate prin corespondenþã”.

Marian Dinu confirmã astfel infor-
maþiile publicate de ziarul BURSA,
ieri, potrivit cãrora au existat diver-
genþe privind numãrarea voturilor.

ADINA ARDELEANU
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Bãncileeuropene
ar putea vinde
active de
pânã la 3.800
miliarde dolari
l Instituþiile de credit
riscã sã genereze o nouã
crizã financiarã globalã

Marile bãnci europene ar
p u t e a f i n e v o i t e s ã
vândã active de pânã la

3.800 miliarde dolari pânã la
sfârºitul lui 2013, adicã 10% din
total, potrivit celui mai pesimist
scenariu prezentat în raportul Glo-
bal Financial Stability publicat ieri
de Fondului Monetar Internaþional
(FMI). Documentul face referire la
politicile anticrizã din zona euro,
iar conform FMI, Europa de Est
este cea mai vulnerabilã regiune
emergentã.

Fondul analizeazã, în raportul
menþionat, trei scenarii privind redu-
cerea activelor a 58 de mari bãnci, în
perioada septembrie 2011- decem-
brie 2013, în funcþie de politicile
adoptate de liderii zonei euro pentru
combaterea crizei datoriilor. Cea
mai pesimistã analizã, care ia în cal-
cul politici de combatere a crizei mai
puþin eficiente decât cele actuale,
estimeazã vânzãri de active ºi redu-
cerea creditãrii însumând 3.800 de
miliarde dolari.

V. RIBANA
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Îngrijorãrile ambasadorului Americii - limitarea despãgubirilor
pentru foºtii proprietari ºi soarta procesului de privatizare
Ambasadorul SUA la Bucureºti Mark Gitenstein s-a de-

clarat îngrijorat de propunerea de limitare la 15% a des-

pãgubirilor acordate foºtilor proprietari deposedaþi abu-

ziv de regimul comunist, precum ºi de faptul cã proce-

sul de privatizare nu continuã.

Domnia sa a precizat cã nu a avut ocazia sã studieze

actualul proiect, însã a spus cã aceastã problemã nu

þine doar de Parlament: “Nu uitaþi însã cã România

este vizatã de o decizie CEDO care fixeazã niºte pa-

rametri, în ceea ce priveºte standardele în materie de

restituire”. (ADINA ARDELEANU)
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