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Depozitele overnight
la BCE, la un nou
record maxim

Depozitele overnight constituite
de bãncile comerciale la Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) au atins un
nou maxim, de 481,93 miliarde euro,
potrivit datelor anunþate ieri de insti-
tuþia creditoare.

Depozitele overnight de la BCE
au înregistrat un maxim record pen-
tru a treia zi consecutiv. La data de 9
ianuarie, depozitele overnight con-
stituite la BCE au fost de 463,56 mi-
liarde euro. BCE plãteºte o dobândã
de 0,25% pentru depozitele over-
night, sub nivelul de 0,372% de pe
pieþele interbancare.

Reuniune Merkel -
Lagarde

Cancelarul german Angela Mer-
kel ºi directorul general al Fondului
Monetar Internaþional, Christine La-
garde, urmau sã se întâlneascã ieri
seara, investitorii fiind optimiºti cã
astfel vor fi fãcuþi paºi pentru rezol-
varea crizei datoriilor din zona euro.

Reuniunea Merkel - Lagarde a ur-
mat discuþiilor avute luni de cancela-
rul german cu preºedintele fracez
Nicolas Sarkozy.

Fitch: Italia, cel
mai serios risc
pentru euro

Italia reprezintã cel mai serios risc
pentru zona euro în contextul crizei
din Europa, din cauza poverii dato-
riei ºi a costurilor mari la care se
împrumutã aceastã þarã, în condiþiile
în care nu existã un plan menit sã
previnã rãspândirea crizei datoriilor
în uniunea monetarã, avertizeazã
agenþia de evaluare Fitch Ratings.
Aceasta ar putea reduce în curând ra-
tingul Italiei, care în prezent este
“A+”.

Economia Franþei
stagneazã

Economia Franþei a stagnat în tri-
mestrul al patrulea din 2011, anunþã

banca centralã de
la Paris, con-
firmând estima-
rea lansatã ante-
rior în acest sens.
Instituþia a infor-
mat cã, în perioa-
da octombrie –

decembrie 2011, economia francezã
nu a înregistrat creºtere, dupã ce, în
trimestrul precedent, PIB-ul þãrii
consemnase un avans de 0,3%.

Întâlnire Olli Rehn -
Tamas Fellegi în
20 ianuarie

Comisarul european pentru afaceri
economice ºi monetare, Olli Rehn,
se va întâlni, în 20 ianuarie, cu minis-
trul maghiar al Finanþelor, Tamas
Fellegi, pentru negocieri pe margi-
nea acordãrii unui ajutor financiar
Ungariei.

Amadeu Altafaj, purtãtor de
cuvânt al comisarului Olli Rehn, a
confirmat, ieri, întrunirea cu oficia-
lul de la Budapesta.

În decembrie, reprezentanþii
Uniunii Europene ºi ai Fondului
Monetar Internaþional au pãrãsit ne-
gocierile de la Budapesta ca semn de
protest faþã de politicile economice
ale guvernului Ungariei.

V.R.

CURSUL LEU-EURO: 4,3625

Leul a slãbit din ce în ce mai mult
în faþa euro

Moneda naþionalã a continuat,
ieri, sã piardã teren în raport cu euro.
Banca Naþionalã a României (BNR)
a afiºat, ieri, un curs de 4,3625
lei/euro, în creºtere cu 0,93 bani faþã
de ºedinþa anterioarã. Paritatea
euro/leu de ieri a reprezentat cel mai
ridicat nivel din ultimele 18 luni ºi
jumãtate ºi s-a apropiat de nivelul re-
cord de 4,3688 lei/euro, din iunie
2010. În plus, cursul euro/leu a fost
cu 0,05 bani peste nivelul maxim al

anului trecut, de 4,3620 lei/euro,
înregistrat pe 25 noiembrie.

Surse din piaþã ne-au declarat cã
deprecierea leului a continuat tren-
dul din zilele trecute.

“În cursul dimineþii de ieri, euro a des-
chis la 4,3695 lei, în timpul zilei a co-
borât la4,36leiºia închis la4,36-4,3630
lei”, potrivit surselor menþionate.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

AMENZI DE 880 MILIOANE LEI - REZULTATUL INVESTIGAÞIEI PE PIAÞA CARBURANÞILOR

Petroliºtii atacã în instanþã decizia
Consiliului Concurenþei
l Sancþiunile aplicate companiilor petroliere sunt cele mai mari din istoria CC l Bogdan Chiriþoiu apreciazã cã nici în viitor
Autoritatea nu va mai da amenzi de acest calibru l Dacã ele vor fi plãtite, va hotãrî Instanþa

C
ele mai mari cinci corpo-
raþii petroliere de pe piaþa
noastrã, amendate, ieri,
pentru încãlcarea legii, de

Consiliul Concurenþei (CC), cu 880
de milioane de lei - circa 3% din cifra
de afaceri pe anul 2010 a fiecãreia
dintre ele -, vor ataca în instanþã de-
cizia Autoritãþii adoptatã în urma in-
vestigaþiei în domeniu. În consecin-
þã, abia peste trei ani vom ºti dacã
cele mai mari amenzi aplicate vreo-
datã de autoritatea noastrã de concu-
renþã (preºedintele CC apreciazã cã
nici în viitor nu vor mai fi aplicate

amenzi de acest calibru, întrucât nu
mai avem o piaþã de asemenea pro-
porþii) vor fi achitate sau nu.

“OMV Petrom” (din cadrul cãreia
au fost amendate atât “OMV Pe-
trom”, cu 366,5 milioane, cât ºi
“OMV Petrom Marketing”, cu
137,28 milioane lei), “Lukoil”
România (sancþionatã cu aproxima-
tiv 136,89 milioane de lei), “Mol Pe-
troleum Products” (care a primit o
amendã de 80,26 milioane de lei),
“Rompetrol Downstream” (amen-
datã cu aproximativ 184 de milioane
de lei) ºi ENI România (care repre-

zintã lanþul de benzinãrii “Agip” ºi
care a fost sancþionatã cu circa 12,9
milioane de lei) au încãlcat Legea
Concurenþei ºi Tratatul de Funcþio-
nare al Uniunii Europene, potrivit
CC, prin încheierea unei înþelegeri
anticoncurenþiale care a prevãzut re-
tragerea de pe piaþã a sortimentului
de benzinã “Eco Premium” (benzinã
fãrã plumb aditivatã cu substitut de
plumb).

Companiile menþionate contestã
rezultatul investigaþiei pe care autori-
tatea de concurenþã a efectuat-o în ul-
timii ani pe piaþa petrolierã, consi-

derând cã decizia luatã este nelegalã
ºi neîntemeiatã, iar acuzaþiile - nefun-
damentate. Dan Pazara, directorul de
comunicare al “OMV Petrom”, ne-a
declarat: “Considerãm cã sancþiona-
rea nu este justificatã ºi o vom contes-
ta în instanþã. Decizia companiei de a
nu mai comercializa benzinã fãrã
plumb a fost conformã reglementãri-
lor care prevedeau retragerea acestui
tip de carburanþi de la întâi ianuarie
2009. Pentru consumatori, acest lu-
cru a adus beneficii, întrucât benzina
«Eco Premium» a fost înlocuitã cu un
produs perfect compatibil din punct

de vedere tehnic, la un preþ mai mic ºi
mai puþin poluant”. De altfel, potrivit
lui Bogdan Chiriþoiu, preºedintele
CC, “OMV Petrom” a primit cea mai
mare amendã, având circumstanþe
agravante, întrucât, dupã cum reiese
din investigaþie, a fost iniþiatorul înþe-
legerii anticoncurenþiale.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

BURSA ZVONURILOR

Întrebarea zilei: Cine va fi
managerul Bursei?
Cine va fi noul director gene-

ral al Bursei de Valori Bu-
cureºti este întrebarea care

se aflã pe buzele tuturor, dupã ce ac-
þionarii au ales, luni, un nou Consi-
liu de Administraþie.

Pe piaþã circulã trei variante.

1. Valentin Ionescu, din nou

Prima ºi cea mai plauzibilã versiu-
ne pare sã fie reangajarea lui Valen-
tin Ionescu, demis de vechiul Consi-
liu, în luna noiembrie, dupã ce un
grup de acþionari solicitase schimba-
rea administratorilor.

Se pare cã vechiul board a presu-
pus cã Valentin Ionescu nu este strãin
de cererea acþionarilor, ceea ce este
verosimil având în vedere încrederea
de care se bucurã acum în rândul noii
conduceri. Valentin Ionescu a fost
concediat, Consiliul invocând cã nu
ºi-ar fi îndeplinit obiectivele stabilite.

2. Postul va fi scos la concurs

Al doilea zvon care circulã este cã

noul board va apela la o firmã de
“head-hunting” ºi va scoate postul la
concurs.

Head-hunter-ul George Butunoiu
ne-a spus cã o firmã cu experienþã în
domeniul recrutãrii de personal poate

gãsi un director general într-o lunã de
zile, dar lucrurile ar putea fi îngreuna-
te de procedura internã a BVB.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 5)
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“Qatar National Bank” rãmâne
în negocierile pentru divizia “Dexia”
din Turcia

“Qatar National Bank” SAQ, cea
mai mare bancã din Qatar – dupã va-
loarea activelor, rãmâne în negocie-
rile de preluare a “Denizbank” AS,
divizia din Turcia a grupului fran-
co-belgian “Dexia” SA, dupã ce
“HSBC Holdings” Plc din Marea
Britanie a pãrãsit discuþiile în acest
sens, conform unor surse citate de
presa internaþionalã.

Acestea spun cã, dacã negocierile

se vor finaliza cu succes, atunci tran-
zacþia de preluare a “Denizbank” va
avea loc cât mai curând.

Conform surselor, HSBC – cea
mai mare bancã din Europa - a pãrã-
sit negocierile dupã ce, luna trecutã,
“Sberbank”, cea mai mare bancã din
Rusia, anunþa cã renunþã la planul de
preluare a “Denizbank” din cauza
condiþiilor incerte de pe pieþe. (A.V. )

(continuare în pagina 5)

Noul Consiliu de
Administraþie al BVB

ü Lucian Anghel, economistul ºef al BCR

ü Stere Farmache, fostul ºef suprem

ü Dan Paul, preºedintele Asociaþiei Bro-

kerilor

ü Adrian Lupºan, director adjunct

“Intercapital Invest”

ü Narcisa Oprea, partener al firmei de

avocaturã “Schoenherr”

ü Valerian Ionescu, ºeful departamen-

tului de tranzacþii ºi vânzãri instru-

mente financiare tranzacþionabile pe

pieþe reglementate “BCR”

üOctavian Molnar, directorul adjunct al

IFB Finwest

ü Schroll Matjaz, director executiv al

“Templeton Global Investment Trust”

ü Robert Cosmin Panã, consilier juridic

la Swiss Capital

Citiþi, în pagina 4, articolul intitulat "Veste

proastã pentru investitori: Amenda Concu-

renþei ar putea afecta dividendul «Petrom»".


