Eliminarea impozitului
de 3% va continua
exterminarea firmelor

Dacia sold over
311,000 cars last
year, up 20.5%

Dacia rãmâne
cireaºa de pe
tortul Renault
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Erste
Dintre titlurile aflate în topul
rulajelor, cea mai importantã
apreciere (+4,94%) au înregistrat-o
acþiunile grupului bancar austriac
Erste (EBS), care au totalizat tranzacþii de 5,45 milioane lei.

Cine câºtigã ºi cine pierde
din aprecierea leului?
Cristina Chicoº

118800 este o
“þeapã” scumpã

A
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Curierul esenţial
În þara lui Eminescu...

Veronica Marinescu

În þara Poetului peste numele cãruia timpul a aºternut gloria eternitãþii, nu mai e
loc de omagii "prãfuite". De nostalgii ºi
doruri încropite ca la comandã; de
comentarii superflue, de priviri chiorâºe,
de crucificãri verbale sau de texte exuberante. Pagina 7

PIAÞA BURSIERÃ
Sibex a semnat cu CME Group ºi
Dow Jones Indexes un contract de
sublicenþiere a indicelui Dow
Jones Industrial Average, în urma
cãruia bursa sibianã va putea oferi
spre tranzacþionare derivate care
au ca activ suport celebrul indice
american. Pagina 2

dosarul în care acesta contestã respingerea candidaturii sale la alegerile
din Colegiul 1 Bucureºti. Pagina 10

ACTUALITATE&COMPANII

FINANÞE&BÃNCI

Retailerii de îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte practicã dupã perioada sãrbãtorilor de iarnã, începând
cu luna ianuarie ºi pânã în luna
martie, reduceri la majoritatea produselor de pânã la 70%. Pagina 12

BCR a aprobat, pânã în prezent,
peste 5.700 de dosare de credit
prin programul "Prima Casã", în
valoare de circa 236 milioane euro,
din care 95% reprezintã tranzacþii
cu locuinþe finalizate. Pagina 4

Heineken România va închide
fabrica din Haþeg ºi va transfera
producþia acesteia la celelalte
fabrici ale companiei, mãsura
ducând ºi la disponibilizarea a
aproape 100 de angajaþi. Pagina 12

ECONOMIE

Air Bites, divizia din România a
Swisscom, a fost preluatã de
RCS&RDS, toate drepturile ºi
obligaþiile
contractuale
cu
clienþii fiind transferate cãtre
RCS&RDS. Pagina 13

Restaurantele, hotelurile, touroperatorii, barurile, centrele de fitness, dar ºi pompele funebre se
numãrã printre activitãþile pentru
care s-ar putea aplica impozitul
forfetar, potrivit unei liste aflate în
discuþia autoritãþilor. Pagina 5

ECONOMIE MONDIALÃ
Ratingul Greciei ar fi retrogradat
cu 4 trepte, în categoria speculativã "junk", dacã statul ar pãrãsi
zona euro ºi ar reveni la o monedã
naþionalã, a avertizat ieri agenþia
de evaluare financiarã Standard &
Poor's. Pagina 6

POLITIC
Curtea Constituþionalã a respins,
ieri, excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Remus Cernea în

ACTUALITATE
Cel mai amplu proiect în domeniul laser se va construi pe Platforma
Mãgurele. Proiectul constã în
obþinerea unor fascicule laser cu
intensitãþi de peste 1.000 de ori mai
mari decât cele mai mari valori
disponibile astãzi. Pagina 14

EVENIMENT
Recenta majorare a preþului
þigãrilor dã mult de furcã
autoritãþilor abilitate cu combaterea contrabandei, numai în
ultimele 24 de ore fiind capturate
peste 70.000 de pachete. Pagina 15
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vântul luat de
leu în ultimele
zile, care a coborât faþã de
euro la minimul
ultimelor
opt
luni, a fãcut ca
majoritatea analiºtilor din piaþã sã-ºi modifice
estimãrile privind evoluþia monedei naþionale pânã la finele anului. Astfel, dacã aceºtia estimau
iniþial un curs de aproximativ 4,50
lei/euro la sfârºitul lui 2010, acum
previziunile lor se învârt în jurul
nivelului de 4,10 lei/euro, dar nu
exclud nici o eventualã apreciere
chiar sub nivelul psihologic de 4
lei/euro.
ING Bank România a revizuit
prognozele pentru cursul de
schimb pe parcursul lui 2010,
estimând un nivel de 4,15 lei/euro
la finalul primului trimestru, pentru ca apoi sã vadã o depreciere a
leului spre 4,25 unitãþi/euro la
jumãtatea anului ºi revenirea spre
4,10 unitãþi/euro la sfârºitul lui
2010.
"În cazul unei întãriri semnificative a leului faþã de euro, pe
fondul randamentului favorabil ºi
creºterii apetitului pentru risc la
nivel global, activitatea economicã
ar putea fi afectatã. Motivul este cã
economia nu a beneficiat suficient
de deprecierea leului ºi acum s-ar
putea confrunta cu o întãrire a
monedei. Prin urmare, BNR ar
putea fi forþatã sã intervinã pentru
a deprecia leul, acesta fiind principalul motiv pentru care nu vedem
cursul sub 4 lei/euro, fãrã a
exclude însã valori sub acest prag,
cu caracter temporar", aratã raportul publicat de ING Bank.

Exportatorii, care sunt motorul creºterii economiei dar care s-au
înjumãtãþit din cauza crizei economice, vor avea cel mai mult
de suferit de pe urma aprecierii leului

Economiºtii susþin cã o apreciere puternicã
a leului este beneficã pentru populaþie
ºi pentru buget
Singurii afectaþi de întãrirea monedei
naþionale vor fi exportatorii
ING: BNR ar putea interveni dacã euro va
scãdea prea mult

Curs valutar
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Burse

EURO

4,12 RON

Indici Bursieri

USD
LIRA STERLINÃ

2,84 RON
4,63 RON

BET
BET-FI

5.170,87
26.798,89

-0,99
1,05

FRANCUL ELVEÞIAN

2,78 RON

BET-C

3.015,72

-0,85

Evoluţia BET- F I

Index
Termoelectrica
Metro
Dream Team
Dacia
Raiffeisen Bank
ACER
Hervis Sports
Hilton
Rewe
CE Turceni
Dornafarm
Dell

13
3
2
8
4
6
12
13
3
13
2
6

BCR
Alpha Bank
BNP Paribas
Polo Garage
WiMAX
Heineken
ING
CE Rovinari
Mega Image
HP
Renault
Mango

4
5
6
12
3
12
4
13
3
6
8
12

Închidere

Tendinţa

%

