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„Este foarte puþin probabil
ca licitaþia pentru 5G
sã aibã loc în acest an”

(Interviu cu Bogdan Chiriþoiu, preºedintele Consiliului Concurenþei)

Reporter: Curtea Constituþionalã a
respins, ieri, sesizãrile fãcute pe mar-
ginea modificãrilor aduse la Legea
Concurenþei. Cum vedeþi decizia
CCR?

Bogdan Chiriþoiu: Aºteptãm sã
vedem motivarea deciziei Curþii Con-
stituþionale. Însã, dincolo de aspectele
constituþionale, proiectul de lege
încalcã legislaþia europeanã. Ca urma-
re, trebuie corectat ºi armonizat cu
prevederile europene pentru a putea fi
pus în practicã. Pânã se clarificã aceste
aspecte, situaþia nu se schimbã.

Reporter: Ce investigaþii des-
fãºuraþi în acest an ºi pe care dintre ele
urmeazã sã le finalizaþi pânã la finalul
lui 2020?

Bogdan Chiriþoiu: Anul acesta au
fost mai puþine concentrãri economi-
ce, dar am lucrat intens la investigaþii
ºi finalizãm aproximativ 20 de cazuri.
În perioada urmãtoare vom termina in-
vestigaþia privind serviciile financiare,
respectiv pe leasing. De asemenea,
avem în desfãºurare ºi se apropie de fi-
nal cazul referitor la licitaþiile mari de
pe piaþa lemnului. Vom finaliza inves-

tigaþia în care este implicatã eMAG,
caz în care ne uitãm la modul cum func-
þioneazã platforma lor.

Suntem în discuþii cu ei pentru a-ºi
compatibiliza modul de funcþionare cu
abordarea de la nivel european. Când
ai o platformã pe care comercializezi
ºi produsele altora, nu numai pe ale
tale, nu trebuie sã avantajezi produsele
tale în dauna produselor terþilor.

A consemnat

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

AJUNS LA UN NOU MAXIM ISTORIC

Cursul de schimb sperie exportatorii
lMihai Ionescu: ”Cursul de schimb poate deraia profund ºi ireparabil”l Aurelian Dochia: Nici
în acest an, nici anul viitor ºi nici în urmãtorii zece ani nu va fi uºorl Ionuþ Dumitru: Evoluþia
cursului depinde de aplicarea majorãrii cu 40% a pensiilor

Situaþia din þara noastrã, atât cea din
plan politic, cât ºi cea din zona econo-
micã, atrage speculanþii, care vor pro-
fita ºi vor influenþa în mod negativ cur-
sul valutar, avertizeazã Mihai Ionescu,
preºedintele executiv al Asociaþiei
Naþionale a Exportatorilor ºi Importa-

torilor din România (ANEIR) ºi
co-preºedintele Consiliului de Export
al României.

Afirmaþia domniei sale a venit în
contextul în care, ieri, moneda europe-
anã a atins un nou maxim istoric în ra-
port cu leul, ajungând la 4,8641 - valo-

area anunþatã de BNR, dupã ce, marþi,
cursul euro/leu fusese de 4,8590.

Moneda naþionalã a pierdut teren,
ieri, ºi în faþa dolarului american, care
a ajuns la 4,1529 lei, în creºtere cu cu
1,25 de bani comparativ cu valoarea
înregistratã în ziua precedentã.

Mihai Ionescu trage un semnal de
alarmã, explicând: ”Asistãm în aceste
zile la o redutabilã bãtãlie cu puternic
iz electoral pe teme de fond ale realitã-
þilor economico-financiare ale þãrii.

Poate pe cei mai mulþi dintre «spec-
tatori»/alegãtori schimburile tãioase
de argumente îi lasã nepãsãtori, fiind
aprigi susþinãtori ai uneia sau alteia
dintre tabere, dar marii investitori din
pieþele de capital amuºineazã ºi acþio-
neazã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

POTRIVIT INSIDE

PARADEPLATZ

UBS
exploreazã
o fuziune
cu Credit
Suisse
lDacã tranzacþia va avea
loc, atunci va fi cea mai
mare operaþiune de acest
gen realizatã de UBS în mai
bine de douã decenii

UBS Group AG ºi Credit Suisse
Group AG ar putea fuziona, preºedin-
þii primelor douã mari bãnci din Elve-
þia luând deja în considerare crearea
unui gigant european de profil, con-
form informaþiilor apãrute în presa
strãinã.

O asemenea tranzacþie ar crea una
dintre cele mai mari instituþii financiare
din Europa ºi ar susþine eforturile am-
belor bãnci de a câºtiga cote de piaþã
importante în Asia. Conform Inside Pa-
radeplatz, proiectul de fuziune a fost
denumit “Signal” ºi este condus de
preºedintele UBS, Axel Weber, care
negociazã cu Urs Rohner, omologul
sãu de la Credit Suisse.

Presa strãinã scrie cã Weber l-a in-
format deja pe ministrul Finanþelor din
Austria, Ueli Maurer, în privinþa pla-
nului de fuziune, pe care l-a adus la
cunoºtinþã ºi Autoritãþii Federale de
Supraveghere a Pieþei Financia-
re.Totuºi, deocamdatã, poziþia oficialã
a celor douã bãnci este cã fuziunea
UBS-Credit Suisse este “un zvon”.

Inside Paradeplatz scrie cã Axel
Weber va fi preºedintele noii entitãþi,
dacã aceasta va fi creatã, iar cineva din
conducerea Credit Suisse va ocupa
funcþia de director executiv (CEO).

Eventuala fuziune dintre UBS ºi
Credit Suisse va da naºtere uneia din-
tre cele mai mari bãnci de investiþii din
Europa, totodatã rivalã pentru giganþii
americani Goldman Sachs Group Inc.,
JPMorgan Chase & Co. ºi Wells Fargo
& Co.Consultancy.eu scrie cã Axel
Weber ia în calcul realizarea fuziunii
în 2021, operaþiune de care se ocupã
societatea de consultanþã McKinsey &
Co. Potrivit McKinsey, entitatea com-
binatã “va pune în umbrã tot ceea ce a
existat în centrul financiar pânã
acum”.

Cu venituri anuale de peste 30 de
miliarde de dolari, UBS Group este o
bancã de investiþii multinaþionalã, iar
Credit Suisse - cu venituri anuale ce
trec de 24 de miliarde de dolari - este
un administrator global de averi, ban-
cã de investiþii ºi furnizor de servicii fi-
nanciare.

A.V.

(continuare în pagina 12)

„SUA nu mai au dreptul sã impunã
sancþiuni Iranului”

(Interviu cu domnul Said Mirzakhani, însãrcinatul cu afaceri al
Ambasadei Republicii Islamice Iran)

Reporter: Ce este aºa numitul
„SNAPBACK” ºi cum funcþionea-
zã?

Said Mirzakhani: Rezoluþia
2231 a Consiliului de Securitate al
Organizaþiei Naþiunilor Unite a in-
stituit un proces prin care îi încura-
jeazã pe „participanþii la JCPOA” sã
rezolve orice probleme apãrute cu
privire la punerea în aplicare a anga-
jamentelor JCPOA prin procedurile
specificate în acest acord în special
la Paragraful 36 ºi îºi exprimã inten-
þia de a aborda eventuale reclamaþii
ale participanþilor la JCPOA cu pri-
vire la neperformanþa semnificativã
a unui alt participant din cadrul
acordului.

A consemnat A.T.

(continuare în pagina 12)

E
ste foarte puþin probabil ca licitaþia pentru implementarea tehnologiei 5G

sã aibã loc în acest an, ne-a spus Bogdan Chiriþoiu, preºedintele Consiliului

Concurenþei. Conform domniei sale, încã nu avem condiþiile necesare pen-

tru asigurarea unei licitaþii care sã ducã la ceea ce autoritãþile îºi doresc - ca-

litate bunã ºi preþuri joase.

Bogdan Chiriþoiu ne-a explicat cã elementul de noutate în acest proces este preo-

cuparea privind securitatea naþionalã. De asemenea, reþeaua 5G este mult mai

densã decât reþelele actuale ºi este nevoie de mult mai mulþi stâlpi ºi mult mai

multe antene, ceea ce înseamnã costuri foarte mari. Nu în ultimul rând, existã o

incertitudine privind compania Telekom, care este în discuþii, cu o serie de opera-

tori, pentru a-ºi vinde operaþiunile. Pânã când toate aceste probleme nu vor fi re-

zolvate, nu este indicat ca licitaþia sã aibã loc, a conchis, într-un interviu, ºeful

Consiliului Concurenþei.

Existã un acord între membrii Consiliului
de Securitate al ONU ºi participanþii
rãmaºi la Planul comun de acþiune cuprin-
zãtor (JCPOA) cã Statele Unite nu mai fac
parte din acesta ºi au încãlcat Rezoluþia
ONU 2231 ºi acest acord nuclear prin retra-
gerea ilegalã ºi (re)impunerea de sancþiu-
ni unilaterale împotriva Iranului. Federa-
þia Rusã, Republica Popularã Chinezã ºi,
de asemenea, Franþa, Germania ºi Rega-
tul Unit (E3) au susþinut clar cã presupusa
notificare în temeiul paragrafului opera-
tiv 11 din Rezoluþia 2231 (2015) este inca-
pabilã sã aibã efect juridic ºi, prin urmare,

nu poate pune în aplicare procedura prevãzute în paragraf. Din aceasta rezultã cã ori-
ce decizie ºi acþiune care ar fi luatã pe baza acestei proceduri sau a posibilului rezultat
al acesteia ar fi, de asemenea, lipsite de orice efect juridic.

Said Mirzakhani, însãrcinatul cu afaceri al Ambasadei Republicii Islamice Iran, ne-a
acordat un interviu în care a detaliat punctul de vedere al membrilor din Consiliul de
Securitate al ONU legat de reimpunerea sancþiunilorîmpotriva Iranului de cãtre SUA.


