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“Companiile de stat
considerã cã pot sã nu-ºi
plãteascã taxele”

(Interviu cu Bogdan Chiriþoiu, preºedintele Consiliului Concurenþei)

Reporter: În ce punct se aflã con-
curenþa din economia noastrã, la acest
moment?

Bogdan Chiriþoiu: Per ansamblu,
economia pare sã meargã bine - are o
creºtere importantã -, inflaþia este pu-
þin mai mare decât în alþi ani, dar aratã
o uºoarã scãdere. Lucrurile se pãstrea-
zã ºi în materie de concurenþã. Desi-
gur, sunt sectoare mai problematice,
cum ar fi construcþiile - unde am ºi blo-
cat o fuziune în acest an - sau profesiile

liberale - unele suprareglementate.
Aici avem angajamente pe care ºi le-a
luat faþã de noi Uniunea Notarilor, seg-
ment în care lucrãm împreunã cu Mi-
nisterul Justiþiei. În acelaºi timp, sunt
zone unde lucrurile merg destul de
bine, cum este telefonia mobilã, ºi
unde sunt constant zvonuri cã pot apã-
rea schimbãri. Dacã aceste modificãri
vor veni, atunci vom decide la mo-
mentul respectiv ce vom face, dar
prioritatea noastrã este sã pãstrãm lu-

crurile cât mai aproape de situaþia ac-
tualã, pentru cã mi se pare cã este o
concurenþã intensã în piaþã ºi este un
lucru bun pentru economia noastrã.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

CÂT EªEC ÎNCAPE ÎNTR-UN REFERENDUM

Ce a fost mai întâi,
Vaticanul sau gãina?

O
copitã zdravãnã strãlu-
ceºte pe obrazul Biseri-
cii Ortodoxe Române
(iar pe copitã scrie
PSD), dupã invalidarea
referendumului pentru
familia definitã prin

uniunea dintre bãrbat ºi feme-
ie, referendum pe care deºi l-a
susþinut alãturi de PSD (parti-
dul cel mai masiv), nu a reuºit
sã atragã decât 21,96% din
electorat, o proporþie care este
departe sã reflecte audienþa
credinþei religioase, ci mai de-
grabã lehamitea populaþiei faþã de o
problemã pe care nu o are.

Cu o naivitate uimitoare, Biserica
Ortodoxã Românã a pus botul la aceas-
tã temã de sorginte catolicã, nãscutã
din neliniºtea Papei Francisc, care,
îngrijorat de diminuarea cuprinderii
catolice a Europei, s-a gândit, sã “mo-
dernizeze” Biserica.

Sã o aducã în pas cu vremea (cum se
zice), ceea ce, evident, este o socotealã
de precupeaþã.

Cu acest scop, Papa a dat publicitã-
þii “Amoris Laetitia”, lucrare în care
promoveazã acceptarea divorþului ºi a
homosexualitãþii, provocând nedume-

riri ºi dispute crâncene în sânul
ordinelor religioase.

Printr-o coincidenþã despre
care e greu sã crezi cã este o co-
incidenþã, pe timpul celui de-al
doilea Sinod (4-25 octombrie
2015) care pregãtea “Amoris
Laetitia”, la 21 octombrie

2015, a avut loc, în România, semna-
rea documentelor de cãtre Comitetul
de Iniþiativã al Coaliþiei pentru
Familie, în faþa notarului.

Colectarea semnãturilor de cãtre
Coaliþia pentru Familie a fost finaliza-
tã la 24 aprilie 2016, iar depunerea
semnãturilor ºi a dosarului de revizui-
re la Senat/Parlament a avut loc la 23

mai 2016.
Din acel moment, Referendumul

pentru familia tradiþionalã a fost confis-
cat de Liviu Dragnea, care, cum
obiºnuieºte domnia sa sã mintã retar-
dat ºi eroic, a fãcut din el o chestie de
independenþã naþionalã faþã de occi-
dent, de înfruntare vitejeascã pentru
neam ºi credinþã, declarând la 20 apri-
lie 2018: “Eu am presiuni foarte mari,
ºi nu de acum, din partea socialiºtilor
europeni, sã nu susþin acest referen-
dum. Asta este ceva pentru mine nene-
gociabil. Este deasupra partidelor po-
litice. Este ceva în care eu cred foarte
mult ºi în care milioane de români cred
foarte mult”.

Eºec, viteazule!
Coaliþia pentru Familie reproºeazã

PSD-ului cã nu a susþinut Referendu-
mul.

PSD reproºeazã Bisericii Ortodoxe
Române cã nu a susþinut Referendu-
mul.

Iar Biserica Ortodoxã Românã,
într-un comunicat apoplectic, ne spu-
ne cã a luat cunoºtinþã de refluxul cre-
dinþei în România:

“Deºi referendumul recent nu a fost
validat, totuºi acesta ne-a oferit posibi-
litatea de a cunoaºte gradul de secula-
rizare al societãþii româneºti de astãzi,
precum ºi principalele poziþionãri din
societate privind afirmarea ºi apãrarea
valorilor morale bazate pe credinþa în
Dumnezeu ºi istoria bimilenarã a
poporului român”.

Cred cã ãla care a scris asta este un
popã.

Îi rãspund.
Nu, popo!
Nici pânã acum nu te-ai prins, pro-

blema “bãrbat+femeie” þine de cutu-
mã, iar cutuma noastrã nu se simte
ameninþatã de homosexualitate, aºa cã
nici pe departe ortodoxia nu s-a retras
din neam, ba chiar dimpotrivã, neamul
nu a reacþionat la o problemã catolicã,

pe care i-aþi pus-o prosteºte, în
cârdãºie cu PSD.

Popii au rãpit oameni din ogrãzi-
le lor ºi i-au dus cu maºina la cir-
cumscripþie sã voteze (ºtiu un caz
de gospodinã, care a fost luatã pe
sus de popã, deºi ea este ...atee!) –
bravoooo!, aþi urcat de la 15%, la
21%.

PSD strãluceºte în formã de copitã
pe obrazul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne.

Eºecul Referendumului deschide
calea care s-ar fi vrut închisã.

Asociaþia MozaiQ aserteazã,
într-un comunicat:

“Curtea de Justiþie a Uniunii Euro-
pene, Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului ºi Curtea Constituþionalã spun
rãspicat prin decizii emise în ultimii
ani cã statul român trebuie sã recunoas-
cã legal ºi familiile formate din persoa-
ne de acelaºi sex.

(continuare în pagina 14)

Prinºi între calamitãþi
naturale ºi dezastre
guvernamentale

“Am vãzut anumite lucruri care nu
sunt conforme cu realitatea”, a decla-
rat premierul Viorica Dãncilã în faþa
camerelor, cu ocazia unei vizite de

“inspectare” a lucrãri-
lor de regularizare a
râului Slãnic din jude-
þul Bacãu.

Unul dintre aceste
“lucruri neconforme
cu realitatea” este ºi
bugetul statului, a cã-
rui construire ºi rectifi-

care pe baza unor fantezii economice
va avea efecte dezastruoase.

Spre deosebire de calamitãþile natu-
rale, care apar, de obicei, pe suprafeþe
restrânse ale unei þãri, “dezastrele pro-
duse de calamitãþile” guvernamentale
sunt generalizate.

Cu toate acestea, deºi acþiunile pre-
ventive pentru limitarea efectelor fe-
nomenelor naturale apar, cel puþin de-

clarativ, destul de sus pe lista de priori-
tãþi a autoritãþilor, nu se face nimic
pentru prevenirea dezastrelor finan-
ciare ºi economice.

În timp ce premierul Dãncilã decla-
ra cã “vrem sã mergem mai mult pe
prevenire ºi mai puþin pe înlãturarea
dezastrelor produse de calamitãþi”,
ministrul de finanþe Teodorovici se fe-

licita pe site-ul instituþiei pentru succe-
sul unor noi emisiuni de obligaþiuni pe
pieþele internaþionale, care ar reflecta
“percepþia pozitivã a mediilor investi-
þionale ºi a pieþelor financiare referitor
la perspectiva evoluþiei României pe
termen mediu ºi lung”.

(continuare în pagina 5)
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În general, companiile de stat cred cã, dacã aparþin statului, vor fi tratate cu mai multã indulgenþã, ne-a spus Bog-
dan Chiriþoiu, preºedintele Consiliului Concurenþei, într-un interviu. Printre altele, domnia sa ne-a explicat: “Miza
la firmele de stat este sã introducem o disciplinã financiarã. De multe ori, acestea cred cã, dacã sunt ale statului, vor
fi tratatecumaimultã indulgenþã, cã pot sã nu-ºi plãteascã neapãrat taxele, cã dacã pierd bani o sã vinã bugetul ºi o
sã le compenseze pierderile, au comportamente care, la firme private, sunt inacceptabile. Miza pentru creºterea
eficienþei firmelor româneºti este sã le obligãm pe acestea sã se comporte similar unor firme private - sã-ºi plãtea-
scã toate datoriile, sã fie profitabile, sã poatã fi bine administrate, sã nu se lase furate la achiziþiile publice”.

Michelangelo, Capela Sixtinã.

Bãncile
greceºti –
afectate de
“virusul
italian”

Acþiunile bãncilor greceºti au alu-
necat sever, ieri, în contextul accentu-
ãrii presiunilor la vânzare pentru obli-
gaþiunile guvernamentale italiene,
ceea ce a redus apetitul investitorilor
pentru active mai riscante din zona
euro, scrie Reuters.

Indicele bancar FTSE/Athex Bank
a scãzut cu 6,45%, revenindu-ºi uºor
de la o depreciere anterioarã de 7,9%,
în prima parte a ºedinþei de tranzacþio-
nare.

Titlurile Eurobank Ergasias s-au
prãbuºit cu 11,58%, în timp ce acþiuni-
le Banca Piraeus, cea mai mare bancã
greceascã dupã dimensiunea activelor,
au înregistrat o cãdere de 10,32%.

Cotaþia bãncilor greceºti a scãzut în
acest an cu mai mult de 40% pe fondul
îndoielilor cã instituþiile de credit ele-
ne îºi pot curãþa bilanþurile contabile
de credite neperformante, în contextul
presiunilor autoritãþilor de suprave-
ghere, mai aratã Bloomberg.

Declinul consemnat în ºedinþa de
tranzacþionare de ieri reprezintã a pa-
tra zi de pierderi din ultimele cinci zile
bursiere pentru instituþiile bancare,
mai scrie sursa menþionatã.

“Profitabilitatea sectorului se aflã
sub presiune, iar progresul legat de re-
ducerea creditelor neperformante a
fost lent”, precizeazã analiºti de la
Fitch într-o notã citatã de Bloomberg,
adãugând: “Incertitudinea legatã de
modalitatea prin care guvernul de la
Atena va susþine sectorul bancar ºi
dacã soluþia implicã pierderi pentru in-
vestitorii privaþi, va atârna greu în de-
ciziile investitorilor ºi va conduce la
costuri de finanþare externe mai mari".

Cotaþia titlurilor bancare greceºti a
fost, de asemenea, afectatã de senti-
mentul negativ din piaþa obligaþiunilor
italiene, guvernul de la Roma fiind im-
plicat într-un conflict cu Comisia Eu-
ropeanã cu privire la þintele de deficit
ale Romei, potrivit Bloomberg.

“Am fost afectaþi de virusul italian”,
a declarat un bancher grec pentru Reu-
ters.

Într-o scrisoare din 7 octombrie ºi
adresatã Ministerului italian al Econo-
miei, Giovanni Tria, Comisia Europe-
anã afirma cã deficitul de 2,4% din
PIB, planificat pentru 2019, va face ca
deficitul structural, care exclude ele-
mentele excepþionale ºi efectele ciclu-
lui de afaceri, va urca la 0,8% din PIB.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 15)
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