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ADMITEREA ÎN “PARADIS”?

Miniºtrii de justiþie ºide
interneai þãrilormembre

voteazã intrareaRomâniei
înSchenghen

A
derarea þãrii noastre la
spaþiul Schengenva fi
supusã la vot astãzi,
în cadrul Consiliului
Justiþie ºi Afaceri
Interne al Uniunii
Europene, deoarece
actuala stare de incer-

titudine nu mai poate fi menþinutã atât
timp cât toate instituþiile europene re-
sponsabile cu implementarea aquis-
ului Schengen susþin cã autoritãþile de
laBucureºti ºi-au fãcut datoria, a decla-
rat, ieri, premierul Nicolae Ciucã.

ªeful Guvernului a menþionat cã
aderarea la Spaþiul Schengen este un
obiectiv naþional al acestui moment,
iar afirmaþia sa a fost confirmatã, ieri,
laViena, de deputaþii europeni ai PNL,
în frunte cu preºedintele PPE (forma-
þiune politicã din care face parte ºi par-
tidul condus de cancelarul Austriei),

ManfredWeber, pentru a convinge au-
toritãþile de acolo cã þara noastrã ºi-a
dobândit dreptul de a fi primitã în spa-
þiul de liberã circulaþie a mãrfurilor ºi
persoanelor.
România ºi Bulgaria, blocate
de 11 ani la porþile Schengen

Deºi au aderat la Uniunea Europea-
nã din 1 ianuarie 2007 ºi au fost nevoi-
te încã de atunci sã implementeze
aquis-ul necesar pentru aderarea la
spaþiul Schengen, Bulgaria ºi Româ-
nia nu sunt încã membre ale zonei re-
spective, cu toate cã, în 9 iunie 2011,
Consiliul de Miniºtri din statele mem-
bre a concluzionat cã procesul de eva-
luare a fost finalizat cu succes ºi cã
cele douã þãri au îndeplinit toate crite-
riile tehnice de aderare. Solicitãrile ce-
lor douã state de aderare la spaþiul
Schengen au fost aprobate de Parla-

mentul European în iunie 2011, dar
acelaºi Consiliu de Miniºtri a respins
în septembrie 2011 intrarea celor douã
þãri în zona de liberã circulaþie, guver-
nele olandez ºi finlandez invocând
îngrijorãri cu privire la deficienþele
mãsurilor anticorupþie ºi în lupta
împotriva crimei organizate.

Cu toate cã planul iniþial era ca Spa-
þiul Schengen sã îºi deschidã frontiere-
le aeriene ºi maritime cu Bulgaria ºi
România pânã înmartie 2012 ºi grani-
þele sale terestre pânã în iulie
2012, aderarea celor douã state s-a lo-
vit în continuare de opoziþia din partea
Germaniei, Finlandei ºi Olandei, care
au afirmat cã nu estemomentul ca ace-
stea sã intre în Schengen, prin prisma
crizei migranþilor din Siria.
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"Mica grãdinã a Paradisului" (detaliu) - Maestru renan, sec.XV

Bãncile din Austria cer
modificarea reglementãrilor
dupã cãderea masivã a creditãrii
ipotecare

P
olitica monetarã a BCE din
ultima decadã a condus la
apariþia unei bule imobiliare
masive ºi în Austria. Con-

form datelor oficiale,
indicele preþurilor de
pe piaþa imobiliarã re-
zidenþialã a fost de pe-
ste douã ori mai mare
în T2 2022 faþã de
2010, în condiþiile în
care preþurile locuinþe-
lor noi crescut de circa

douã ori, iar preþurile locuinþelor exi-
stente a crescut de circa 2,3 ori (vezi
graficul 1).

(continuare în pagina 9)

BUGETUL PE ANUL 2023

Apãrarea, serviciile secrete ºi
Ministerul Familiei - prioritãþile
guvernului Ciucã
lMarele perdant este Ministerul Energiei, care va avea un buget diminuat cu 64%

faþã de anul 2022

P
roiectul legii bugetului de stat
ar urma sã fie aprobat în
ºedinþa de Guvern de astãzi ºi
mâine sã fie înaintat Parla-

mentului spre dezbatere ºi aprobare, a
declarat, ieri, Adrian Câciu, ministrul
Finanþelor.

"Ceea ce pot sã spun este cã nu vor
fi taxe noi, dar vor fi investiþii masive,
nu numai din perspectivã publicã. Bu-
getul anului viitor este construit pe un
volumde investiþii, o sã-l numesc isto-
ric, vreau sã-l vãd ºi realizat. Deci, un
volumde 112miliarde de lei, 7,2%din
PIB; dar celmaimult ºi celmai impor-

tant este sã investim în capitalul rom-
ânesc ºi în economie. Deºi avem un
numãr mare de companii cu capital
românesc, ponderea valorii adãugate
în PIB nu este la fel de importantã, ºi
ea trebuie susþinutã ºi crescutã. Acest
lucru nu se face decât prin reconversie
economicã, trecerea de la economia de
consum ºi dependenþa de extern la
economia de producþie în economia
internã", a afirmat ministrul Adrian
Câciu.

În prealabil, în urmã cu douã zile,
proiectul de act normativ a fost po-
stat spre consultare pe site-ul Mini-

sterului Finanþelor, iar din docu-
mentele ataºate reiese cã bugetul de
stat pentru anul 2023 a fost întocmit
pe un cadru economic cu o creºtere
economicã de 2,8% prevãzutã pen-
tru anul 2023 ºi pe o inflaþie medie
anualã de 9,6%, aºa cum reiese din
Raportul privind situaþia macroeco-
nomicã pe anul 2023 ºi proiecþia
acesteia pe anii 2024-2026, publicat
deminister în completarea proiectu-
lui de lege.
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CÃLIN
RECHEA

Ce înseamnã spaþiul Schengen
ºi care sunt beneficiile aderãrii
României la acesta

S
paþiul Schengen este o zonã care cuprinde 26 de þãri europene care
au abolit oficial toate paºapoartele ºi toate celelalte tipuri
de control la frontierã, la graniþele lor reciproce. Din cele 26 de sta-
te, care au în total o populaþie de peste 400 milioane de oameni ºi o

suprafaþã totalã de 4.312.099 kilometri pãtraþi, 22 sunt din Uniunea Europe-
anã ºi patru din afara UE: Islanda, Norvegia, Elveþia ºi Liechtenstein. Statele
membre UE care încã nu fac parte din spaþiului Schengen sunt Irlanda, Bul-
garia, Croaþia, Cipru ºi România.

Zonacreatã în1995a fost denumitã dupãAcordul de laSchengen (Luxem-
burg) semnat în 14 iunie 1985 de cãtre cinci state membre ale UE � Belgia,
Franþa, Luxemburg, Olanda ºi Germania �, prin care s-a stabilit eliminarea
treptatã a controalelor comune la frontierã.

(continuare în pagina 3)

Volatilitate
pe piaþa
gazelor din
Europa
lVremea rece alimenteazã

cererea de profil

P
reþurile de referinþã ale gaze-
lor naturale au fluctuat ieri, în
Europa, ca urmare a faptului
cã temperaturile scãzute ali-

menteazã cererea de profil.
Cotaþia futures a gazelor naturale

cu livrare în luna ianuarie era de 138
de euro pentru un Megawatt-orã ieri,
în deschiderea sesiunii de la Bursa din
Amsterdam. Preþul a crescut ulterior
pânã la 146,3 euro, iar la ora 13.56
atingea 145,7 euro.

ConformBloomberg, europenii au
început sã-ºi încãlzeascã locuinþele ºi
companiile, pe fondul temperaturilor
scãzute, în special în nordul continen-
tului.

Depozitele de gaze din Europa sunt
relativ pline în aceastã perioadã, iar li-
vrãrile de gaze naturale lichefiate
(GNL) continuã sã soseascã. Totuºi,
riscurile persistã deoarece vremea ex-
trem de rece ar putea duce rapid la go-
lirea stocurilor, lãsând continentul
expus în cazul reducerii livrãrilor.

Traderii urmãresc cu atenþie evolu-
þia temperaturilor în Europa ºi cât de
mult se vor extinde temperaturile scã-
zute în Asia. În contextul livrãrilor
scãzute din Rusia, Europa este puter-
nic dependentã de gazele naturale li-
chefiate, pe care regiunea le-a atras cu
succes, în urma cererii reduse din
partea marilor cumpãrãtori asiatici.

Dar situaþia se schimbã deja, China
a majorat luna trecutã achiziþiile de
profil, dupã rãcirea vremii, iar cererea
pentru cãrbune ºi gaze a crescut.

Frank van Doorn, ºeful diviziei de
trading de la Vattenfall, spune: �Cere-
rea mai scãzutã din partea Chinei a
ajutat Europa. Însã, dacã vom vedea o
redeschidere a economiei chineze, s-ar
putea sã observãm cã mãrfurile, cu tot
cu GNL, se vor îndrepta cãtre þara
asiaticã. Capacitatea Chinei de a-ºi re-
dresa creºterea este un semn de
întrebare important acum�.

Amintim cã þãrilemembreUE conti-
nuã sã aibã opinii diferite cu privire la
modul în care ar trebui stabilit un plafon
pentru preþul gazelor naturale. Un acord
cu privire la un preþ plafonat pentru ga-
zele naturale este esenþial pentru deblo-
carea procesului de adoptare a unui pa-
chet mai amplu de mãsuri de urgenþã,
care mai include achiziþiile comune de
gaze ºi limitarea fluctuaþiilor de preþ pe
parcursul unei zile de tranzacþionare.
Deºi miniºtrii europeni ai Energiei au
cãzut de acordasupra formei finale apa-
chetului încã de luna trecutã, aprobarea
oficialã a fost pusã în aºteptare ca sã po-
atã fi purtate noi discuþii cu privire la
plafonarea preþului gazelor. (A.V.)
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