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Exista companii care vor sa influenteze deciziile politice, tentatia sa cedezi este
mare, sustine presedintele Consiliului Concurentei
Gradul ridicat de concurenta si preturile mici din România pot fi mentinute prin intrarea unor noi forme
de business pe piata si, chiar daca exista companii care vor sa influenteze deciziile politice, iar tentatia sa
cedezi este mare, autoritatile trebuie sa tina cont de interesul comun al societatii, a declarat, luni, Bogdan
Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.
"Lucrurile merg bine în economia româneasca. România este campioana cresterii economice în UE, tara care are
cel mai rapid ritm de apropiere de media UE. Deci lucrurile par sa mearga bine, evident, ar putea merge si mai
bine si aici e zona unde ne concentram: cum putem sa facem sa mearga si mai bine", a spus Chiritoiu, într-o
conferinta de profil.
Potrivit acestuia, exista un grad ridicat de concurenta pe pietele din România, iar gradul de concentrare este scazut,
spre deosebire de piata americana si de cea vest-europeana.
"Acest lucru se reflecta si în faptul ca avem preturi substantial mai mici decât cele din vestul Europei, undeva la
60% din media UE. Salariile mai mici au si ele o contributie, dar este important si faptul ca exista un grad
important de concurenta", a precizat Chiritoiu.
El a subliniat ca provocarea este pastrarea nivelului ridicat de competitie.
"Trebuie sa ramânem o economie deschisa catre nou si inovare, iar acestea ne vin in mare parte din digitalizare.
Deci este important ca România sa ramâna deschisa catre noi tehnologii, catre noi forme de business. Pâna acum
am beneficiat de faptul ca am avut sisteme de comunicatii accesibile, în stare buna si ieftine. Aici o contributie a
avut-o si licitatia pentru serviciile 4G, pe care eu o vad ca pe unul dintre cele mai mari succese ale activitatii
noastre", a aratat presedintele Consiliului Concurentei.
El a subliniat ca acest lucru a dus la aparitia a patru actori pe piata de telecomunicatii, ceea ce a asigurat un nivel
de concurenta ridicat si a dus la preturi scazute.
Pentru anul viitor exista doua mari provocari, în opinia sa: ce se întâmpla cu unul dintre acesti actori, pentru ca
Telekom a anuntat ca vrea sa vânda operatiunile din România, si licitatia pentru 5G, unde prioritatea va fi
asigurarea ca vom avea o tehnologie buna în România si ca ea nu va fi scumpa.
Mai departe, el s-a referit la procesul de reglementare a firmelor de transport alternativ, care a generat presiuni din
partea companiilor traditionale de pe aceasta piata, astfel încât sa nu fie permis accesul noilor intrati.
"Un alt lucru important pentru digitalizare este de a avea reguli flexibile, daca nu le avem le cream, le adaptam,
însa important este ca ele sa permita dezvoltarea acestor noi tehnologii. Am vazut anul acesta eforturi de a bloca si am fost destul de aproape - din partea unor agenti economici de a influenta procesul politic ca sa blocheze, sa
limiteze intrarea unor noi forme de business în piata. Pâna la urma, treaba asta este normala, este normal sa existe
oameni care sa vrea sa-si apere pozitiile pe care le au în piata, sa-si apere sursele lor de câstig. Nu zic ca e bine, ci
ca este de asteptat. Ceea ce este important este ca noi, cei din sistemul public, sa ramânem echilibrati si sa nu
cedam acestor presiuni. Evident, când apare ceva nou, sunt mai multi cei care pierd decât cei care câstiga, aceasta
deoarece, prin definitie, industriile vechi vor avea mai multi bani decât cele doi care vor sa intre pe piata. De-asta
tentatia e mare pentru sectorul public sa cedezi presiunilor din societate si sa accepti închiderea pietelor", a sustinut
oficialul Concurentei.
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El a aratat ca angajatii statului cu putere de decizie sunt platiti din banii contribuabililor pentru a apara interesul
general al societatii, nu sa faca jocurile unor companii.
"Companiile se gândesc la interesul lor si cer lucruri care sunt bune pentru ele. Noi suntem cei platiti sa avem grija
de interesul comun. Eu sunt fericit ca, dupa niste ezitari, în perioada primavara-vara, s-a ajuns la un compromis
rezonabil, care permite existenta unor noi firme de business în tara, cu protejarea si celor care sunt deja existenti",
a mai precizat Chiritoiu.
El a adaugat ca se asteapta la probleme similare în ceea ce priveste serviciile de cazare, unde exista un proiect de
lege în Parlament în privinta reglementarii serviciilor AirBNB.
"Repet, trebuie sa fim atenti si sa întelegem interesele din societate, dar si interesul comun, general, sa facem
posibila aparitia acestor noi forme de business, sa folosim progresul tehnologic în avantajul economiei românesti",
a continuat presedintele Consiliului.
O alta metoda pentru a continua buna functionare a pietelor este restructurarea companiilor de stat.
"Statul român a ramas implicat în energie si transporturi, în acest sector avem si cele mai multe companii mari
aflate în dificultate, care au pierderi. Aceasta înseamna ca distrug valoarea, nu folosesc bine resursele care exista la
dispozitia societatii. În acelasi timp, multe companii se plâng ca nu gasesc forta de munca, iar faptul ca oameni
sunt blocati, deci resurse, oameni care ar putea sa lucreze productiv, sa faca ceva bun pentru economiei, sunt
blocati în companii care genereaza pierderi, este un lucru rau pentru noi toti", a completat Chiritoiu.
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