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CUVÂNT ÎNAINTE
Elaborarea raportului privind concurenţa în sectoare cheie a devenit deja o
tradiţie în activitatea Consiliului Concurenţei. Ajuns la cea de a 5-a ediţie,
raportul reprezintă atât un instrument proactiv de analiză a gradului de
concurenţă care caracterizează sectoarele esenţiale ale economiei, cât şi
un demers de promovare a politicii de concurenţă în cadrul societăţii
româneşti.
În ultimii ani, mediul de afaceri a traversat o perioadă economică dificilă,
care a implicat ajustări substanţiale ale activităţii şi repoziţionări pe piaţă,
pe fondul reducerii semnificative a consumului intern. În acest context,
atât structura pieţelor, cât şi comportamentul companiilor, au fost
puternic influenţate de condiţiile macroeconomice naţionale şi
internaţionale. Ţinând cont de impactul acestor condiţii, raportul din acest an îşi propune să
prezinte o situaţie comparativă a concurenţei în sectoarele esenţiale, folosind o serie de indicatori
de măsurare a concurenţei.
În acest fel, Consiliul Concurenţei se alătură autorităţilor de concurenţă din Olanda, Norvegia,
Suedia și Marea Britanie, care utilizează astfel de indicatori pentru monitorizarea pieţelor şi
identificarea riscurilor la adresa mediului concurenţial.
În cadrul raportului de anul acesta au fost analizate, din perspectiva principalelor evoluţii,
sectoarele de retail alimentar, auto, profesii liberale cu profil economic, gaze naturale, precum şi
sectorul bancar. Retailul alimentar, sectorul auto, dar şi sectorul bancar, sunt importante datorită
impactului direct asupra consumatorilor şi semnalului pe care evoluţia acestora îl transmite restului
economiei.
De cealaltă parte, profesiile liberale cu profil economic, sectorul gazelor naturale şi componenta de
finanţare a agenţilor economici din cadrul sectorului bancar reprezintă factori de influenţă
importanţi pentru celelalte pieţe, având un impact de ansamblu asupra mediului de afaceri şi un
impact indirect asupra consumatorilor finali.
Consolidarea acestui proiect privind evaluarea gradului de concurenţă în sectoarele esenţiale
reprezintă un obiectiv important al Consiliului Concurenţei, mai ales pentru că el constituie
principalul nostru instrument de a lansa propuneri privind modificări legislative şi de a promova noi
reguli.

Preşedinte,
Bogdan M. CHIRIŢOIU
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1. INTRODUCERE
1.1. Evoluţia economiei naţionale
Contextul economic
Instabilităţile economice şi financiare manifestate pe plan internaţional, cu accent în zona euro, au
fost antrenate şi în acest an într-o spirală descendentă, caracterizată de o rată ridicată a şomajului,
fragilitatea sistemului bancar, riscuri suverane mari, consolidare bugetară şi reducerea deficitelor
fiscale. Politicile de stimulare a creşterii economice adoptate de guverne au dus la creşteri de
preţuri pentru materiile prime şi acţiuni, au redus riscurile acute ale manifestărilor crizei în SUA şi în
Uniunea Europeană şi au condus la creşteri modeste în unele dintre economiile emergente.
Graficul 1.1. Evoluția Indicelui Baltic Dry, august 2012 – iunie 2013
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Indicele Baltic Dry, care evaluează preţul transportului maritim al mărfurilor (materia primă, cu
excepţia petrolului, gazului lichefiat etc.), se afla la niveluri scăzute – 700-750 puncte la începutul
anului 20131. Valoarea zilnică este prezentată de London Baltic Exchange. Preţul reprezintă media
preţurilor practicate de către cele mai importante firme de transport maritime: Handymax,
Panamax, Supramax şi Capesize, de-a lungul celor 26 rute maritime. Materia primă transportată
este formată în special din materiale de construcţii, minereuri, cărbune şi cereale. Datorită modului
obiectiv de calcul şi compoziţiei sale, indicele Baltic Dry este folosit frecvent ca indicator economic
la nivel global, în măsură să ofere o imagine asupra situaţiei economice din prezent şi indicii privind
evoluţia viitoare a acesteia.

1

La 3 februarie 2012 indicele a scăzut la 647 puncte, cel mai redus nivel din 1986. Înainte de manifestarea crizei,
indicele înregistra chiar valori peste 10.000 de unităţi.
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Previziunile de creştere economică la nivel mondial pentru anul 2013 se încadrează între 2,4% şi
3,4%, rămânând în continuare modeste. Doar în contextul unei îmbunătăţiri a condiţiilor financiare
şi nematerializării riscurilor, creşterea globală ar putea depăşi parametrii prognozaţi.
Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează o creştere economică globală de 3,4% în 2013.
Evoluţiile economice slabe de la sfârşitul anului trecut şi începutul lent din 2013 evidenţiază faptul
că persistă încă piedici majore în calea redresării economice.
Creşterea economiilor emergente mici a început să accelereze, așteptându-se o susţinere a creşterii
economice globale din partea acestora, anul următor, susţinere estimată de FMI la 4,1%.
Principalele ameninţări în categoria statelor emergente sunt o posibilă criză imobiliară în China şi
reducerea ratingului Indiei sub categoria investment grade.
SUA
Statele Unite au reuşit să redreseze o parte din economie prin numeroasele restructurări şi ajustări
adoptate. Creşterea PIB real în 2012 a fost 2,2%, comparativ cu 1,8% în 2011. Se estimează că
măsurile de austeritate fiscală intrate în vigoare în luna martie vor limita pe termen scurt consumul.
Pe aceste elemente este bazată şi prognoza de creştere economică de 1,7% înaintată de FMI.
În ceea ce priveşte inflaţia măsurată prin intermediul indicelui prețurilor de consum, aceasta a
consemnat o decelerare până la 2,1% în 2012, după ce a înregistrat un nivel mediu de 3,2% în 2011.
În prima jumătate a anului, inflaţia s-a temperat semnificativ datorită scăderii preţurilor la
produsele energetice şi la alimente. Din luna august, preţul produselor energetice şi-a inversat însă
trendul descendent, fapt care a condus la o creştere a inflaţiei până în luna octombrie, ulterior
acesta reluându-şi declinul până la finele anului.
Rata dobânzii a fost menţinută, pe parcursul anului 2012, între 0% şi 0,25% (ultima modificare
având loc în decembrie 2008), în condiţiile unei creşteri economice moderate, ale unui nivel ridicat
al şomajului şi ale perspectivei înregistrării unui nivel redus al inflaţiei pe termen mediu.
Uniunea Europeană
Graficul 1.2. Evoluția ratei reale de creştere a PIB în UE, 2009-2013
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Nivelul scăzut al încrederii în economie, majorarea preţurilor materiilor prime şi continuarea
procesului de ajustare bilanţieră în sectorul financiar şi cel nefinanciar au contribuit, alături de
şomajul ridicat, politicile fiscale mai restrictive şi cererea externă scăzută, la încetinirea activităţii
economice din zona euro în anul 2012. Astfel, PIB a înregistrat o scădere de 0,4% la nivelul
întregului an, după doi ani de creştere moderată.
Şi statele din afara zonei euro s-au confruntat cu importante dezechilibre, din cauza dependenţei de
finanţarea externă şi a gradului redus de competitivitate economică.
Formarea brută de capital (investiţiile) au urmat un trend descendent, pe fondul anticipaţiilor
negative privind evoluţia exporturilor, consumului intern privat menţinut la niveluri scăzute şi
consumului guvernamental afectat de măsurile de restabilire a echilibrelor bugetare.
Inflaţia în zona euro, măsurată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, s-a situat la
niveluri de peste 2% pe tot parcursul anului 2012, coborând de la 2,7%, la începutul anului, la 2,2%,
în noiembrie şi decembrie. Rata medie a inflaţiei a fost de 2,5%, în uşoară scădere faţă de
procentul de 2,7% înregistrat în 2011. Principalii determinanţi ai nivelului inflaţiei au fost preţurile
mari ale produselor energetice şi majorările aplicate impozitelor indirecte, ca urmare a necesităţii
continuării procesului de consolidare fiscală.
Rata dobânzii de politică monetară în zona euro este de 0,5%, nivel stabilit la începutul lunii mai,
când s-a aplicat o diminuare cu 0,25%.
România
Creşterea economică. În ultimul trimestru din 2012, evoluţia pozitivă a ratei anuale de creştere a
PIB real analizată din perspectiva cererii, arată o intensificare a dinamicii absorbţiei interne,
atribuită cererii de consum, până la +1,2%. Din punct de vedere al cererii externe, pe fondul scăderii
mai pronunţate a importului de bunuri şi servicii, s-a putut observa o reducere a contribuţiei
negative a poziţiei nete la dinamica PIB real, comparativ cu trimestrul III, de la -1,1 la -0,1 puncte
procentuale (pp).
O îmbunătăţire a activităţii economice se poate observa şi în termeni trimestriali, însă creşterea de
0,4% a PIB real în trimestrul doi al anului 2012, faţă de -0,2% în trimestrul III, se atribuie în
exclusivitate componentei externe a cererii, contribuţie de +2,4pp. În ceea ce priveşte cererea
internă, o dinamică pozitivă a înregistrat doar consumul final al gospodăriilor populaţiei (+0,4%),
insuficient pentru a compensa contracţiile celorlalţi indicatori.
Analiza evoluţiei economice în primul trimestru al anului 2013 arată o creştere a PIB, în termeni
reali, de 0,5%, faţă de trimestrul IV din 2012. Comparativ cu acelaşi trimestru din 2012, PIB a
înregistrat o creştere de 2,1%, serie brută, depăşind majoritatea estimărilor anunţate pentru
această perioadă, de 0,7% - 1,2%. Redresarea economică s-a datorat, în principiu, contribuţiei
favorabile aduse de industrie, comerţ şi servicii.
Prognoza de creştere economică pentru anul 2013 este de +1,6%, iar pentru anul 2014, de 2,2%,
fiind susţinută de cererea internă, investiţii şi consumul privat.
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Graficul 1.3. Evoluția ratei reale de creştere a PIB (date ajustate sezonier), 2009-2013
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Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în trimestrul I din 2013, un excedent de 69 milioane
euro, comparativ cu un deficit de 769 milioane euro, în aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul
reducerii deficitului balanţei comerciale2 (cu 640 milioane euro), al veniturilor (cu 347 milioane
euro) şi al surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (153 milioane euro).
Rata ţintă a inflaţiei stabilită de Banca Națională a României (BNR) pentru anul 2013 este de 2,5%.
Evoluţia inflaţiei în primele două trimestre confirmă faptul că această ţintă va fi greu de atins, în
condiţiile în care inflaţia s-a menţinut în afara intervalului de variaţie de ±1pp, pe parcursul întregii
perioade. Nivelul ridicat al inflaţiei a fost înregistrat pe fondul ajustării unor tarife administrative şi
a accizelor de la început de an. În timp ce persistenţa deficitului de cerere, îmbunătăţirea
anticipaţiilor inflaţioniste şi accentuarea tendinţei de apreciere a leului faţă de euro au acţionat în
sens dezinflaţionist.
Gradul de deschidere a economiei (calculat ca sumă a importurilor şi exporturilor de bunuri şi
servicii raportată la PIB) arată evoluţia schimburilor comerciale ale României. În perioada analizată,
respectiv 2009-2013, schimburile comerciale prezintă o tendinţă ascendentă reflectată şi în gradul
de deschidere a economiei, care a depăşit în ultimii doi ani valoarea de 80%. Cu toate acestea, un
grad ridicat de integrare comercială se realizează doar în relaţia cu Uniunea Europeană. Din totalul
schimburilor comerciale, ponderea celor realizate cu statele membre ale UE a fost de peste 70%.
Principalii parteneri comerciali ai României, la începutul anului 2013, ca pondere în totalul
exporturilor, au fost Germania (20,1%), Italia (11,8%), Franţa (6,9%), Turcia (5,3%) şi Ungaria (4,9%).
Şi din punct de vedere al importurilor, Germania ocupă prima poziţie (18,0% din totalul
importurilor), fiind urmată de Italia (10,4%), Franţa (6,6%), R.P. Chineză (4,7%) şi Austria (4,4%).
2

În luna februarie, România a înregistrat cel mai mic deficit comercial din ultimii 10 ani. Comparativ cu aceeaşi perioadă
a anului anterior, exporturile au crescut cu 10,8%, iar importurile cu 2,0%, conducând la un deficit de 208,2 milioane de
euro, mai mic cu 301,1 milioane de euro faţă de februarie 2012.
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Graficul 1.4. Evoluţia ratei inflaţiei, ianuarie 2012 – iunie 2013
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Graficul 1.5. Evoluția gradului de deschidere a economiei*, 2009-2013
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Rata dobânzii de politică monetară a urmat, în perioada analizată, o traiectorie descendentă.
Ultima modificare a fost aplicată la 6 august 2013, când dobânda a fost redusă de la 5,00% la 4,50%.
În scopul temperării volatilităţii dobânzilor pe piaţa monetară şi bancară, Banca Naţională a
României a decis îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor
permanente în jurul dobânzii de politică monetară, la ±3pp, de la ±4pp. Astfel, din mai 2013 rata
dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) a coborât de la 9,25% la 8,25% (în prezent,
7,50%), iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit a ajuns la 1,25%, de la 2,25% (în prezent,
1,50%).
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Graficul 1.6. Evoluţia ratei dobânzii de politică monetară şi a ratei dobânzii la facilitarea de
credite, ianuarie 2008 – august 2013
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Graficul 1.7. Evoluția dobânzii anuale efective pentru companii, martie 2011 – martie 2013
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Deficitul bugetar s-a redus de la -9,0% din PIB, în 2009, la -2,9% din PIB, în 2012. Procentul
înregistrat anul trecut se plasează sub limita de 3% stabilită prin Criteriile de la Maastricht,
permiţând astfel ieşirea României din procedura de deficit bugetar excesiv în care a fost încadrată
în 2009, determinată de valoarea de -5,7% din PIB, înregistrată în 2008.
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Graficul 1.8. Evoluția PIB real, ratei şomajului și ratei inflaţiei, 2007-2012
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Anul 2009 a reprezentat momentul în care situaţia economică a României, ca membră a Uniunii
Europene, a suferit modificări accelerate, pe fondul recesiunii economice manifestate la nivel
internaţional. Produsul intern brut a înregistrat o scădere de 6,6%, în termeni reali. În ultimii doi
ani, însă, România a înregistrat valori pozitive ale ratei de creştere a PIB real.
Ca urmare a deficitului de cerere caracteristic recesiunii, inflaţia a scăzut în majoritatea statelor
europene, inclusiv în România, în 2009. În 2010, însă, creşterea cotaţiilor materiilor prime şi
majorarea TVA au condus la o creştere de 0,5pp, pentru ca apoi inflaţia să continue să scadă.
Criza a afectat puternic şi economia reală. În anul 2009, rata şomajului a crescut cu 3,4pp, după
care a urmat o evoluţie descendentă a acesteia. De la aderare şi până în prezent, acest indicator s-a
situat permanent sub media europeană.
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1.2. Evoluţia politicii de concurenţă
În contextul unor economii caracterizate prin creşterea tot mai accentuată a concurenţei,
competitivitatea devine o condiţie „sine qua non” pentru existenţa şi menţinerea firmelor pe piaţă.
La nivel de firmă, competitivitatea poate fi definită prin capacitatea firmei de a se adapta rapid şi
continuu la condiţiile pieţei şi la exigenţele consumatorilor.
Privită la nivel naţional, competitivitatea reprezintă un mijloc de îmbunătăţire a nivelului de trai, în
condiţiile utilizării optime a unor resurse limitate. Abilitatea de a realiza acest obiectiv depinde,
potrivit lui Michael Porter, de productivitatea muncii şi a capitalului. Standardul de viaţă al unei
naţiuni depinde de capacitatea firmelor rezidente de a obţine niveluri ridicate de productivitate şi
de capacitatea acestora de a creşte productivitatea în timp. Acest lucru se poate realiza prin
creşterea calităţii produselor, îmbunătăţirea tehnologiei, adăugarea de noi caracteristici produsului,
creşterea eficienţei etc.
Comerţul internaţional şi investiţiile străine pot acţiona atât în sensul creşterii productivităţii unei
naţiuni, cât şi în sens invers. Creşterea productivităţii are loc prin specializarea pe acele industrii sau
segmente în care firmele rezidente sunt mai productive şi prin realizarea de importuri pe
segmentele unde gradul de productivitate este mai scăzut. În acelaşi timp, comerţul internaţional şi
investiţiile străine pot acţiona în sens contrar creşterii productivităţii, deoarece expun industriile la
standardele de productivitate internaţionale.
Pentru a determina competitivitatea unui stat naţional, nu trebuie avută în vedere economia ca
întreg, ci industrii specifice sau segmente ale unei industrii.
Paul Krugman, referindu-se la competitivitate, susţinea, la începutul anilor ‘90, că firmele sunt
entităţi care concurează între ele şi nu statele naţionale. Însă schimbările survenite la nivel global şi
interdependenţele tot mai accentuate dintre pieţe fac ca politica publică să joace un rol important
în funcţionarea economiei. Astfel, competitivitatea, în oricare din formele ei, este puternic
influenţată de politica de concurenţă, politica fiscală sau politica monetară.
Politica în domeniul concurenţei exercită o influenţă asupra competitivităţii prin următoarele
instrumente:
-

Sancţionarea practicilor anticoncurenţiale
Direcţionarea ajutoarelor de stat, în principal, spre realizarea următoarelor obiective:
dezvoltare regională,sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, cercetare-dezvoltare etc.

Concurenţa reprezintă un motor de creştere economică, datorită presiunii pe care o exercită asupra
firmelor, în sensul creşterii eficienţei şi stimulării creşterii cotelor de piaţă a acestor firme în
detrimentul celor mai puţin productive. Totodată, pe pieţele concurenţiale, firmele vor fi
determinate să inoveze, să-şi diversifice gama de produse.
Din punct de vedere macroeconomic, concurenţa contribuie la reducerea ratelor inflaţiei atât la
nivel sectorial cât şi agregat3. De asemenea, reprezintă un mecanism de apărare împotriva
protecţionismului, deoarece deschide pieţele pentru potenţialii competitori şi creşte nivelul de
atractivitate al unei ţări pentru investiţiile străine directe.
3

Banca Centrală Europeană (2005), Does Product Market Competition Reduce Inflation?- arată o legătură negativă
semnificativă între concurenţă şi inflaţie, atât la nivel sectorial cât şi agregat.
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În perioada 2009-2012, a avut loc o intensificare a activităţii autorităţii de concurenţă din punct de
vedere al numărului de investigaţii deschise şi, respectiv, finalizate, reflectată, în acelaşi timp, şi în
valoarea amenzilor aplicate şi încasate ca venit la bugetul de stat.
Graficul 1.9. Evoluția numărului de investigaţii deschise, investigaţii finalizate şi a amenzilor
aplicate de Consiliul Concurenței, 2009-2012
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Din graficul 1.9 se poate observa faptul că cea mai mare valoare a amenzilor a fost înregistrată în
2011, acesta fiind, de altfel, anul în care s-au aplicat cele mai mari sancţiuni din istoria Consiliului
Concurenţei. Acest lucru a fost determinat de finalizarea investigaţiei privind retragerea concertată
de pe piaţă a combustibilului Eco Premium, unde au fost aplicate amenzi de 200 de milioane de
euro şi de sancţionarea abuzurilor de poziţie dominantă ale Orange şi Vodafone, unde au fost
aplicate amenzi de 63 de milioane de euro.
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2. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE
CONCURENŢIALĂ
2.1. Introducere
Capitolul de față conține propunerea Consiliului Concurenței în ceea ce privește construirea unui
indice agregat de presiune concurențială (denumit în continuare IAPC), pornind de la fundamentele
microeconomice pe care acesta se bazează, trecând prin modalitatea efectivă de construire a
indicelui și încheind cu prezentarea rezultatelor aplicării acestuia pentru o serie de industrii din
economia națională. Date fiind elementele de noutate pe care abordarea propusă aici le conține,
autoritatea de concurență încurajează dezbaterea acestui subiect și așteaptă cu interes orice
comentariu care poate conduce la îmbunătățirea metodei.
Trebuie spus de la bun început că IAPC măsoară înclinarea spre concurență a unor piețe sau
industrii din economia națională, nu gradul efectiv de concurență care se manifestă pe acele piețe.
Astfel, rezultatul IAPC pentru industriile analizate va indica măsura în care fiecare din acestea se
apropie de o situație ideală, care facilitează pe deplin manifestarea liberă a concurenței, dar nu va
putea localiza cu precizie eventualele comportamente anticoncurențiale ce au loc la nivelul
piețelor.
Un alt aspect ce trebuie precizat este acela că, pe parcursul acestui capitol, folosim în mod
interschimbabil termenii „piață” și „industrie”, pe care îi considerăm (doar aici) a fi echivalenți. Fără
a detalia acum asupra acestui aspect, la care vom reveni ulterior, menționăm că piețele selectate și
discutate aici nu trebuie interpretate ca reprezentând piețe relevante, așa cum este definit și
utilizat acest concept de către Consiliul Concurenței în aplicarea legii.
Indicele de presiune concurențială este un instrument ce se poate dovedi util Consiliului
Concurenței, deoarece IAPC poate completa alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenței,
de exemplu eforturile instituției de promovare a culturii concurenței în mediul de afaceri sau de
implementare a politicii de clemență. În plus, IAPC poate suplimenta alte informații disponibile
privind anumite piețe, ajutând managementul autorității de concurență în adoptarea deciziilor
privind declanșarea investigațiilor de încălcare a legii sau în ceea ce privește prioritizarea
investigațiilor sectoriale.
Importanţa unui astfel de instrument deţinut de autoritatea de concurenţă derivă și din funcţia sa
inhibitoare, în sensul că firmele care au cunoştinţă de existenţa instrumentului şi care poate au
intenţia de a adopta un comportament anticoncurenţial (sau care au încălcat deja legea) ar putea
alege să respecte din nou regulile liberei concurenţe de teama de a nu fi depistate şi ulterior
sancţionate de către Consiliul Concurenţei. Aducerea la cunoştinţa firmelor dintr-o industrie a
faptului că autoritatea de concurenţă urmăreşte în mod sistematic identificarea posibilelor cazuri
de comportament anticoncurenţial şi că dispune de instrumente economice care să sprijine
acţiunile întreprinse poate constitui un element esenţial în sensul înlăturării acestui comportament.
După cum se va arăta în continuare, indicele agregat de presiune concurențială este un instrument
robust. În primul rând, definirea IAPC se bazează pe o teorie microeconomică solidă și larg
acceptată, rafinată pe parcursul mai multor ani de practicieni din domeniul concurenței și de
economiști din mediul academic deopotrivă. Apoi, metodologia de calcul este una transparentă și
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greu de manipulat. Nu în ultimul rând, datele obiective ale pieței sunt dificil de influenţat într-o
asemenea manieră încât o disfuncţionalitate a pieţei să poată fi ascunsă; pentru a influența
rezultatele obținute în urma aplicării IAPC, firmele ar trebui să adopte un comportament competitiv
pe piață, ceea ce ar conduce la eliminarea eventualelor probleme de concurență, acesta fiind de
fapt și scopul autorității.
Metoda asupra căreia vom detalia în secțiunea următoare, ce presupune construirea unui indice la
nivelul pieței, nu este una singulară, autoritățile de concurență din Olanda, Norvegia, Suedia şi
Marea Britanie adoptând demersuri similare. De exemplu, abordarea din 2012 a autorității de
concurență din Olanda este de a agrega într-un index un număr relativ redus de indicatori (nouă),
acești indicatori fiind însă precis măsurați fiecare în parte pentru un număr foarte mare de piețe
(500 de industrii, acoperind practic întreaga economie olandeză).
Folosirea de sine stătătoare a IAPC trebuie evitată, indicele trebuind coroborat cu alte informații
disponibile privind piețele respective. De altfel, utilitatea IAPC derivă chiar din valoarea adăugată pe
care acesta o aduce autorității de concurență în procesul de detectare a comportamentelor
anticoncurențiale de pe piață, indicele de presiune concurențială constituind, alături de alte
elemente, un reper pentru Consiliul Concurenței privind problemele dintr-un anumit sector.

2.2. Aspecte teoretice și metodologice
Folosirea unei baterii de indicatori pentru construirea IAPC
Indicii de concurenţă pot fi calculaţi şi prezintă relevanţă doar la nivel de piaţă/industrie, nefiind
cunoscute metodologii care pot fi utilizate la scara unui întreg sector economic pentru a identifica
probleme de natură concurenţială. Prin urmare, abordarea propusă în materialul de față este de tip
bottom-up (analizând pieţele dintr-un anumit sector putem spune ceva la nivelul acelui sector), nu
top-down (pornind de la nivel de sector și identificând apoi probleme de natură concurențială la
nivelul pieţelor), aceasta fiind și modalitatea de analiză a altor autorităţi de concurenţă.
Deoarece concurenţa este un fenomen complex şi multidimensional, nu există un unic indice de
concurență, specific, care să poată fi folosit pentru a măsura în mod direct înclinarea spre
concurenţă a unei anumite piețe sau industrii naționale. Ce putem face este să măsurăm această
predispoziție spre manifestarea liberă a concurenței folosind o baterie de indicatori, fiecare dintre
aceştia reflectând o parte din această complexitate a concurenţei.
Înainte de prezenta cei 20 de indicatori asupra cărora ne-am oprit în analiza noastră, trebuie să
precizăm că ideea de bază în acest demers este de a analiza diferențele existente la nivelul fiecărei
piețe între situația reală și cea pur ipotetică, descrisă în teoria microeconomică prin modelul pieței
cu concurență perfectă4. Apoi, urmând abordarea din Ivaldi et al. (2003)5, suntem interesați de acei
factori care facilitează înțelegerile între concurenți sau coordonarea tacită a acestora, dar și de acei
factori care ar putea facilita penalizarea celor care deviază de la calea stabilită în mod expres sau
adoptată în mod tacit.

4

Câteva atribute ale acestui tip de piață: număr ridicat de firme, fiecare dintre acestea cu putere mică de piață și
acceptante ale prețului pieței, absența barierelor la intrarea pe piață, absența costurilor de tranzacționare, absența
asimetriilor informaționale, profit economic zero, putere de negociere egală între cumpărători și vânzători etc.
5
Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole: The Economics of Tacit Collusion, Final Report for
DG Competition, IDEI, 2003.
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Tabelul de mai jos prezintă condițiile pieței avute în vedere în construirea IAPC, câteva comentarii și
observații pentru fiecare din acestea, indicând și apartenența fiecărui indicator la o anumită clasă
de importanță. Astfel, 8 din cei 20 de indicatori din listă sunt văzuți a fi foarte importanți, fiind
încadrați în categoria A (aici intră, în general, indicatori structurali ai pieței), în timp ce restul de 12
indicatori sunt considerați a avea o importanță normală, fiind încadrați în categoria B. După cum
vom arăta ulterior, clasificarea indicatorilor în două categorii de importanță va avea impact asupra
modalității de agregare a acestora.
Tabelul 2.1. Lista indicatorilor avuți în vedere la construirea IAPC
Indicator
Numărul de firme
active pe piață
Gradul de
concentrare a pieței

Presupunerea de bază
Categoria
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când pe piață
A
acționează un număr redus de întreprinderi.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când
A
concentrarea pieței este mai ridicată.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când există
Bariere la intrarea
bariere semnificative la intrarea pe piață, luându-se în considerare
A
pe piață
orice fel de astfel de bariere (costuri fixe ridicate, rețele, avize sau
autorizații, puterea mărcii, reglementări, importanța reputației).
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când piețele nu
Gradul de inovare pe
sunt inovative sau când impactul inovării (tehnologice, a proceselor
A
piață
sau modelului de afaceri) asupra performanței firmelor este limitat.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când piața este
Gradul de
mai transparentă, ușurința și acuratețea cu care concurenții pot
A
transparență a pieței observa elemente esențiale din activitatea celorlalți având impact
asupra posibilității de observare și penalizare a devierilor.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când cererea
Elasticitatea cererii
este mai inelastică, o mai mare parte din consumatori acceptând în
A
în funcție de preț
acest caz niveluri mai ridicate ale prețului.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când produsul
Omogenitatea
este omogen, diferențierea produselor, mai ales cea verticală, prin
A
produsului
calitate, constituind o dimensiune suplimentară de manifestare a
concurenței pe piață.
Puterea de
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când
negociere a
cumpărătorii au o putere de negociere redusă, fiind doar niște
A
cumpărătorilor
acceptanți ai condițiilor oferite de vânzători.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când cotele de
Simetria cotelor de
piață ale principalilor concurenți sunt simetrice (aceasta simetrie ar
B
piață
putea fi un indiciu al altor similarități, mai profunde, între concurenți).
Stabilitatea cotelor
Stabilitatea în timp a cotelor de piață poate indica o intensitate
B
de piață
scăzută a concurenței.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când principalii
Contactul pe mai
concurenți interacționează pe mai multe piețe, mai ales când aceste
B
multe piețe
interacțiuni sunt frecvente.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când există
Existența unor
legături structurale între principalii concurenți, având în vedere orice
B
legături structurale
fel de astfel de legături (joint-venture, dețineri încrucișate de acțiuni,
acorduri de cooperare sau alte asocieri).
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Profitabilitatea la
nivelul pieței
Simetria costurilor
Investiții în
marketing și
comunicare
Existența pe piață a
unor concurenți
„rebeli”
Fluctuațiile cererii
agregate a pieței
Nivelul general al
prețului pe piață,
raportat la alte țări
Existența și impactul
asociațiilor de
afaceri sau
patronale
Rata de penetrare a
importurilor

O rată ridicată a profitului pe piață poate fi un indiciu al unor practici
anticoncurențiale. Este avută în vedere profitabilitatea principalilor
concurenți și doar pe piața în discuție, nu în ansamblul activităților.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când principalii
concurenți au costuri similare.
Intensitatea activităților de marketing și comunicare poate reprezenta
un proxy pentru intensitatea concurenței pe piață. Aceste investiții
sunt considerate prin raportare la cifra de afaceri a principalilor
concurenți.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când nu există
concurenți „rebeli”. Acești concurenți sunt considerați atipici din mai
multe puncte de vedere: inovație, costuri, procese, modele de afaceri.
Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat când cererea
este stabilă, fluctuațiile semnificative ale cererii afectând stabilitatea
cartelurilor sau a coordonării tacite între concurenți.
Un nivel ridicat al prețului, raportat la alte țări, poate fi un indiciu al
unor practici anticoncurențiale, chiar dacă prețul este afectat
concomitent de mulți alți factori.

B
B

B

B

B

B

Înțelegerile și coordonarea sunt mai ușor de realizat în cadrul
asociațiilor de afaceri sau patronale, mai ales atunci când acestea sunt
reprezentative și foarte influente în rândul membrilor.

B

O mai mare deschidere a pieței naționale către importuri, măsurată
prin ponderea importurilor în totalul consumului național, poate fi
asociată cu o intensitate mai ridicată a concurenței pe piață.

B

Susținerea indicatorilor urmăriți din punct de vedere al literaturii existente
Un număr ridicat de economiști și juriști interesați de domeniul concurenței, practicieni în zona
antitrust sau parte a mediului academic, au investigat intensiv condițiile pieței care facilitează
apariția cartelurilor și coordonarea tacită între concurenți (sau facilitează stabilitatea acestor
carteluri și a practicilor concertate), analiza unei părți semnificative din acești indicatori devenind
practic un standard în domeniu. De exemplu, Decker (2009)6 discută fundamentele economice ale
coordonării tacite între concurenți (vezi anexa cărții, respectiv paginile 198-235) și prezintă un
sumar al factorilor pe care autorii a 16 studii realizate în perioada 1988-2005 îi consideră a avea un
impact asupra acestei coordonări.
Graficul 2.1 ilustrează opiniile autorilor pentru 25 de factori din cei 27 considerați de Decker
(2009)7. După cum se poate vedea, o mare parte din autorii studiilor trecute în revistă sunt de
părere că înțelegerile și/sau coordonarea sunt mai probabile atunci când firmele interacționează
frecvent și pe mai multe piețe, când firmele activează într-o industrie concentrată, cu număr redus
de jucători, cu importante bariere la intrare și care este caracterizată de un grad crescut de
transparență, când firmele au mijloacele de a pedepsi trișorii, au legături între ele sau prezintă
niveluri similare de integrare verticală și, în fine, când firmele au un interes comun în a elimina un
6

Christopher Decker: Economics and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar, 2009.
Am omis doi factori care nu au fost analizați de o mare parte din cele 16 studii analizate, având un impact neclar în
puținele situații în care au fost avuți în vedere.
7
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eventual concurent „rebel”. Autorii studiilor analizate de Christopher Decker consideră și anumiți
factori care pot inhiba înțelegerile/coordonarea între concurenți: firmele au structuri de cost
diferite, cumpărătorii au putere de negociere ridicată, piața este caracterizată de efecte ciclice sau
de progres tehnologic rapid etc.
Graficul 2.1. Situația evaluării factorilor economici de către 16 studii elaborate între anii 1988 și
2005, conform lui Decker (2009)
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Sursa: Prelucrare proprie a informațiilor prezentate de Decker (2009)

O mare parte din indicatorii considerați în mod curent în literatură au fost reținuți și în analiza
noastră, diferențele de conținut dintre tabelul 2.1 și graficul 2.1 venind din anumite excluderi (din
considerente de ordin practic, am evitat indicatori mai greu de măsurat sau al căror impact depinde
de contextul pieței, așa cum este cazul indicatorilor „efectele ciclurilor economice”, „creșterea
pieței” și „capacități de producție excedentare”), dar și din includerea în analiză a unor indicatori
care ne-au părut relevanți, în special în contextul economic românesc (de exemplu, am inclus
indicatorul referitor la existența și impactul asociațiilor patronale sau de afaceri, dat fiind că un
număr însemnat de situații anticoncurențiale par a fi fost detectate tocmai în industriile în care
există asociații importante și influente).
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Trebuie menționat că lista indicatorilor ce pot fi urmăriți la nivel de piață este una deschisă, ce
poate fi extinsă ulterior. De exemplu, într-o eventuală continuare a acestui exercițiu ar putea fi
avută în vedere și frecvența cu care se manifestă concurența pe piață, acest factor lipsind în prezent
datorită unor probleme metodologice.
Apoi, putem chiar să ne gândim la o modalitate de a culege informații privind capacitățile
excedentare de producție ale principalilor concurenți, cu mențiunea că această trăsătură nu este
una comună tuturor piețelor, interpretarea fiind mult diferită în cazul piețelor din zona serviciilor
față de sectoarele din sfera producției. Includerea în analiză a unor factori particulari piețelor
trebuie cântărită însă cu mare grijă, pentru că ar putea afecta comparabilitatea rezultatelor la nivel
de piață. În acest moment, dat fiind că ne-am oprit doar asupra factorilor și indicatorilor generali și
comuni piețelor, această comparabilitate este asigurată.
Măsurarea fiecărui indicator și agregarea la nivelul fiecărei industrii
Fiecare din cei 20 de indicatori prezentați în tabelul 2.1 a fost măsurat pe o scală Likert în 7 puncte,
folosind datele și informațiile de care dispune Consiliul Concurenței. Scalele au fost definite astfel
încât limita lor inferioară să reprezinte situația cea mai problematică din punct de vedere
concurențial (riscul cel mai ridicat de apariție a cartelurilor sau a coordonării tacite între concurenții
pe acea piață), în timp ce limita superioară a scalei reprezintă situația opusă (cazul ideal, propice
manifestării depline a concurenței pe acea piață). De exemplu, în ceea ce privește existența
barierelor la intrarea pe piață, având în vedere orice fel de astfel de bariere, extrema inferioară a
scalei a fost descrisă prin „intrarea pe piață a altor întreprinderi este foarte dificilă”, în timp ce
extrema superioară a scalei a fost descrisă prin „intrarea pe piață a altor întreprinderi este foarte
facilă”.
Folosirea scalelor pentru colectarea informației a fost decisă din motive de ordin practic, alternativa
acestei abordări, respectiv măsurarea cu precizie a indicatorilor nefiind fezabilă, chiar dacă pentru
unii din indicatori informația este disponibilă autorității de concurență în formă numerică. În
schimb, dat fiind indicatorii urmăriți, este evident că pentru unii dintre aceștia valoarea nu poate fi
decât aproximată, în timp ce pentru alții informația nici nu poate fi obținută în formă numerică, așa
cum este cazul indicatorilor de natură calitativă (de exemplu, așa stau lucrurile în ceea ce privește
puterea de negociere a cumpărătorilor și omogenitatea produsului).
Prin urmare, chiar dacă în câteva cazuri utilizarea acestor scale înseamnă folosirea incompletă a
informației disponibile Consiliului Concurenței, considerăm că implementarea scalelor asigură un
grad necesar de omogenitate acestei analize și, după cum vom vedea, facilitează agregarea
indicatorilor în vederea construirii IAPC. În plus, folosirea scalelor este extrem de răspândită în
practica sondajului, autorul chestionarului având libertate în alegerea numărului de variante
acordate respondentului. În cazul nostru, am optat pentru o scală cu un număr impar de elemente
și am considerat scala în 7 puncte ca fiind suficient de detaliată pentru demersul nostru.
Informația colectată la nivel de piață pentru fiecare din cei 20 de indicatori a fost agregată pentru a
da naștere indicelui de presiune concurențială. Fără a intra în multe detalii în această direcție,
19

menționăm doar că subiectul agregării indicatorilor este unul fundamental în teoria alegerilor
sociale, teorema de imposibilitate enunțată de Arrow (1951)8 constituind un rezultat clasic și un
reper în acest domeniu.
Chiar dacă Arrow a demonstrat că nu există o metodă perfectă de agregare a indicatorilor, unde
perfecțiunea este văzută prin prisma respectării câtorva condiții rezonabile, una dintre metodele
uzuale de agregare este cea cunoscută ca metoda lui Borda9. O variantă a acestei metode a fost
implementată și în calculul IAPC. Astfel, pentru fiecare indicator avut în vedere, alegerea unei
opțiuni din cele 7 ale scalei a implicat acordarea unui anumit număr de puncte acelui indicator,
scorul total al pieței fiind determinat prin însumarea punctelor obținute pentru fiecare din cei 20 de
indicatori observați. În fine, IAPC a fost normalizat, fiind calculat ca procent din totalul maxim
posibil la nivel de piață, astfel încât să se poată efectua comparații între piețe chiar și atunci când
anumiți indicatori nu sunt observați10.
Alegerea numărului de puncte acordat fiecărei trepte a scalei este o etapă importantă a procesului
de agregare, dar această alegere nu se poate baza pe o anumită teorie justificatoare, fiind o decizie
subiectivă a celui care realizează agregarea. De exemplu, după ce am convenit ca alegerile
superioare de pe scală să primească un număr mai ridicat de puncte, astfel încât un IAPC mai mare
să denote o situație mai favorabilă manifestării concurenței pe acea piață, ne-am pus întrebări de
genul următor: Implementăm o scală liniară sau una neliniară? Dacă optăm pentru o scală liniară,
care să fie pasul de creștere de la o treaptă la alta? Dacă optăm pentru o scală neliniară, ar trebui să
schimbăm curbura la un moment dat, de exemplu punctul de mijloc să fie punct de inflexiune?
Dat fiind că scala noastră nu este una totuși una foarte fină, care să permită curburi pronunțate și
mai ales inflexiuni în acordarea punctelor, am optat pentru alocarea în mod liniar a acestora. Apoi,
am făcut diferența între indicatorii din categoria A și cei din categoria B: pentru cei 8 factori mai
importanți, incluși în categoria A, am optat pentru puncte de la 0 la 6 (deci creșteri unitare de la o
treaptă la alta), în timp ce pentru cei 12 factori de importanță medie, incluși în categoria B, am
optat pentru puncte de la 0 la 4 (creșteri de 0,67 de la o treaptă la alta). În urma acestei alegeri,
factorii structurali, considerați esențiali, au primit o pondere mai însemnată în calculul IAPC,
numărul de puncte acordat la fiecare treaptă indicatorilor din categoria A fiind cu 50% mai ridicat
decât celor din categoria B, așa cum o arată și graficul 2.2 de mai jos.
8

Kenneth Arrow: Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1951.
Denumită după matematicianul francez Jean-Charles de Borda, care a elaborat-o încă din anul 1770 pentru cazul
alegerilor electorale, metoda propune acordarea unui anumit număr de puncte fiecărui candidat înscris în cursă, în
funcție de poziția în care este acesta clasat de către fiecare votant, candidatul declarat câștigător fiind cel care primește
cele mai multe puncte. Cu toate că nu respectă o anumită condiție din teorema lui Arrow (condiția de independență),
simplitatea și naturalețea metodei lui Borda a condus la folosirea pe scară largă a acesteia, în special în competițiile
sportive sau de altă natură, dar și în anumite sisteme politice.
10
Dat fiind numărul relativ ridicat de indicatori supuși analizei, absența informației pentru 1-2 indicatori la nivel de piață
nu este considerată problematică. Absența informației pentru mai mulți indicatori pentru o anumită piață poate însă
denatura semnificația indicelui agregat în acel caz și poate compromite comparația cu alte piețe. Din fericire, informația
a fost furnizată complet pentru marea majoritate a industriilor selectate, existând doar câteva situații (4 piețe) în care
nu s-a oferit un răspuns câte unui indicator. Există însă și o piață, segmentul asigurărilor de locuințe, unde numărul nonrăspunsurilor este mai mare, respectiv trei cazuri. Această piață va fi identificată distinct în momentul prezentării
rezultatelor, valoarea IAPC urmând a fi tratată cu precauția cuvenită.
9
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Graficul 2.2. Alocarea numărului de puncte în funcție de categoria de importanță a indicatorului,
folosind scale în 7 trepte
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Concluzionând asupra acestui aspect, precizăm că alegerea unei variante superioare pe scala în 7
trepte corespunde unei situații mai bune din punct de vedere concurențial (denotă o presiune
concurențială crescută) și implică acordarea unui număr mai ridicat de puncte acelui indicator,
numărul efectiv de puncte depinzând de categoria de importanță a indicatorului. Prin urmare, o
valoare mai mare a IAPC corespunde unui mediu economic mai prielnic manifestării libere a
concurenței, în timp ce o valoare mai scăzută indică o predispoziție a acelei piețe către
comportamente anticoncurențiale.

2.3. Industrii selectate și rezultate
Odată stabilită bateria de 20 de indicatori și fixată modalitatea de colectare a informației, prin
intermediul scalelor, următorul pas în demersul nostru l-a constituit selectarea piețelor pentru care
se va construi IAPC. Principalele criterii care au stat la baza alegerii piețelor au fost impactul
acestora asupra consumatorilor și mediului economic în general, dar și disponibilitatea informației,
dat fiind că acest exercițiu este totuși unul nou pentru autoritatea de concurență. Au fost alese
piețele din tabelul de mai jos.
Tabelul 2.2. Lista piețelor selectate pentru construirea IAPC
Piață/industrie selectată
Producția de medicamente
Distribuția en-gross de medicamente
Retail alimentar – piața de aprovizionare
Retail alimentar – piața de comercializare
Piața distribuției en-gross de autoturisme
Piața pieselor de schimb pentru autoturisme
Piața producerii și comercializării en-gross a gazelor naturale
Piața distribuției de GPL aragaz (butelii)
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Piața distribuției retail de carburanți
Piața producției și comercializării cimentului
Piața construcției de drumuri și autostrăzi
Piața cardurilor bancare – segmentul emitere
Piața cardurilor bancare – segmentul acceptare
Piața asigurărilor de locuințe
Segmentul asigurării de răspundere civilă auto
Piața serviciilor de telefonie mobilă
Serviciul de transport feroviar de călători
Piața serviciilor de arhitectură
Piața serviciilor de retransmitere a programelor audiovizuale
Serviciul de intermediere imobiliară
Piața serviciilor notariale conexe tranzacțiilor imobiliare
Trebuie menționat că dimensiunea unora din piețele de mai sus a fost extinsă la nivel național, chiar
dacă ele au o dimensiune limitată din punct de vedere al practicii autorității de concurență. Așa
stau lucrurile, de exemplu, pentru sectorul de retail alimentar, piața de comercializare fiind definită
la nivel local în investigații și în analiza concentrărilor economice, în timp ce piața de achiziție este
definită la nivel de categorie de produse. Această extindere conceptuală a piețelor la nivel național
se face doar pentru a răspunde mai bine cerințelor analizei de față, fără a avea vreun impact asupra
activității Consiliului Concurenței pe aceste piețe. De altfel, credem că este chiar mai potrivit ca
cititorul, la parcurgerea capitolului de față, să aibă în vedere industrii naționale, nu piețe în
adevăratul sens al cuvântului.
Înainte de a trece la prezentarea rezultatelor analizei, subliniem încă o dată faptul că extinderea
dimensiunii piețelor la nivel național și aprecierea predispoziției către concurență a acestora prin
calcularea IAPC nu afectează în niciun fel acțiunile Consiliului Concurenței în vederea exercitării
atribuțiilor conferite de lege. Aceste acțiuni se vor baza în continuare pe analiza detaliată a cazurilor
care sunt supuse atenției autorității de concurență (sau pe care instituția decide să le investigheze
din oficiu) și vor avea în vedere situațiile concrete și particulare existente pe piețele analizate.
Graficul 2.3 de mai jos prezintă rezultatele pentru cele 21 de industrii supuse analizei, ilustrând doi
indicatori agregați pentru fiecare piață. Diferența dintre cele două variante de calcul vine din modul
de ponderare a scorurilor. Astfel, IAPC (două categorii) este calculat conform celor menționate mai
sus, factorii primind un număr diferit de puncte în funcție de încadrarea într-una din cele două
categorii de importanță (A sau B). La calcularea IAPC (o categorie) nu s-a mai ținut cont de
importanța diferită a factorilor, toți indicatorii primind puncte în același mod.
După cum se poate observa, diferențele între cele două moduri de calcul sunt relativ limitate,
atingând maxim 2pp la nivelul piețelor, ceea ce poate fi văzut ca un argument în favoarea metodei
propuse (denotă robustețea acesteia). Apoi, faptul că valorile IAPC nu variază masiv în cele două
abordări arată că acordarea punctelor în mod diferit, în funcție de categoria de importanță a
indicatorului, nu este un element esențial analizei, ci este mai degrabă unul de finețe. Pentru aceste
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motive, abordarea diferențiată a indicatorilor în funcție de importanță va fi menținută, valorile IAPC
(două categorii) constituind rezultatele principale ale acestui capitol.
Graficul 2.3. Indicele agregat de presiune concurențială pentru cele 21 de industrii selectate
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*Segmentul asigurărilor de locuințe reprezintă singurul caz în care informația nu a putut fi furnizată pentru trei
indicatori, ceea ce poate denatura valoarea indicelui agregat și poate afecta comparabilitatea cu celelalte piețe.

Trebuie menționat faptul că, în acest moment, valoarea efectivă a IAPC pentru o anumită piață nu
are o relevanță deosebită de sine stătător. Continuare analizei descrise aici pe parcursul câtorva ani
pentru aceste piețe/industrii va permite observarea modificărilor indicatorului în timp. Vom putea
vedea astfel cum evoluțiile piețelor, eventualele modificări de structură ale acestora, poate chiar și
acțiunile întreprinse de Consiliul Concurenței pe aceste piețe, afectează predispoziția spre
manifestarea liberă a concurenței pe piață, așa cum este măsurată această predispoziție prin
intermediul IAPC.
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Deoarece metoda de culegere și agregare a informației propusă în acest material este una proprie,
nu există o bază teoretică de comparație (benchmark) pentru valorile IAPC la nivel de piață, astfel
încât nu putem aprecia cât de „ridicată” sau cât de „redusă” este cu adevărat o anumită valoare a
indicelui. Ceea ce putem face însă este o comparare a valorilor IAPC între industrii, compararea
fiind facilitată de aplicarea unitară a metodei pentru fiecare din piețele selectate11. Interpretarea
valorilor IAPC la nivel de piață se va baza în mare măsură pe folosirea cuartilelor, indicatori de
poziție folosiți în mod curent în practica statistică12.
Având în vedere rezultatele ilustrate în graficul 2.3, identificăm trei grupuri de industrii:
-

Primele 5 industrii, care înregistrează valori ale IAPC peste Q3=44%, constituie grupul piețelor
cele mai înclinate către manifestarea liberă a concurenței;
Următoarele 11 industrii, pentru care se înregistrează valori ale IAPC între Q1 și Q3, respectiv în
intervalul [31%, 44%), constituie grupul piețelor de mijloc;
Ultimele 5 industrii, care înregistrează valori ale IAPC sub Q1=31%, constituie grupul piețelor
cele mai înclinate spre comportamente anticoncurențiale.

O privire asupra rezultatelor, chiar și din partea unui ne-specialist, va arăta că apartenența celor 21
de piețe la cele trei grupuri descrise mai sus este rezonabilă și putea fi, într-o oarecare măsură,
chiar anticipată. Astfel, este firesc și putea fi chiar anticipat că producția și comercializarea
cimentului și serviciile notariale să înregistreze printre cele mai scăzute scoruri, aceste piețe fiind
caracterizate de importante bariere la intrare, de absența concurenților „rebeli”, de un grad scăzut
de inovare, de o cerere inelastică și relativ stabilă, de lipsa presiunii importurilor și de existența
unor asociații de afaceri sau patronale puternice. În plus, piața cimentului este și una foarte
concentrată, pe aceasta activând un număr redus de firme cu cote de piață similare și stabile în
timp.
La polul opus, respectiv în grupul piețelor cele mai înclinate spre concurență (unde presiunea
concurențială este mai puternică) se află industrii precum serviciile de intermediere imobiliară,
piața pieselor de schimb pentru autoturisme și aprovizionarea în retail-ul alimentar, toate aceste
piețe fiind slab concentrate, caracterizate de un număr foarte ridicat de firme cu cote de piață
relativ volatile și între care nu există puternice legături structurale. Evident, între aceste trei piețe
există și anumite diferențe, ce țin, de exemplu, de presiunea concurențială exercitată de importuri,
de puterea de negociere a cumpărătorilor sau de gradul de inovare pe piață. Chiar și așa, pare
rezonabil ca acest gen de piețe să se afle în fruntea clasamentului obținut pe baza calculării
indicelui agregat de presiune concurențială.

11

Am aplicat aceeași baterie de indicatori pentru fiecare industrie, am folosit aceleași scale când am cules informația,
am recurs la același reper teoretic (piața cu concurență perfectă) atunci când a fost cazul, am agregat informația în
același mod și am calculat IAPC ca pondere din totalul maxim posibil.
12
Prima cuartilă, notată Q1, este acea valoare care împarte seria în două grupuri de observații, 25% din observațiile
seriei fiind mai mici decât Q1, în timp ce 75% sunt mai mari decât această valoare. A treia cuartilă, notată Q3, este acea
valoare față de care 25% din observațiile seriei sunt mai mari iar 75% sunt mai mici. Aceasta înseamnă că 50% din
valorile seriei se încadrează în intervalul cu limita inferioară Q1 și limita superioară Q3.
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În grupul de mijloc se înregistrează o mare variabilitate a IAPC, indicele luând valori de la 33%
pentru segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto și serviciile de telefonie mobilă, până la
44% pentru piața serviciilor de arhitectură. Diferențele dintre primele două piețe menționate și cea
de-a treia sunt însă evidente prin prisma concentrării acestora și a numărului de firme active, a
gradului de inovare care le caracterizează și a contactelor pe diverse alte piețe între principalii
concurenți.
Rezultatele rezonabile menționate mai sus constituie pentru noi o asigurare a faptului că indicele
de presiune concurențială surprinde ceea ce ne-am propus, anume predispoziția către manifestarea
liberă a concurenței pe piețele supuse analizei. Valoarea adăugată a indicelui agregat nu vine însă
din faptul că anumite piețe fac parte din grupele din care pare normal să facă parte, ci din
cuantificarea efectivă a înclinației către concurență a piețelor. De exemplu, chiar dacă era de
așteptat ca serviciile de intermediere imobiliară să fie printre cele mai pro-competitive domenii,
acum avem și o valoare numerică asociată acestei piețe (IAPC=56%).
În plus, faptul că indicele de presiune concurențială este calculat într-un mod unitar permite
comparații între diverse industrii ale economiei naționale, ceea ce este un element de noutate. De
exemplu, în acest moment putem afirma că, pe baza metodei propuse, sectorul distribuției en-gross
de medicamente și cel al comercializării în retail-ul alimentar, pentru ambele înregistrându-se
IAPC≈40%, sunt mai predispuse către manifestarea liberă a concurenței decât piața distribuției GPL
de aragaz și piața producerii și comercializării gazelor naturale, pentru ambele înregistrându-se
IAPC≈30%, fără ca aceasta să însemne însă că intensitatea concurenței este cu 33% mai mare în
primele două cazuri.

2.4. Un pas suplimentar în analiza IAPC
Dat fiind numărul relativ ridicat de indicatori supuși analizei, ce permit observarea înclinației către
manifestarea liberă a concurenței pe piață din mai multe perspective, analiza a fost extinsă prin
descompunerea indicelui agregat în câteva componente principale. Pentru aceasta, am efectuat o
clasificare a indicatorilor în trei grupe, într-o manieră oarecum similară celei utilizate de Decker
(2009) și paradigmei Structure-Conduct-Performance din aria economică a organizării industriale:
-

-

Grupa I conține acei factori care surprind condițiile structurale ale pieței cu impact asupra
posibilității de manifestare liberă a concurenței. Cei mai mulți din factorii supuși analizei (12
la număr) sunt incluși în această grupă, respectiv cei care vizează numărul de concurenți și
gradul de concentrare a pieței, stabilitatea cotelor de piață, gradul de inovare și de
transparență a pieței, barierele la intrare, fluctuațiile și elasticitatea cererii, nivelul prețului
și profitabilitatea, puterea de negociere a cumpărătorilor și rata de penetrare a importurilor.
Grupa II include acei factori care urmăresc gradul de similaritate între principalii concurenți
de pe piață. Patru indicatori sunt incluși în această grupă, respectiv cei care privesc simetria
cotelor de piață și a costurilor, existența unor concurenți „rebeli” și omogenitatea
produsului.
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-

Grupa III conține acei factori care surprind aspecte privind comportamentul concurenților
pe piață. Patru indicatori sunt incluși aici, respectiv cei care vizează contactul pe mai multe
piețe, existența unor legături structurale, intensitatea acțiunilor de marketing și comunicare
și existența și impactul asociațiilor de afaceri sau patronale.

În urma acestei clasificări, grupa III include indicatorii ce surprind condiții curente ale pieței asupra
cărora acțiunile principalilor concurenți pot avea un anumit impact, în timp ce grupele I și II includ
factorii de natură mai degrabă exogenă, care nu sunt la îndemâna firmelor. Diferența dintre aceste
două ultime grupe vine din faptul că, în timp ce grupa I a inclus factorii structurali, ce privesc
organizarea și funcționarea pieței în ansamblul său, grupa II a inclus factorii ce privesc concurenții
activi pe acea piață prin prisma similarității dintre aceștia.
Dată fiind clasificarea de mai sus, putem prezenta informația colectată și agregată la nivelul celor
trei grupe într-un mod similar felului în care a fost construit IAPC. Credem că descompunerea
indicelui agregat în cele trei componente principale constituie un pas intermediar util, ce poate
furniza o serie de informații suplimentare și poate ajuta la o înțelegere mai profundă a rezultatelor
anterioare.
În cele ce urmează, vom renunța la clasificarea indicatorilor în două categorii de importanță. Facem
acest lucru pentru a simplifica prezentarea și deoarece graficul 2.3 a arătat că abandonarea acestui
element de detaliu al analizei nu are un impact major asupra rezultatelor IAPC. Aceasta înseamnă
că, din acest moment, toți factorii urmăriți sunt considerați a avea aceeași importanță, primind
puncte în același mod (alegem să îi tratăm pe toți ca fiind foarte importanți, deci acordăm puncte
de la 0 la 6 pentru cele 7 trepte ale scalei).
Graficul 2.4 prezintă rezultatele pentru cele trei componente principale ale IAPC, dar și valoarea
indicelui agregat, valoare după care sunt ordonate industriile supuse analizei13.
După cum se poate observa, primele două industrii din graficul 2.4, care par să ofere condițiile cele
mai propice manifestării libere a concurenței, sunt foarte similare și în ceea ce privește două din
componentele principale, diferența între piața pieselor de schimb pentru autoturisme și serviciul de
intermediere imobiliară venind din zona factorilor ce măsoară comportamentul concurenților. Este
interesant de văzut apoi cum următoarele două industrii, respectiv aprovizionarea în retail-ul
alimentar și distribuția en-gross de autoturisme sunt relativ apropiate în toate cele trei dimensiuni
considerate, ambele fiind caracterizate de valori foarte ridicate ale indicatorilor din grupa III, ce
vizează comportamentul concurenților, înregistrând valori mai degrabă medii în ceea ce privește
similaritatea acestora (factorii din grupa II). O altă pereche de piețe ce merită menționată aici este
compusă din comercializarea în retail-ul alimentar și distribuția en-gross de medicamente, ambele
piețe înregistrând scoruri ridicate în ceea ce privește comportamentul concurenților (grupa III), dar
valori mai degrabă modeste în ceea ce privește (di)similaritatea acestora (grupa II).
În ceea ce privește producția de medicamente, aceasta înregistrează cel mai ridicat scor la nivelul
grupei II de indicatori, ceea ce înseamnă că în acest domeniu diferențele dintre concurenți sunt cele
mai pronunțate (relativ la celelalte piețe). Chiar dacă valoarea pentru grupa III de indicatori este și
13

Valoarea IAPC prezentată în partea dreaptă a graficului 2.4 nu trebuie văzută ca o însumare a valorilor obținute
pentru cele trei componente, pentru fiecare piață această valoare fiind de fapt o medie aritmetică ponderată a celor
trei valori care o preced. Dat fiind numărul de indicatori incluși în fiecare grupă, 12 în prima și câte 4 în a doua și a treia,
ponderile fiecărei grupe sunt 60%, 20% și 20%.
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ea printre cele mai ridicate, rezultatul final al IAPC pentru producția de medicamente este atenuat
de valoarea înregistrată pentru grupa I de indicatori, care vizează structura pieței. Aceasta
deoarece, de exemplu, barierele la intrarea pe această piață sunt semnificative iar cererea este
profund inelastică.
Partea inferioară a graficului arată că similaritatea concurenților este foarte pronunțată în domeniul
producerii și comercializării gazelor naturale (valoarea pentru grupa II este doar 8%), valoarea IAPC
pentru această piață fiind ridicată într-o oarecare măsură de rezultatul în ceea ce privește
comportamentul concurenților (valoarea pentru grupa III este 54%).
Ultimele două piețe din punct de vedere al valorii IAPC, calculat având în vedere o singură categorie
de importanță a indicatorilor, sunt cele care privesc producția și comercializarea cimentului și
serviciile notariale conexe tranzacțiilor imobiliare. Acest lucru nu ar trebui să surprindă, dat fiind
faptul că indicatorii ce urmăresc structura pieței înregistrează cele mai scăzute valori pentru aceste
două piețe (19%, respectiv 21%). Similaritatea concurenților este și ea foarte pronunțată în aceste
domenii, cu precădere pe piața cimentului (valoarea pentru grupa II este doar 4%), în timp ce
rezultatele pentru grupa III de indicatori sunt și ele mai degrabă modeste.

2.5. Concluzii
În acest capitol am prezentat o propunere de calcul a unui indice agregat de presiune concurențială,
menit a indica înclinarea spre manifestarea liberă a concurenței în industriile naționale. Acest
instrument se poate dovedi util autorității de concurență, putând ajuta în procesul decizional
intern, prin coroborare cu alte instrumente disponibile, putând completa alte demersuri proactive
ale Consiliului Concurenței și putând chiar conduce la modificarea unor posibile comportamente
anticoncurențiale ale participanților pe diverse piețe.
IAPC se bazează pe observarea la nivelul fiecărei piețe a unui set de 20 de indicatori și măsurarea
acestora prin intermediul unor scale Likert. Comparabilitatea rezultatelor la nivelul industriilor
selectate este asigurată de faptul că indicatorii sunt de natură generală, aplicabili tuturor piețelor,
indiferent că acestea fac parte din zona serviciilor sau din sfera producției, de faptul că măsurarea
indicatorilor se face prin intermediul scalelor și prin aceea că indicatorul este ulterior normalizat.
Materialul de față a inclus și o discuție privind posibila clasificare a indicatorilor urmăriți în trei
grupe și implicit descompunerea IAPC în trei componente principale, care vizează structura pieței,
similaritatea concurenților și comportamentul acestora. Considerăm că acest pas intermediar de
analiză este unul util, ce ajută la o mai bună înțelegere a rezultatului final.
Rezultatele obținute pentru cele 21 de industrii naționale analizate, atât în ceea ce privește IAPC,
cât și în ceea ce privește cele trei componente principale ale sale, confirmă așteptările rezonabile
pentru un număr însemnat de piețe, ceea ce constituie o validare a metodei propuse. Robustețea
metodei este susținută de faptul că rezultatele nu variază masiv atunci când modalitatea de
agregare este alterată: indicatorii sunt încadrați în două categorii de importanță, fapt pentru care
primesc ponderi diferite în schema de agregare, sau toți indicatorii sunt considerați a avea aceeași
importanță.
Date fiind elementele de noutate ale metodei propuse, Consiliul Concurenței încurajează orice
dezbatere pe această temă, de exemplu în ceea ce privește indicatorii urmăriți, modalitatea de
colectare a informației relevante, modalitatea de agregare a acesteia etc., fiind receptiv la
comentariile care pot conduce la rafinarea acestei analize.
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Graficul 2.4. Prezentarea componentelor principale ale indicelui agregat de presiune concurențială
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3. SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE CU
PROFIL ECONOMIC
3.1. Importanţa concurenţei în domeniul profesiilor liberale cu profil
economic
Profesiile liberale în general, şi cele cu profil economic în particular, prezintă o importanţă deosebită
pentru politica de concurenţă, atât din perspectiva impactului direct asupra consumatorilor, cât şi din
perspectiva impactului asupra mediului de afaceri în ansamblu, având în vedere faptul că serviciile
prestate de membrii acestor profesii reprezintă, de multe ori, costuri obligatorii pentru desfăşurarea
activităţii agenţilor economici.
Această importanţă este recunoscută şi de Directoratul General pentru Concurenţă al Comisiei
Europene, autoritatea comunitară de concurenţă implicându-se activ în eliminarea restricţiilor
anticoncurenţiale din acest sector. Eliminarea acestor restricţii din sectorul profesiilor liberale a
constituit o preocupare constantă şi pentru Consiliul Concurenţei, concretizată atât prin investigaţii
vizând încălcări ale Legii concurenţei de către asociaţiile profesionale (tehnicieni dentari, contabili sau
executori judecătoreşti), cât şi prin investigaţii sectoriale finalizate sau în curs de derulare (servicii
conexe tranzacţiilor imobiliare, servicii medicale sau practicieni în insolvenţă).
În prezentul raport propunem o analiză comparativă a gradului de concurenţă, realizată prin măsurarea
proporţionalităţii nivelului de reglementare în raport cu obiectivul protejării concurenţei, în cadrul a
patru profesii liberale cu profil economic, respectiv: evaluatori, contabili, auditori şi practicieni în
insolvenţă.
Tabelul 3.1. Durata stagiilor obligatorii în profesiile liberale14

14

Profesie liberală

Durată stagiu

Notari
Arhitecţi
Auditori

minim 2 ani
minim 2 ani
minim 3 ani

Contabili

3 ani

Consilieri juridici

2 ani

Avocaţi

2 ani

Practicieni în insolvenţă

2 ani

Evaluatori autorizaţi

2 ani

Anumite derogări care vizează reducerea duratei stagiului obligatoriu, în cazul arhitecţilor, notarilor şi contabililor, nu au
fost luate în calcul datorită faptului că acestea se acordă doar persoanelor cu experienţă relevantă.

Analiza comparativă a gradului de concurenţă propusă în acest raport are la bază metodologia utilizată
în studiul privind serviciile conexe tranzacţiilor imobiliare, întocmit de Centrul de Drept şi Politici
Europene – ZERP (Bremen), Şcoala Internaţională de Afaceri Imobiliare (Regensburg), Universitatea din
Viena şi Institutul pentru Studii Avansate (Viena), la solicitarea Comisiei Europene. Concret, analiza
comparativă preia trei dintre indicii propuşi şi utilizaţi de ZERP în studiul publicat în decembrie 2007
referitor la estimarea impactului economic al reglementărilor din domeniul profesiilor liberale (studiul
a vizat 21 de state UE şi a estimat efectele diferitelor sisteme legislative asupra preferinţei
consumatorilor, calităţii şi preţului serviciilor prestate): indicele de reglementare a intrării pe piaţă
(IRIP), indicele de reglementare a comportamentului pe piaţă (IRCP) şi indicele de protecţie a
consumatorului (IPC).
Metodologia dezvoltată de ZERP a mai fost utilizată şi în analiza gradului de reglementare a profesiei
de notar public în raport cu serviciile prestate în piaţa imobiliară din România, iar rezultatele au fost
publicate în raportul Consiliului Concurenţei din octombrie 2009.
Adoptarea unor astfel de abordări este justificată şi de constatările Comisiei Europene pe baza
rezultatelor unei cercetări din partea Institutului pentru Studii Avansate din Viena din 2003, conform
cărora, o parte semnificativă a reglementărilor din domeniul profesiilor liberale nu îndeplinea condiţiile
testului de proporţionalitate.
Conform principiului proporţionalităţii, o reglementare este justificată dacă:
a) serveşte în mod evident unui interes public;
b) este potrivită în mod obiectiv pentru atingerea scopului de mai sus;
c) este mijlocul cel mai puţin restrictiv pentru concurenţă care poate fi utilizat în atingerea acestui
scop.
Graficul 3.1. Rezultatele analizei comparative a gradului de concurenţă
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Sursa: Calcule proprii

Modalitatea de calcul a celor trei indici este descrisă în continuare.
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Tabelul 3.2. Modalitatea de calcul a Indicelui de reglementare a intrării pe piaţă (IRIP)
(Sub)
Indice

Tema/întrebarea

Ponderea
temei (bj)

ERLC

Licenţiere
Câte tipuri de servicii sunt prestate exclusiv de
profesia în cauză?

0.25

ERED
ERED1
ERED2

ERED3

ERQT

MERI

Condiţii legate de educaţie (se calculează doar
dacă factorul Licenţiere nu este egal cu 0)
Care este durata studiilor necesare pentru a
profesa?
Care este durata stagiului de practică obligatorie
necesar pentru a deveni membru cu drepturi depline
al corpului profesional?
Există examene care trebuie trecute pentru a deveni
membru cu drepturi depline al corpului profesional?

Cote şi necesităţi economice
Numărul celor care practică profesia este
restricţionat pe bază de cote sau pe bază de
necesităţi economice?
Valorile fiecărui indice sunt între 0 şi 6

Ponderea
întrebării
(ck)
1

Punctaj

0

1

2

≥4

0

2

4

6

0.25
0.3

Punctajul este egal cu numărul de ani necesari
pentru obţinerea diplomei (maximum 6)

0.4

Punctajul este egal cu numărul de ani de
practică necesari (maximum 6)
Nu
Da

0.3
0

6

Nu

Da

0.5
1
0

6

Σj(bj Σkck răspunsjk)
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Tabelul 3.3. Modalitatea de calcul a Indicelui de reglementare a comportamentului pe piaţă (IRCP)
(Sub)
Indice
MCPR

Tema/întrebarea
Reglementări privind preţurile şi tarifele
Preţurile şi tarifele serviciilor prestate sunt
reglementate (de către guvern sau
autoreglementate)?

Ponderea
temei (bj)
0.50

Ponderea
întrebării (ck)

Punctaj

Nu
1

0
MCAD

MCLO
C

MCBU

MCIC

Reglementări privind publicitatea
Există reglementări de orice fel privind
publicitatea?

0.17

Reglementări privind
locaţia/diversificarea
Există reglementări privind locaţia şi/sau
diversificarea furnizorilor de servicii?

0.11

Reglementări privind forma activităţii
Există restricţionări în privinţa formei de
desfăşurare a activităţii?

Reglementări privind cooperarea interprofesională
Există restricţionări privind cooperarea
inter-profesională?

1

Valorile fiecărui indice sunt între 0 şi 6

1

2

Nu
0

1

Preţuri
maxime
pentru
anumite
servicii

Preţuri
Preţuri
maxime minime
pentru
pentru
toate
anumite
serviciile servicii

3

4

publicitatea este reglementată
3

Preţuri
minime
pentru
toate
serviciile

5

6

publicitatea este interzisă
6

Nu

Da

0

6

0.11
1

Nu

parteneriatele şi alte forme
de asociere sunt permise

0

3

este permisă doar
practica individuală
6

0.11
1

Nu

0
MCRI

Preţuri
Preţuri
recomandate recomandate
pentru
pentru
anumite
toate
servicii
serviciile

în general este permisă
(cu anumite restricţii legate
de forma de desfăşurare etc.)
3

este permisă doar
cooperarea cu profesii
comparabile

în general
este interzisă

4.5

6

Σj(bj ck răspunsjk)
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Tabelul 3.4. Modalitatea de calcul a Indicelui de protecţie a consumatorului (IPC)
(Sub) Indice

Tema/întrebarea

CPIS

Asigurarea de răspundere profesională

Ponderea temei
(bj)
0.36

Asigurarea de răspundere profesională este
obligatorie?

CPC

CPERED

CPCED

0.18

Condiţii legate de educaţia necesară pentru
accesul la profesie
Se folosesc valorile sub-indicelui ERED din cadrul
indicelui MERI (Anexa 1)

0.18

CPI

Obligativitatea de a presta serviciul
Este obligatoriu ca membrii profesiei să presteze
serviciile pentru care sunt abilitaţi, la solicitarea
clienţilor?
Valorile fiecărui indice sunt între 0 şi 6

Nu

Da,
suma asigurată
este sub
150.000 euro

Da,
suma asigurată
este peste
150.000 euro

0

2

6

1

Pentru valoarea
corectă, a se
vedea: supra, p. 1,
indicele ERED

Nu

Da

0

6

1

este egal cu valoarea sub-indicelui ERED din cadrul indicelui MERI (între
0 şi 6)

1

Nu, sau doar
sub formă de
recomandare

Da, mai puţin
de 20 ore/an

Da, mai mult
de 20 ore/an

0

3

6

0.18

Există obligaţia efectuării unei pregătiri profesionale
permanente/continue?

CPOS

Punctaj

1

Controlul calităţii şi/sau comportamentului
Există instituţii/instrumente specifice de control al
calităţii serviciilor sau al comportamentului membrilor
profesiei?

Educaţie continuă

Ponderea
întrebării (ck)

0.10
1

Nu

Da

0

6

Σj(bj ck răspunsjk)
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3.2. Profesia de evaluator
Graficul 3.2. Structura membrilor ANEVAR în 2012
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Sursa: Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

La nivelul lui 2012, structura pieţei de evaluator imobiliar păstrează un caracter concurenţial prin
prisma numărului mare de evaluatori raportat la volumul pieţei (concentrare scăzută a pieţei) şi puterii
mari de negociere a băncilor, principalii beneficiari ai acestor servicii.
Conform Raportului de investigaţie pentru analizarea pieţei imobiliare şi a serviciilor conexe
tranzacţiilor imobiliare (octombrie 2009), la finalul anului 2008, activitatea de evaluare imobiliară în
totalul pieţei de evaluare reprezenta aproximativ 75% (estimat) din totalul pieţei serviciilor de evaluare
din România. Din datele disponibile public pentru anul 2011, procentul reprezentat de evaluările
imobiliare în totalul pieţei a fost de aproximativ 70%, volumul agregat al pieţei serviciilor de evaluare
menţinându-se la aproximativ 27 milioane euro .
Prezentăm în continuare concluziile capitolului referitor la serviciile de evaluare din Raportul de
investigaţie finalizat în 2009:
„ […] Practic, pentru a acorda un împrumut garantat ipotecar orice bancă analizează două elemente
esenţiale: solvabilitatea clientului şi calitatea garanţiei. Primul dintre acestea este supus unei analize
interne al cărei cost se regăseşte în comisioanele băncii şi este plătit indirect de client, iar cel de-al
doilea este analizat de evaluatorii imobiliari şi este (de cele mai multe ori) achitat direct de client.
Alături de celelalte elemente, analiza solvabilităţii şi evaluarea calităţii garanţiei reprezintă factori de
producţie (input-uri) care generează un produs (output): creditul ipotecar / imobiliar.

Rezultatul prestării serviciului de evaluare imobiliară este raportul de evaluare. În cazul evaluării
imobiliare pentru creditele ipotecare, raportul de evaluare este realizat, in marea majoritate a cazurilor,
de către evaluatori externi (persoane fizice sau juridice) care sunt agreați de către bănci. Condiţia de a fi
membru ANEVAR este una din condiţiile esenţiale care trebuie îndeplinite de către evaluatori pentru a
putea presta servicii de evaluare pentru bănci.
[...]
Întrucât principalii clienţi ai serviciilor de evaluare sunt băncile, ne aflăm în situaţia în care, pe de o
parte, avem un grup restrâns de cumpărători ai acestor servicii care au o putere de negociere mare, iar
pe de altă parte avem mulţi furnizori ai acestor servicii. Această situaţie poate fi caracterizată ca fiind
asemănătoare unei structuri de oligopson.
Piaţa serviciilor de evaluare în România nu este reglementată. Cu toate acestea, putem afirma faptul că
asociaţia profesională reprezentativă, respectiv ANEVAR, domină această piaţă, apartenenţa la aceasta
nefiind obligatorie, dar constituind un avantaj major pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.
Această asociaţie nu impune tarife sau bariere cantitative la intrarea pe piaţă. Singurele bariere sunt
cele calitative, legate de pregătire şi experienţă profesională, şi acestea nu au un caracter
disproporţionat în raport cu necesitatea asigurării unui anumit standard de calitate.
Structura pieţei de evaluare imobiliară are un caracter concurenţial datorat, în special, numărului mare
de evaluatori raportat la volumul pieţei (concentrare scăzută a pieţei) şi puterii mari de negociere a
băncilor care sunt de fapt beneficiarii acestor servicii.
Aceste constatări se referă la situaţia actuală şi nu exclud apariţia unor probleme de concurenţă în
viitor, în special datorită capacităţii mari de coordonare prin intermediul asociaţiei profesionale. Astfel
de practici sunt însă dificil de menţinut pe termen lung în absenţa unor bariere la intrarea pe piaţă.”
În urma reglementării profesiei prin intermediul OG 24/2011, condiţiile structurale de concurenţă nu
se modifică fundamental, în special datorită următorilor factori:
-

-

-

asimetria în putere de negociere între bănci (beneficiari) şi evaluatori (prestatori) asimilabilă
unui oligopson, pentru cea mai mare parte a serviciilor de evaluare, respectiv evaluarea
imobiliară, nu este afectată;
obligativitatea apartenenţei la asociaţia profesională nu reprezintă o barieră suplimentară pe
cea mai mare parte a pieţei serviciilor de evaluare (garanţiile imobiliare), având în vedere faptul
că această condiţie funcţiona de facto anterior reglementării (băncile lucrau exclusiv cu
evaluatori membri ANEVAR). Spre deosebire de un act normativ, în speţă OG 24/2011, statutul
ANEVAR putea fi modificat mult mai uşor pentru a fi introduse eventuale elemente cu impact
anticoncurenţial, dar care să nu încalce în mod direct legislația (de ex.: bariere calitative cu
caracter excesiv);
barierele calitative sunt menţinute la un nivel similar cu cele din statutul ANEVAR;
nu sunt introduse restricţii concurenţiale de tipul barierelor cantitative, tarifelor reglementate
sau restricţiilor asupra publicităţii.
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În sprijinul necesităţii unei reglementări a profesiei de evaluator poate fi invocat şi un element specific
acestui tip de servicii: compensarea presiunilor pe care le exercită clienţii asupra evaluatorilor. În acest
sens, Departamentul de Imobiliare al Universităţii Naţionale din Singapore a publicat în anul 2002 un
studiu intitulat „Client Pressure in Residential Valuations – Evidence from Singapore”. Măsurând
impactul presiunii exercitate de clienţii firmelor de evaluare asupra acestora pentru modificarea
valorilor estimate în cadrul rapoartelor, studiul ajunge la următoarele concluzii:
-

aproximativ 85% din evaluatori au fost presaţi de clienţi (atât de bănci, cât şi de persoanele
fizice) pentru a modifica rapoartele de evaluare;
aproximativ 30% din evaluatori au fost ameninţaţi direct de către beneficiari cu reducerea
numărului de lucrări şi/sau apelarea la concurenţi, pentru a modifica rapoartele de evaluare;
21% din evaluatori au operat modificările solicitate de clienţi în urma presiunilor (analiză
realizată pe baza unui scenariu);
menţinerea echilibrului între păstrarea clienţilor şi conservarea profesionalismului evaluatorilor
reprezintă o sarcină dificilă. În acest context, rolul autorităţii de reglementare, respectiv
Institutul Geodezilor şi Evaluatorilor din Singapore15, în asigurarea aplicării unor standarde
profesionale riguroase este extrem de important.

Această situaţie este generată de specificul activităţii de evaluare în general, probleme similare fiind
constatate şi în alte state în care au fost efectuate studii similare. Având în vedere faptul că piaţa de
evaluare imobiliară nu diferă semnificativ în România, este rezonabil de presupus că fenomenul
presiunilor exercitate de clienţi este prezent şi pe piaţa autohtonă. În plus, efectele acestui fenomen
asupra stabilităţii financiare pot fi semnificative dacă el este răspândit pe scară largă. Apariţia ANEVAR,
dar mai ales tranziţia acesteia către o asociaţie reprezentativă în domeniul evaluării, şi la care
apartenența era necesară pentru a putea opera pe piață, în condițiile absenței unor reglementări,
reprezintă un indiciu important asupra necesității existenței unei asociații profesionale. Practic,
autoreglementarea a fost generată de o piaţă liberă pentru a compensa ineficienţele datorate
specificului activităţii. Prin urmare, reglementarea profesiei în ansamblul ei printr-un act normativ este
justificată, în condiţiile în care sunt preluate doar barierele calitative existente anterior de facto.
Din punct de vedere structural, concurenţa pe această piaţă va rămâne la un nivel relativ ridicat. Un
anumit nivel de reglementare a pieţei este necesar având în vedere şi următoarele elemente:
-

serviciile de evaluare pot genera externalităţi;
există presiuni ale clienților care pot afecta independenţa evaluatorilor;
există servicii de evaluare care prezintă elemente similare unor bunuri publice (public goods).

3.3. Profesia contabilă
Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991 – republicată, organizarea şi conducerea contabilităţii se
realizează prin două mecanisme:
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Singapore Institute of Surveyors and Valuers (SISV).
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-

-

Fie prin compartimente distincte în cadrul întreprinderilor, conduse de un director economic,
contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie având calitatea de
salariat. În acest caz, există condiţia ca persoana care conduce acest compartiment să aibă
studii economice superioare.
Fie prin intermediul unui contract de prestări servicii în domeniul contabilităţii, încheiat cu
”persoane fizice şi juridice autorizate conform legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)”, (persoane fizice autorizate sau societăţi
comerciale de profil).

Obiectul analizei în cazul de faţă nu vizează serviciile prestate de prima categorie nominalizată mai sus
ci numai serviciile oferite de profesioniştii din domeniu, în calitatea lor de prestatori de servicii
independenţi din punct de vedere profesional, cu alte cuvinte în calitatea lor de întreprinderi, supuse
regulilor de concurenţă.
Din perspectivă economică, profilul serviciilor prestate de profesioniştii contabili corespunde modelului
de afaceri denumit ”business to business” care se referă la relaţiile de afaceri dintre întreprinderi. Spre
deosebire de modelul ”business to consumer” care corespunde relaţiei directe dintre întreprinderea de
la capătul lanţului de producţie şi consumator, modelul ”business to business” înseamnă în general o
transparenţă mai scăzută şi un raport de multe ori diferit în relaţia dintre vânzător şi cumpărător.
Practic, serviciile de contabilitate (misiunile de ţinere a contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare
etc.), care reprezintă cea mai importantă activitate desfăşurată de profesioniştii contabili, sunt de fapt
un factor de producţie indispensabil oricărei întreprinderi. Aceste servicii fac parte din costurile de
producţie ale tuturor produselor şi serviciilor comercializate / prestate pe teritoriul României.
Profesiile de expert contabil şi contabil autorizat sunt reglementate, sub aspectul instituirii şi exercitării
lor, de dispoziţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994
privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, precum şi
ale Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.
Potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, profesia de expert contabil este acea profesie în cadrul căreia
persoana care a dobândit această calitate are competenţa profesională de a organiza şi conduce
contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi
de a efectua expertize contabile. Profesia de contabil autorizat este acea profesie în cadrul căreia
persoana care a dobândit această calitate are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti
lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.
CECCAR este un organism profesional mandatat de stat să gestioneze profesia contabilă în România şi
care îşi desfăşoară activitatea în baza Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii
de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. În perioada 1990-1991, CECCAR a funcţionat ca o
organizaţie profesională care reunea atât experţii contabili, cât şi experţii tehnici. Din octombrie 1991
organizaţia profesională a experţilor tehnici s-a separat, în cadrul CECCAR rămânând doar profesioniştii
contabili.
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Profesia de contabil poate fi practicată sub mai multe forme de organizare şi conform unor criterii
diferite în funcţie de activităţile prestate. Astfel, dacă pentru misiunile de ţinere a contabilităţii nu este
neapărat nevoie ca persoana în cauză să fie membru al CECCAR, el putând fi angajat al firmei
beneficiare, pentru alte tipuri de activităţi, cum ar fi expertizele contabile judiciare este necesară
apartenenţa la CECCAR.
Astfel, membrii CECCAR sunt împărţiţi în două categorii distincte, în funcţie de nivelul studiilor:
-

experţii contabili, care au dreptul să efectueze toate tipurile de lucrări şi să constituie societăţi
de expertiză contabilă, fiind necesare studii superioare;
contabilii autorizaţi, care pot să ţină contabilitatea operaţiunilor economico-financiare şi să
pregătească lucrări în vederea elaborării situaţiilor financiare, fiind necesare studii medii.

Conform art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză
contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, în cadrul societăţilor comerciale de expertiză
contabilă, majoritatea acţionarilor sau asociaţilor trebuie să fie experţi contabili şi să deţină
majoritatea acţiunilor sau părţilor sociale, iar consiliul de administraţie trebuie să fie ales în majoritate
dintre asociaţii sau acţionarii având calitatea de expert contabil. Practic, aşa cum reiese din dispoziţiile
art. 6,7, 9 şi 10 din O.G. nr. 65/1994, republicată, cvasitotalitatea activităţilor membrilor CECCAR sunt
desfăşurate sau coordonate de experţii contabili. Este important de menţionat faptul că, prin delegaţia
primită din partea autorităţii publice, CECCAR acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de
expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea
membrilor săi, precum şi calitatea serviciilor prestate de aceştia.
Graficul 3.3. Structura membrilor CECCAR în 2012
societăţi cu capital
autohton , 3528
(18%)
societăţi cu capital
străin sau mixt ,
55, (0.3%)

liber-profesionişti
(experţi contabili şi
contabili autorizaţi) ,
5364 (27%)

angajaţi (experţi
contabili şi contabili
autorizaţi) , 11147
(55%)
Sursa: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

La nivelul lui 2012, numărul total al membrilor CECCAR abia depăşea 20.000, în scădere cu 40,9% faţă
de 01.01.2010, când numărul total al membrilor CECCAR era de 33.908.
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Caseta 3.1. Efectul presiunilor concurenţiale externe asupra reglementărilor CECCAR
În anul 2012, aparatul central al CECCAR a fost sesizat de către filiala Brăila asupra faptului că
numersoase persoane fizice autorizate de către ORC în baza Legii nr.82/1991 şi a O.G nr. 44/2008,
nemembre CECCAR, care efectuează servicii contabile, utilizează anunţuri publicitare în presa
locală pentru a-şi promova serviciile.
La momentul respectiv, art. 24 lit. (b) din Normele nr. 1484/2009 privind publicitatea în cadrul
CECCAR stipula interdicţia utilizării anunţurilor în presa locală, „cu excepţia primei deschideri de
cabinet sau în caz de schimbare de adresă, indicându-se numai: numele şi prenumele, adresa,
numărul de telefon şi orele de primire”.
În urma sesizării filialei Brăila, Biroul Permanent a supus aprobării Consiliului Superior al CECCAR
modificarea acestei Norme, în baza următoarelor argumente:
„Astfel, apreciem utilă o relaxare a reglementării în domeniul publicităţii în cadrul CECCAR motivat
de existenţa numeroasă a anunţurilor publicitare, în presa locală, publicate de către persoane fizice
autorizate, nemembre CECCAR, care efectuează servicii contabile.
Un argument în acest sens constă în necesitatea unei egalităţi de şanse a informării publicului
consumator cu privire la calitatea serviciilor contabile oferite.
Interzicerea pentru membrii Corpului a formei de publicitate prin publicarea anunţurilor în presa
locală lezează atât interesele acestora cât şi interesele consumatorilor de servicii contabile, cărora
astfel nu li se oferă criterii de selecţie aceştia neavând posibilitatea de a-şi alege comparativ
profesionistul contabil, ci doar în mod aleatoriu.
Mai mult decât atât, furnizarea corectă şi realistă a informaţiilor către consumatori prin
intermediul publicităţii i-ar ajuta pe aceştia să aleagă serviciul care corespunde cel mai bine
nevoilor lor.” – extras din Nota Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR Nr.
455/08.08.2012
Nota menţionată mai sus a fost aprobată prin Hotărârea nr. 12/270 din 06 septembrie 2012 a
Consiliului Superior al CECCAR, membrii CECCAR putând utiliza anunţurile publicitare în presa
locală şi pe site-uri specializate „cu condiţia de a fi limitate la indicarea numelui şi prenumelui,
adresei, numărului de telefon, profesiei şi serviciilor oferite. Acest anunţ trebuie să aibă un caracter
discret şi să nu facă referiri compromiţătoare sau comparaţii nefundamentate cu activitatea
altora.”
Acesta reprezintă un exemplu relevant cu privire la modul în care presiunile concurenţiale
externe exercitate asupra membrilor unei profesii pot genera presiuni interne pentru
liberalizarea domeniului sau pentru limitarea restricţionărilor asupra comportamentului de
piaţă.
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3.4. Profesia de practician în insolvenţă
Prin Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale din România a
fost confirmată calitatea de practician în reorganizare şi lichidare ca profesie reglementată, conferinduse totodată Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) rolul de autoritate
competentă în evaluarea şi atestarea cetăţenilor care vor dori să activeze ca administratori judiciari
sau lichidatori în România, având calitatea de practicieni în insolvenţă.
UNPIR a luat fiinţă în anul 1999 în condiţiile legii de organizare a profesiei. La începutul anului 2001, a
fost aprobată includerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) şi a ocupaţiilor de administrator
judiciar şi lichidator.
Există două modalităţi de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă.
O primă modalitate este cea descrisă în art. 25 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activităţii de
practician în insolvenţă, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 254/2007.
Poate dobândi calitatea de membru al UNPIR persoana care:
-

deţine diplomă de studii de învăţământ de lungă durată în drept, ştiinţe economice sau inginerie
şi are o experienţă în domeniul juridic sau economic de cel puţin 3 ani de la obţinerea diplomei;
nu se găseşte în vreunul din cazurile de nedemnitate prevăzut de OUG nr. 86/2006 (persoana
condamnată prin hotărâre judecătoreasă definitivă şi irevocabilă);
a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolvenţă.

A doua modalitate de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă este prevăzută de art. 32 alin. (2)
din OUG nr. 86/2006.
Această posibilitate se adresează persoanelor care au exercitat calitatea de judecător, procuror, notar
sau avocat cel puţin 5 ani. Aceste persoane dobândesc calitatea de practician în insolvenţă numai dacă
promovează interviul de admitere în profesie. De regulă, acest interviu se organizează de două ori pe
an. Examenul de practician în insolvenţă se organizează o singură dată pe an. În momentul stabilirii
datei exacte a examenului, această informaţie este publicată pe site-ul oficial al UNPIR.
Conform prevederilor legale, la începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un
stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în
insolvenţă stagiar.
Legea nr. 222/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 796 din 27 noiembrie 2012, aduce completări acestei prevederi în sensul relaxării regulilor de
acces în profesie. Modificările propuse nu sunt de natură să aibă impact anticoncurenţial pe piaţa
serviciilor de insolvenţă ci, dimpotrivă, deşi barierele calitative menţionate mai sus sunt menţinute, se
precizează câteva categorii de persoane scutite de stagiu şi nu sunt introduse restricţii concurenţiale
de tipul barierelor cantitative, tarifelor reglementate sau restricţiilor asupra publicităţii.
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Conform noilor reglementări instituite de Legea nr. 222/2012, sunt scutiţi de stagiu cei care au
exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, în condiţiile în care, până acum, facilitatea
era acordată doar celor care au deţinut funcţiile de avocat, magistrat şi notar public. O altă categorie
de persoane scutite de stagiu o constituie cei care au promovat examenul de admitere în profesie şi
care au avut calitatea de angajat, într-o funcţie economică sau juridică. Conform actului normativ,
aceştia trebuie să demonstreze că au fost angajaţi timp de cel puțin 3 ani într-un cabinet individual,
într-o societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) sau într-o întreprindere profesională
unipersonală cu răspundere limitată (IPURL).
Piaţa serviciilor de insolvenţă
Graficul 3.4. Structura membrilor UNPIR în 2013
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Practicieni definitivi
organizaţi în cabinete
individuale, 1348,
40,6%

Sursa: Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Dacă se ţine cont de faptul că un practician poate gestiona simultan zeci, chiar sute de dosare, care îi şi
aduc câştiguri corespunzătoare, interesul acestuia fiind, fără îndoială, acela de a atrage cât mai multe
cazuri, se poate concluziona că numărul de practicieni în insolvenţă este suficient, chiar foarte mare
raportat la volumul pieţei. Această afirmaţie este susţinută şi de rezultatele publicate într-un proiect
de analiză din 2012 al autorităţii de Concurenţă din Olanda, care susţin că un număr de minim 1.500 de
agenţi economici poate fi considerată o trăsătură pro-competitivă a pieţei.
Conform declaraţiilor reprezentanţilor UNPIR, numărul cazurilor de insolvenţă au crescut de 4 ori în
ultimii 6 ani. Astfel, conform diverselor surse de informaţii disponibile public, în anul 2012 au fost
depuse între 26.000 şi 28.000 de dosare de insolvenţă. Mai mult decât atât, aproape 22.000 de
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companii aveau în 2010 dosare pe rolul instanţelor specializate pe insolvenţă, în creştere cu
aproximativ 20% faţă de 2009 şi cu 50% în comparaţie cu 200816.
Conform statisticilor UNPIR, în ianuarie 2013 au fost deschise 2.200 de proceduri noi de insolvenţă, iar
la nivelul primelor 7 luni din 2013, numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu 19.000.
Conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), 1.119 de firme au intrat în incapacitate de
plată în luna iunie 2013, astfel că în semestrul I 2013 au fost înregistrate aproximativ 8.215 de dosare
de insolvenţă, ceea ce reprezintă o scădere cu 6.87% faţă de aceeaşi perioadă din 2012.
Rezultatele analizei Coface România pe baza datelor publicate în Buletinul procedurilor de Insolvenţă
publice pe site-ul ONRC, arată că în trimestrul I 2013, 6.381 de companii se aflau în diverse stadii ale
procedurii de insolvenţă, în scădere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, când au fost
deschise 7.139 de insolvenţe noi. Cu toate acestea, valoarea medie a cifrei de afaceri a firmelor
insolvente în trimestrul I este de trei ori mai mare decât cea a firmelor care au intrat în incapacitate
de plată în perioada similară a lui 2012 (2,9 milioane lei faţă de 931.000 în trimestrul I 2012)17.
Cu toate acestea, conform declaraţiilor UNPIR, procentul firmelor care intră în reorganizare în urma
deschiderii acestei proceduri era de doar 4% din total la începutul lui 2013.
Conform Raportului Doing Business 2013, România este clasată pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte
insolvenţa, procedurile de insolvenţă la nivelul României fiind caracterizate de: durată lungă de
finalizare, grad scăzut de recuperare a creanţelor, costuri foarte mari, număr mic de dosare soluţionate
cu reorganizare/restructurare.
Procedura insolvenţei ar trebui să constituie un instrument care să ajute economia prin selectarea şi
eliminarea acelor companii neperformante şi necompetitive dar, datorită faptului că la nivelul
României se aplică una din cele mai favorabile legislaţii pro debitor din Europa, insolvenţa devine, în
fapt, un mod de a proteja debitorul, încurajând companiile să acumuleze împrumuturi şi cheltuieli
peste limita suportabilităţii acestora din veniturile pe care societatea debitoare le obţine şi, implicit,
facilitând creşterea numărului de insolvenţe.
În plus, procedura insolvenţei joacă un rol important şi influenţează riscul de credit şi pe cel sistemic,
situaţie care poate afecta grav stabilitatea economică a ţării precum şi încrederea între agenţii
economici. Acest lucru, coroborat cu faptul că statisticile din ultimii ani demonstrează că activitatea
economică a unui număr din ce în ce mai mare de societăţi comerciale este blocată prin procedura
insolvenţei, ceea ce conduce la afectarea unui procent semnificativ din PIB, demonstrează necesitatea
unor practicieni în insolvenţă foarte bine pregătiţi profesional şi eficienţi. În momentul de faţă, există
diferenţe semnificative în ceea ce priveşte gradul de pregătire al practicienilor în insolvenţă, aceştia
acţionând de foarte multe ori fără bună credinţă sau chiar recurgând la abuzuri.
Toate aceste deficienţe identificate pe piaţă - 130 de cereri de insolvenţă se primesc zilnic la Tribunalul
Bucureşti, dintre care 77% sunt insolvenţe cerute de debitor; aproximativ 26.000 de firme au intrat în
16
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Analiza Coface România pe baza cifrelor de afaceri colectate de la Ministerul Finanţelor Publice pentru activitatea
desfăşurată în anul premergător intrării în insolvenţă.
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insolvenţă în 2012, cu 24% mai mult decât în 2011; 95% din firmele intrate în insolvenţă ajung, până la
urmă, pe calea falimentului18 - pot fi adresate atât prin îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniu,
cât şi prin creşterea gradului de profesionalizare a practicienilor în insolvenţă.

3.5. Profesia de auditor financiar
Un auditor financiar este o persoană fizică sau juridică care a dobândit această calitate în condiţiile
specificate în OUG nr. 75/1999, cu modificările şi completările ulterioare. În România, dreptul de
exercitare a profesiei de auditor financiar se acordă de către Camera Auditorilor Financiari(CAF).
Auditorii financiari, membri CAF, pot desfăşura, în baza articolului 3 din OUG nr. 75/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, următoarele activităţi economico-financiare, în exercitarea
independentă a profesiei: audit financiar; audit intern; consultanţă financiar-contabilă şi fiscală;
asigurarea managementului financiar-contabil; pregătire profesională de specialitate în domeniu;
expertiză contabilă; evaluare şi reorganizare judiciară şi lichidare.
Auditorii financiari pot desfăşura activităţile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea
reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului
independenţei.
CAF acordă calitatea de auditor financiar în baza art. 11 sau în baza art. 12 din OUG nr. 75/1999, cu
modificările şi completările ulterioare.
Acordarea calităţii de auditor financiar conform art. 11
Pentru atribuirea acestei calităţi conform articolului 11 candidaţii trebuie să îndeplinească anumite
condiţii. Acestea sunt diferite pentru persoanele fizice şi cele juridice şi trebuie îndeplinite cumulativ.
Condiţii aplicabile persoanelor fizice:
-

-

-

acestea trebuie să fie licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi/sau să aibă minimum
patru ani vechime în activitatea financiar-contabilă sau să aibă calitatea de expert contabil,
respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice, şi
să treacă testul de verificare a cunoştinţelor financiar-contabile, pentru accesul la stagiu, şi
să efectueze un stagiu de trei ani de practică în activitatea de audit financiar sub îndrumarea
unui auditor financiar activ, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a celor
două condiţii de mai sus, şi
pe parcursul stagiului, persoanele fizice trebuie să îndeplinească cerinţele Codului privind
conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, şi
să promoveze examenul de aptitudini profesionale specifice, în condiţiile legii.

Regulile privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor financiar-contabile
pentru accesul la stagiu, precum şi cele privind organizarea şi desfăşurarea examenului de aptitudini
profesionale sunt emise şi publicate de Camera Auditorilor Financiari.
18

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/exclusiv-ce-noutati-aduce-codul-insolventelor-179720.html
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Condiţii aplicabile persoanelor juridice:
-

-

-

persoanele fizice care efectuează auditul financiar al situaţiilor financiare în numele societăţilor
de audit financiar trebuie să îndeplinească condiţiile de mai sus prevăzute pentru persoanele
fizice, sau condiţiile prevăzute de articolul 12 din OUG 75/1999, cu modificările şi completările
ulterioare;
majoritatea drepturilor de vot în societăţile de audit financiar trebuie să fie deţinute, direct sau
indirect, de auditori financiari activi persoane fizice care întrunesc condiţiile pentru persoane
fizice ori de societăţi de audit financiar care satisfac condiţiile în acest sens;
majoritatea membrilor din consiliul de administraţie al societăţii de audit financiar trebuie să fie
auditori activi persoane fizice sau societăţi de audit financiar care îndeplinesc condiţiile în acest
sens.

Acordarea calităţii de auditor financiar conform art. 12
La cerere, CAF poate atribui calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar şi
persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
Condiţii aplicabile persoanelor fizice:
-

persoanele fizice trebuie să aibă calificare profesională în audit financiar sau în profesii
asimilate acestuia, atribuită de alt stat, în conformitate cu reglementările specifice din acel stat;
trebuie să fi fost, pe o perioadă de cel puţin 3 ani, auditor financiar independent sau angajat,
asociat, ori acţionar al unei societăţi care are auditul financiar în obiectul de activitate;
trebuie să întrunească cerinţele impuse de Codul de etică profesională al IFAC (Federaţia
Internaţională a Contabililor);
trebuie să dovedească faptul că deţine cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea activităţii de
audit financiar în România, aşa cum sunt cerute de statul român. Această condiţie este
satisfăcută prin promovarea interviului-test organizat de către Camera Auditorilor Financiari
(CAF), conform programei stabilite de aceasta şi comunicată solicitanţilor.

Piaţa serviciilor de audit financiar
Potrivit raportului pe 2011 al Camerei Auditorilor din România, la finele lui 2011 erau înregistrate 951
de firme de audit.
Prezentăm în continuare principalele rezultatele ale unui studiu al companiei de audit, consultanţă şi
contabilitate CRG Nexia România cu privire la piaţa de audit, contabilitate şi consultanţă din
România19:

19

http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/138881/piata-de-contabilitate-consultanta-si-audit-a-urcat-cu-5-anultrecut.html

44

-

-

-

-

2011 – primele 300 de firme din domeniu au înregistrat un nivel total al cifrei de afaceri de
aproximativ 206 milioane de euro, în creştere cu aproximativ 5% faţă de 2010. Ponderea cea
mai mare în totalul cifrei de afaceri generată de firmele de contabilitate, consultanţă şi audit a
fost deţinută, la nivel naţional, de primele patru companii cu CR4 de 67%. Topul 30 al
clasamentului a rămas dominat de firmele membre ale reţelelor internaţionale de contabilitate,
consultanţă şi audit, acestea deţinând peste 96% din cifra de afaceri a segmentului la finele
anului 2011. Firmele din eşalonul de mijloc (locurile 5-30) au înregistrat o uşoara diminuare a
ponderii în piaţă, de la 22% în 2010, la 20% în 2011, în timp ce restul firmelor din domeniu şi-au
menţinut ponderea de aproximativ 12%;
Cele mai mari patru companii de consultanţă şi audit din România sunt reprezentanţele locale
ale PricewaterhouseCoopers, Ernst &Young, KPMG şi Deloitte, cunoscute sub denumirea de
BIG4. Veniturile acestora au scăzut cu 11,42%, până la 558,3 milioane lei în 2010, comparativ cu
2009;
BIG4 şi-au menţinut poziţia fruntaşă în rândul furnizorilor de servicii de audit, contabilitate şi
consultanţă, dar cota lor de piaţă a fost în scădere în ultimii ani. Astfel, CR4 s-a diminuat de la
76,52% în 2009, la 72,12% în 2010;
Cota de piaţă a următoarelor 6 companii a crescut de la 10,75% în 2009, la 14,5% în 2010, în
timp ce la companiile de pe locurile 11 – 25, cota a crescut de la 9% în 2009, la 9,20% în 2010;
Companiile de după locul 25 au crescut de la 3,72% în 2009, la 4,17% în 2010.

La nivelul Uniunii Europene, BIG4 verificau 90% din bilanţurile companiilor mari şi a celor listate la
bursă20, situaţie pe care Comisia Europeană o califică “în esenţă drept un oligopol”. Acest lucru atrage
atenţia asupra existenţei unor bariere cu care se confruntă restul companiilor de audit şi
demonstrează nevoia de o mai multă diversitate într-o piaţă foarte concentrată, în special la nivelul
primelor 4 firme de audit - Ernst & Young, Deloitte, KPMG şi PwC .
Companiile de audit din eşalonul secund, precum BDO şi Grant Thornton, au derulat o companie
îndelungată în încercarea de a determina autorităţile să reducă barierele cu care se confruntă
concurenţii mai mici pe această piaţă, dar, BIG4 au reuşit până acum să dilueze sau să blocheze multe
propuneri în acest sens.
Provocările şi barierele întâmpinate de companiile mai mici de audit sunt:
-

Capacitate şi mărime redusă în termeni de număr auditori angajaţi;
O preferinţă puternică a firmelor mari către BIG 4 datorită, în principal, renumelui, reticenţei
dintre companii şi a lipsei stimulentelor de a schimba firmele de audit;
Cerinţa tot mai accentuată pe piaţa de audit pentru expertiză în domeniul în care activează
firmele auditate;

20

Conform rezultatelor prezentate în raportul final intitulat „Study on the effects of the implementation of the acquis on
statutory audits of annual and consolidated accounts including the consequences on the audit market” şi publicat în
noiembrie 2011, Paris, autori: Joëlle Le Vourc’h şi Pascal Morand, ESCP Europe;
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-

Impactul tehnologiei asupra procesului de audit. Deşi firmele din eşalonul secund
conştientizează că trebuie să-si sporească capacităţile profesionale, costurile aferente şi
riscurile aferente companiilor de audit listate nu pot fi asumate.

Dacă aceste obstacole nu sunt abordate, gradul de concentrare pe piaţa de audit la nivelul BIG4 ar
putea creşte şi mai mult în viitorul apropiat. Ca răspuns la situaţia descrisă pe această piaţă, CE a
propus în 2011 o serie de directive menite să reglementeze mai dur industria auditării care este
percepută ca un oligopol. Concret, proiectul de lege propus în noiembrie 2011 are scopul de a restaura
încrederea în raportarea financiară prin forţarea marilor companii de audit să renunţe la operaţiunile
de consultanţă şi să facă loc pe piaţă, concurenţilor mai mici. Astfel, potrivit proiectului, companiile cu
active mai mari de un miliard de euro ar fi obligate să angajeze două firme de audit pentru rapoartele
financiare, dintre care cel puţin una din afara grupului celor mai mari patru jucători de pe această
piaţă. Auditul dublu pare să fie măsura principală în reducerea gradului de concentrare pe termen
scurt: Franţa este singurul stat membru care apelează la auditul dublu, în consecinţă având o rată de
concentrare sub media europeană iar o firmă de audit din eşalonul secund se regăsește pe segmentul
de piaţă principal.
De asemenea, o firmă de audit ar putea lucra pentru o companie cu active mai mari de un miliard de
euro pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 8 ani sau, în cazurile în care sunt atribuite două firme de
audit, între 8 şi 12 ani. Rotaţia astfel impusă are rolul de a consolida independenţa şi concurenţa în
sectorul auditorilor contabili. În acest sens, este important de menţionat faptul că, în prezent, unele
companii mari lucrează cu aceeaşi firmă de audit de peste 100 de ani.

3.6. Concluzii
Profesiile liberale cu profil economic analizate în cadrul prezentului capitol prezintă o serie de
elemente comune din punctul de vedere al gradului de concurenţă, astfel:
a) numărul relativ ridicat de membri (prestatori de servicii), în special prin comparaţie cu anumite
profesii cu profil juridic (notari şi executori judecătoreşti);
b) grad relativ redus de reglementare a concurenţei (din perspectiva barierelor la intrare şi a
comportamentului de piaţă) în profesie;
c) existenţa unor bariere calitative proporţionale cu necesitatea protejării concurenţei la intrarea
în profesie;
d) existenţa unor companii cu reputaţie şi putere de piaţă în raport cu restul membrilor profesiei,
fapt ce denotă existenţa a cel puţin două categorii de consumatori ai acestor servicii:
consumatorii de dimensiuni mari şi consumatorii de dimensiuni reduse, IMM-uri sau chiar
consumatori persoane fizice (pentru servicii de evaluare imobiliară).
Aşa cum se poate observa şi din graficul 3.1. (analiza reglementării prin intermediul indicatorilor)
gradul de reglementare a intrării pe piaţă este relativ scăzut pentru cele 4 profesii, cel mai scăzut fiind
în cadrul contabililor, iar reglementarea comportamentului de piaţă este foarte redusă pentru toate
profesiile. Indicele care măsoară gradul de protecţie acordat consumatorilor se situează la niveluri
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medii, existând astfel un accent de ansamblu al reglementărilor mai degrabă în favoarea
consumatorilor, decât în favoarea membrilor profesiilor.
Principalele riscuri la adresa concurenţei provin din eventuale coordonări ale comportamentului
concurenţilor de pe piaţă ca efect al influenţei şi puterilor de autoreglementare deţinute de asociaţiile
profesionale, respectiv CECCAR, ANEVAR, UNPIR şi CAFR. Anumite activităţi din economie depind în
mod obligatoriu de accesul la unele dintre serviciile prestate de membrii acestor profesii, fapt care
poate duce la utilizarea puterilor de autoreglementare ale asociaţiilor profesionale în scopul
restrângerii gradului de concurenţă în aceste pieţe. Efectele unor astfel de comportamente pot fi la
rândul lor limitate de numărul relativ ridicat de prestatori şi de faptul că beneficiarii sunt de cele mai
multe ori întreprinderi care au la rândul lor putere de negociere şi acces la informaţii.
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4. SECTORUL DE RETAIL ALIMENTAR
4.1. Descrierea sectorului
Sectorul de retail este unul dintre sectoarele esenţiale pentru economia României. În 2012, valoarea
acestuia a fost de aproximativ 17,2 mld. euro, în creştere cu 3.3% faţă de 201121.
Retailul alimentar are o contribuţie semnificativă în totalul sectorului de retail românesc. Consumul de
alimente deţine ponderea cea mai ridicată în totalul cheltuielilor de consum, acesta din urmă fiind
componenta principală a produsului intern brut (61% în 2012). Conform Institutului Naţional de
Statistică, în 2012, cheltuielile pentru alimente şi băuturi nealcoolice au reprezentat aproximativ 42%
din totalul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor.
Graficul 4.1. Structura cheltuielilor de consum în 2012, total gospodării
Alimente și băuturi nealcoolice
Locuință, apă, electricitate, gaze și alți
combustibili
Băuturi alcoolice, tutun
Transport
42%

Imbrăcăminte și încălțăminte
Comunicații
Sănătate
Diverse produse și servicii

6%

Mobilier, dotarea și întreținerea locuinței
Recreere și cultură

8%

Hoteluri, cafenele și restaurante
17%
Sursa: Institutul Național de Statistică

Sectorul de retail alimentar este important pentru economia românească nu doar prin contribuţia sa
directă la formarea produsului intern brut, cât şi prin locurile de muncă pe care le oferă, cu atât mai
mult cu cât sectorul de retail este de multe ori punctul de intrare pe piaţa forţei de muncă pentru mulţi
tineri lucrători cu calificare redusă sau necalificaţi22. Din analiza situaţiilor financiare ale principalilor 10
21

Conform datelor privind valoarea vânzărilor de bunuri de larg consum publicate de Roland Berger Strategy Consultants.
Avizul Comitetului Economic și Social European privind raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Exercițiu de monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu
amănuntul „Către o piață internă a comerțului și distribuției mai eficace și mai echitabilă până în 2020”, 2011.
22

48

retaileri23 din 2012, reiese faptul că aceştia aveau, la sfârşitul anului, aproximativ 50.000 de salariaţi, în
creştere cu 12,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Sectorul de retail reprezintă principalul furnizor de produse alimentare pentru consumatorii finali şi,
fiind ultima verigă pe lanţul de furnizare a acestor produse24, interacţionează în mod direct cu aceştia.
Important, prin prisma bunăstării consumatorului, este rolul pe care sectorul de retail alimentar îl are
în formarea preţurilor finale şi, totodată, în oferirea unei game largi de bunuri şi servicii asociate.
De asemenea, în calitate de cumpărător sau de furnizor de bunuri şi servicii, retailul alimentar
interacţionează cu diferiţi actori - furnizori de produse alimentare şi nealimentare, ceea ce face ca o
funcţionare incorectă a sectorului de distribuţie să genereze efecte negative asupra întregului lanţ de
aprovizionare cu alimente, asupra consumatorilor finali, dar şi asupra economiei în ansamblu.
Atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, există o diferenţiere între vânzarea prin intermediul
canalelor moderne şi cea prin intermediul comerţului tradiţional. Principalele elemente distinctive,
caracteristice comerţului modern, sunt varietatea şi multitudinea de produse puse la dispoziţie sub
acelaşi acoperiş, parcările auto, atmosfera din magazine, serviciile suplimentare (de împachetare,
promoţiile etc.), birourile de informaţii şi alte facilităţi. În plus, gradul ridicat de dispersare şi puterea
de negociere redusă în raport cu furnizorii/producătorii, măresc decalajul dintre cele două forme de
retail alimentar.
Comerţul modern alimentar, reprezentat de formatele de mari dimensiuni – hiper/supermarketuri şi
discounteri – îşi continuă şi în acest an creşterea, atât în termeni de vânzări, cât şi în ceea ce priveşte
dezvoltarea reţelei comerciale, atrăgând tot mai mulţi consumatori finali.
Această dinamică a celor două forme de comerţ, modern și tradițional, se datorează unei modificări de
comportament a consumatorului român, care apreciază într-o măsură tot mai mare caracteristicile
specifice comerţului modern, în defavoarea proximităţii magazinelor mai mici.
Cu toate acestea, în România, situaţia este încă favorabilă comerţului de tip tradiţional, care, la nivel
naţional, ocupă încă o pondere majoritară. La nivel local, în oraşele mai mari, ponderea comerţului
tradiţional este mai mică, tendinţa de scădere este mai accentuată, fiind devansată, în multe cazuri, de
ponderea comerţul modern.
Specific perioadei curente este şi dezvoltarea discounterilor, magazinele care se concentrează pe o
ofertă de preţuri mici aplicate, în principal, mărcilor proprii ale magazinului. Evoluţia acestora se poate
datora şi schimbărilor apărute în comportamentul de cumpărare, consumatorii din anul 2012 fiind mai
sensibili la preţ. Conform unor studii de piaţă, clienţii s-au reorientat spre produse mai ieftine sau spre
achiziţia lucrurilor esenţiale.
Sectorul de retail alimentar este caracterizat de existenţa unui număr semnificativ de competitori (pe
lângă micii comercianţi sau cei de nivel mediu, distingem lanţuri de magazine precum Cora, Kaufland,
Lidl, Billa, Carrefour, Auchan, Rewe etc.).
23

După vânzările naţionale din 2012.
Deşi principala activitate este reprezentată de vânzarea produselor alimentare, retailerii prestează şi anumite servicii
producătorilor de produse alimentare, sub forma activităţilor promoţionale.
24
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Anul 2012 a fost marcat de ieşirea şi intrarea unor jucători importanţi pe piaţă (Auchan a preluat lanţul
de magazine Real, Mic.ro, MiniMax şi CDER Interex au ieșit de pe piaţă), precum şi de modificări în top
5 retaileri, poziţia de lider (în funcţie de vânzările totale) fiind ocupată de grupul Schwarz, prin reţeaua
Kaufland.
Tabelul 4.1. Top retaileri după vânzările naţionale în 2012
Kaufland
Carrefour
Lidl
Real
Auchan
Penny&XXL
Mega Image
Cora
Profi
Billa
Comparativ cu alte state membre, nivelul de concentrare a sectorului de retail alimentar din România
nu ar trebui să ridice îngrijorări concurenţiale majore. Primii 5 retaileri cumulează o cotă de piaţă de
aproximativ 30% în funcţie de vânzările totale înregistrate de cei mai importanţi actori.
În anul 2012, s-au deschis peste 200 de noi magazine de tip hipermarket, supermarket sau discounter.
Accentul a fost pus pe deschiderea de supermarketuri, magazine de proximitate şi magazine de tip
discount.
În ceea ce priveşte cererea de produse alimentare, putem spune că sectorul analizat este caracterizat
de o cerere relativ stabilă, cheltuielile pentru alimente reprezentând o parte importantă şi constantă
în bugetul gospodăriilor din România.

4.2. Controlul concentrărilor economice
Piaţa de retail este continuu monitorizată de Consiliul Concurenţei, la toate nivelurile, inclusiv prin
intermediul mecanismului de control al concentrărilor economice. Companiile sunt obligate să notifice
Consiliului Concurenţei orice operaţiune de concentrare economică care depăşeşte pragurile valorice
naţionale, pentru o analiză detaliată a schimbărilor structurale pe pieţele în cauză. Astfel, creşterea
gradului de concentrare în urma operaţiunii nu trebuie să împiedice manifestarea liberă şi efectivă a
concurenţei pe piaţa vizată de operaţiune. Analiza unei operaţiuni de concentrare economică în
sectorul comerţului cu amănuntul se concentrează, pe de o parte, pe efectele acesteia pe piaţa
furnizării de produse alimentare, unde retailerii acţionează ca şi cumpărători în relaţie cu furnizorii de
alimente şi, pe de altă parte, pe impactul operaţiunii asupra pieţei de vânzare a produselor alimentare
către consumatorii finali.
În ultimii 3 ani, Consiliul Concurenţei a autorizat 6 operaţiuni de concentrare economică pe piaţa de
retail alimentar. Cu excepţia operaţiunii Auchan/Real, care a fost autorizată în urma unor angajamente
comportamentale asumate de părţi, toate celelalte concentrări au fost autorizată fără condiţii .
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Părţile implicate în operaţiunile de concentrare economică au urmărit fie extinderea reţelei în teritorii
neacoperite (Profi/Al Comsib, Profi/Alimrom, Auchan/Real, Mega Image/Can Serv (Primavara), Mega
Image/Gima), fie intrarea pe piaţa din România (Lidl /Plus).
Pe parcursul acestui an, Consiliul Concurenţei a introdus în analiza concentrărilor economice din
domeniul retailului preponderent alimentar utilizarea de noi metode de analiză economică ex-ante şi
ex-post, prezentate, pe scurt, în casetele de mai jos.
Caseta 4.1. Analiza ex-ante a concentrărilor economice în retailului alimentar: Testul GUPPI
Testul GUPPI este o metodologie de evaluare a efectelor unilaterale ale concentrărilor economice orizontale.
Mai exact, prin intermediul GUPPI, se evaluează dacă firmele ce vor fuziona pot impune o creştere unilaterală a
preţurilor după concentrare.
În cazul lanţurilor de retail, analiza efectelor unilaterale presupune o abordare specifică, bazată pe conceptele
de fascia şi izocron.

Fascia este un termen utilizat pentru a identifica
totalitatea magazinelor locale aparţinând aceluiaşi
retailer.
Izocronul reprezintă suprafaţa definită de un anumit
număr de minute (de regulă, minute de mers cu
maşina) centrată în jurul unui magazin achiziţionat.
Grafic, un izocron este reprezentat similar imaginii
alăturate.
Atunci când este analizată o concentrare economică, se
defineşte un număr de izocroni egal cu numărul de magazine achiziţionate.
În cadrul analizei este utilizat, de regulă, un proces în 2 paşi (în special atunci când aceasta are la bază
un număr mare de izocroni):
Pasul 1: Filtrarea zonelor care nu ridică
probleme
- Acest pas presupune analiza fiecărui izocron
în parte din punct de vedere al modificării
numărului de fascia, în cazul realizării
concentrării economice, și analiza combinată
a cotelor de piață și a numărului de fascia.
- Rezultat → idenﬁcarea izocronilor potenţial
problematici şi clasificarea acestora în funcţie
de
intensitatea
potenţialelor
efecte
unilaterale.

Pasul 2: Analiza presiunii de creştere
exercitată asupra preţului pentru
zonele care nu au trecut de primul pas
- Estimarea ratelor de substituire*, la
nivelul izocronilor.
- Analiza marjelor de profit, la nivel de
lanţ şi izocron.
- Folosirea ratelor de substituire şi a
marjelor de profit pentru a calcula
GUPPI şi compararea acestuia cu
praguri critice.

Atunci când una dintre firmele implicate în concentrare ridică preţurile în mod unilateral, reducerea
vânzărilor nu reprezintă propriu-zis o pierdere, deoarece acestea sunt deviate şi, astfel, pot fi
recuperate, într-o măsură sau alta, de firma parteneră. Rata de substituire reprezintă ponderea
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vânzărilor astfel deviate de la o companie la alta, ambele fiind părţi în concentrarea economică
analizată.
Formula de calcul pentru GUPPI este următoarea:

GUPPIB = RSBA x mA

unde RSBA reprezintă rata de substituire a retailer-ului B cu retailer-ul A iar mA denotă marja brută de
profit a retailer-ului A, ca procent din venituri.
Cele două variabile de influenţă din formula anterioară sunt direct corelate cu valoarea GUPPI. Astfel, o
rată de substituire mai mare sau o marjă brută de profit mai mare (sau ambele), au tendinţa de a crea
o presiune de creştere mai mare asupra preţurilor post-concentrare25.
Modul de calcul al GUPPI prezintă anumite aspecte ce îl apropie de metodologia de definire a pieţei
dezvoltată de Michael Katz şi Carl Shapiro26.
Agenţii economici implicaţi în procedura de concentrare economică ar putea, prin produsele
comercializate, să formeze împreună o piaţă relevantă dacă următoarea condiţie este satisfăcută:
GUPPIA,B ≥ 2s
unde GUPPIA,B reprezintă valoarea GUPPI calculată pentru retailer-ul A, respectiv pentru retailer-ul B,
iar s reprezintă SSNIP27.
Dacă această condiţie este satisfăcută, atunci, pentru monopolistul ipotetic, care ar fi proprietarul unic
al celor două lanţuri, o creşterea unilaterală a preţurilor de către retailer-ul A va conduce la
maximizarea profitului său.
Testul GUPPI presupune verificarea acestei relaţii pentru fiecare retailer şi izocron în parte. Formula
GUPPI evaluează dacă firma rezultată în urma concentrării este motivată să crească preţurile
produselor comercializate, caeteris paribus.
Caseta 4.2. Analiza ex-post a concentrărilor economice: Metoda „Diferenţă în diferenţe”
Scopul analizei ex-post este de a evalua în ce măsură efectele unei concentrări economice corespund
celor previzionate în cadrul analizei operaţiunii.
În cadrul analizei concentrărilor economice din domeniul retailului alimentar, a fost aplicată metoda
„Diferenţă în diferenţe” (numită, în continuare, DID), una dintre cele mai utilizate strategii de
identificare a scenariilor alternative, indiferent de domeniu. Metoda DID presupune compararea
evoluţiei a două grupuri de unităţi (fie că acestea sunt elementare, indivizi, sau complexe, firme, state
etc.) în două perioade distincte, respectiv înainte şi după efectuarea unui anumit experiment. În mod
uzual, cele două grupuri se numesc „Grupul Tratat” şi „Grupul Control”.
În cazul Consiliului Concurenţei, analiza a avut drept scop să verifice dacă unul din retailerii grupului
25

Cu cât rata de substituire sau marja brută de profit sunt mai mari, cu atât profitul recuperat de firma parteneră este mai
mare, deci motivaţia de a creşte unilateral preţul după concentrare este mai mare.
26
Michael Katz şi Carl Shapiro, Critical Loss: Let’s Tell the Whole Story, ANTITRUST, 2003. Metodologia are la bază modelul
de concurenţă de tip Bertrand cu produse diferenţiate.
27
În acest caz, conceptul de SSNIP trebuie interpretat ca acea valoare, cuprinsă între 5% şi 10%, la care se face referire în
metodologia pentru definirea pieţei relevante ca fiind valoarea creşterii mici, semnificative şi de durată a preţului, în
perioada de după concentrare, creştere ce conduce la maximizarea profitului.
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implicat anterior într-o concentrare economică a încercat să profite de aceasta prin creşterea
preţurilor în magazinele aflate acolo unde poziţia de piaţă a grupului a crescut în urma concentrării
peste un anumit prag critic.
Grupul Control cuprinde magazinele retailerului analizat din zonele în care poziţia grupului nu s-a
întărit în urma concentrării, în timp ce grupul Tratat cuprinde magazinele din zonele potenţial
problematice din punct de vedere al poziţiei grupului pe piaţa locală). Întrucât „experimentul” avut în
vedere este chiar concentrarea economică, cele două perioade analizate reprezintă două intervale de
timp, unul înaintea concentrării şi unul după autorizarea acesteia de către autoritatea de concurenţă28.
Analiza a avut în vedere evoluţia preţurilor pentru 11 categorii de produse alimentare de bază.
În forma sa cea mai simplă, analiza DID poate fi rezumată prin intermediul următorului tabel, unde 
P
reprezintă preţul mediu al unui produs.
Perioadă pre-concentrare

Perioadă post-concentrare

Diferenţă

Grup Tratat

ଵ,ଵ

ଵ,ଶ

∆ଵ = ଵ,ଶ − ଵ,ଵ

Grup Control

ଶ,ଵ

ଶ,ଶ

∆ଶ = ଶ,ଶ − ଶ,ଵ
∆∆ = ∆ଶ − ∆ଵ

Analiza DID se poate realiza şi prin estimarea unui model de regresie ce ia următoarea formă:
, =  + ଵ ∙  + ଶ ∙   + ଷ ∙  ∙   +

,

(1)

unde indicele i reprezintă magazinul, indicele j reprezintă perioada de timp, variabila Tratat este una
binară ce ia valoarea 1 în cazul în care magazinul respectiv face parte din grupul Tratat, 0 în rest,
variabila Post este una binară cu valoarea 1 corespunzând perioadei post-concentrare, 0 în rest.
Ultimul termen al modelului reprezintă interacţiunea celor două variabile alternative descrise anterior,
luând deci valoarea 1 dacă datele corespund unui magazin din grupul Tratat şi din perioada postconcentrare.
Dat fiind modul în care au fost definite variabilele în modelul de regresie (1), coeficienţii estimaţi sunt
folosiţi în mod direct în analiza DID, aşa cum o arată tabelul de mai jos.
Perioadă pre-concentrare

Perioadă post-concentrare

Diferenţă

Grup Tratat

ଵ,ଵ =  + ଵ

ଵ,ଶ =  +ଵ + ଶ + ଷ

∆ଵ = ଶ + ଷ

Grup Control

ଶ,ଵ = 

ଶ,ଶ =  + ଶ

∆ଶ = ଶ
∆∆ = ଷ

Principalul avantaj al utilizării modelului de regresie pentru analiza DID constă în faptul că se poate

28

Din motive de ordin practic, cele două perioade reprezintă intervale similare de timp, cu același număr de luni fiecare,
orizontul de timp surprins de date lăsând să treacă și o perioadă înainte și după autorizarea concentrării, astfel încât
efectele acesteia să aibă timp să se manifeste complet.
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testa semnificaţia statistică a coeficientului estimat pentru ଷ, evitând astfel erori de interpretare a
rezultatelor29. În plus, se pot introduce cu uşurinţă în model şi alţi factori ce ar putea explica evoluţia
preţului mediu în cele două perioade analizate, modelul astfel rafinat având o mai mare putere de
explicare a fenomenului analizat.
În cazul nostru, modelul de regresie ce a fost estimat este următorul:
, =  + ଵ ∙  + ଶ ∙   + ଷ ∙  ∙   + ସ ∙ , +

,

(2)

unde Luna reprezintă un set de 11 variabile binare, câte una pentru fiecare lună din perioada ianuarie –
noiembrie30.
Ecuaţia de regresie (2) a fost estimată prin metoda OLS (metoda celor mai mici pătrate) pentru fiecare
din cele 11 categorii de produse, la nivelul fiecărei locaţii potenţial problematice, prin comparare cu
grupul Control, rezultând astfel câteva zeci de estimări separate. Coeficientul de interes a fost ଷ,
acesta reprezentând modificarea procentuală a preţului categoriei de produse respective, ca urmare a
implementării concentrării economice autorizate.

4.3. Modificări ale cadrului legal
Cadrul legal afectează lanţul de distribuţie la toate nivelurile acestuia, de la sectorul agricol până la cel
de retail. Orice formă de reglementare poate creşte preţurile întreprinderilor active pe o anume piaţă,
costuri care vor fi transmise în preţurile consumatorilor finali.
În cursul anului 2012, au fost iniţiate mai multe modificări legislative cu impact asupra sectorului de
retail prin magazine nespecializate, acte asupra cărora Consiliul Concurenţei a intervenit prin
recomandări şi puncte de vedere.
Majoritatea recomandărilor Consiliului Concurenţei, în acest domeniu, au fost preluate, în sensul că o
parte din iniţiativele legislative în cauză au fost respinse.
Rămân, în continuare, în discuţie recomandări mai vechi susţinute de Consiliul Concurenţei, care nu
au fost adoptate sau preluate de actorii implicaţi, referitoare la:
a) Interzicerea vânzării în pierdere. Interzicerea vânzărilor cu preţ redus. Consiliul Concurentei a
recomandat eliminarea definiţiei costului de achiziţie din Legea nr. 321/2009 – Codul de Bune Practici deoarece principiul statuat, interzicerea vânzării în pierdere, are caracter anticoncurenţial, conducând
la impunerea unui preţ minim de revânzare.
b) Termene de plată reglementate. Consiliul Concurenţei a avertizat că propunerea de reglementare a
unor termene de plată poate fi considerată o măsură de protecţie a furnizorilor doar pe termen scurt.
Pe termen lung însă, această măsură ar putea avea un efect invers celui scontat.

29

Un rezultat calculat folosind forma tabelară a metodei DID ar putea fi considerat reprezentativ, chiar dacă el nu este în
realitate statistic semnificativ diferit de zero.
30
Luna decembrie este omisă pentru a evita multicoliniaritatea ce ar rezulta datorită faptului că modelul de regresie
conține un termen liber, ߚ reprezentând de fapt impactul lunii decembrie asupra prețurilor.
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În cursul anului 2012, Consiliul Concurenţei a avizat favorabil abrogarea H.G. nr. 1454/2004 pentru
aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul şi a transmis o opinie
referitoare la propunerea de modificare a Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000, iniţiată de Comisia de
Afaceri Europene a Senatului României (referitoare la prevederile privind obligativitatea de a vinde
produse romaneşti în proporţie de cel puţin 80% şi la relocarea magazinelor în afara oraşelor) care a
fost luată în considerare, propunerea legislativă fiind respinsă.
Ca parte a Planului de acţiune în domeniul comerţului cu amănuntul, comunicat de Comisia Europeană
Parlamentului European31, Comisia urmează să adopte Cartea verde privind practicile comerciale
neloiale din lanţul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare între întreprinderi.
Autorităţile competente din fiecare stat membru, inclusiv Consiliul Concurenţei din România, au
formulat opinii şi puncte de vedere cu privire la prevederile acestui document.
Chiar dacă s-a menţionat problema practicilor comerciale neloiale, în contextul mai multor iniţiative,
nu există, la acest moment, un cadru de reglementare specific la nivelul UE pentru combaterea
acestor practici în cadrul lanţului de aprovizionare business-to-business cu produse alimentare şi
nealimentare.
Practicile comerciale neloiale (PCN) sunt acele practici şi condiţii care se abat în mod vădit de la buna
conduită comercială şi care sunt contrare bunei-credinţe şi corectitudinii în relaţiile dintre întreprinderi
(B2B). PCN sunt impuse, de obicei, în situaţiile în care există un dezechilibru de putere de negociere.
Printre astfel de practici se numără:
-

neprezentarea de informaţii suficiente cu privire la clauzele contractuale;
solicitarea de plăţi pentru bunuri sau servicii care nu au nicio valoare pentru contractant;
modificarea unilaterală sau retroactivă a clauzelor contractuale;
solicitarea de plăţi pentru servicii fictive;
împiedicarea contractanţilor să se aprovizioneze din alte state membre – ceea ce duce la
împărţirea teritorială a pieţei unice.

Legislaţia în domeniul concurenţei are drept obiectiv să contribuie la construirea şi la protejarea pieţei
unice, precum şi la sporirea bunăstării consumatorilor. Aceasta urmăreşte să creeze condiţiile pentru
funcţionarea adecvată a pieţei şi nu vizează, în sine, echitatea relaţiilor comerciale individuale decât
dacă se produce o funcţionare necorespunzătoare a pieţei din cauza existenţei puterii de piaţă. Prin
urmare, legislaţia în domeniul concurenţei ar putea aborda numai o parte a acestor tipuri de practici
neloiale.
Pentru o abordare unitară, ar fi necesar să se garanteze existenţa, în toate statele membre, a unui set
comun de principii de punere în aplicare.

31

31.01.2013.
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4.4. Presiunile concurenţiale exercitate de produsele străine asupra
produselor româneşti
La nivelul produselor alimentare de bază, selecţionate de către Consiliul Concurenţei, raportul dintre
produsele naţionale şi cele provenite din import continuă să fie unul supraunitar. Cu toate acestea, cu
excepţia cărnii de porc, pentru toate celelalte categorii de produse prezentate în graficul 4.2, produsele
din import câştigă teren. Laptele dulce de consum şi uleiul de floarea soarelui au înregistrat cele mai
mari modificări în această direcţie, în perioada analizată.
Graficul 4.2. Evoluția ponderii produselor alimentare de bază provenite din România în totalul
vânzărilor magazinelor, 2009-2012
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Graficul 4.3. Provenienţa produselor alimentare de bază în 2012
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Graficul 4.3 de mai sus arată că majoritatea produselor importate din categoriile selectate provin, ca şi
în perioada anterioară, din ţări ale Uniunii Europene.
Situaţia este în continuare diferită pe segmentul de legume-fructe, acolo unde produsele provin
preponderent de la furnizori externi, din considerente legate de preţ şi de deficienţele existente la
nivelul producţiei autohtone.
Graficul 4.4. Evoluția ponderii legumelor şi fructelor provenite din România în totalul vânzărilor
magazinelor, 2009-2012
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În perioada 2011/2012, deşi pe anumite categorii de produse se observă o creştere a ponderii
produselor autohtone pe rafturile marilor retaileri, în majoritatea cazurilor se înregistrează scăderi.
Graficul 4.5. Provenienţa legumelor şi fructelor în 2012
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Graficul de mai sus arată că, în ceea ce priveşte structura importurilor, situaţia diferă faţă de categoria
produselor de bază, unde majoritatea produselor proveneau din UE.

4.5. Evoluţia preţurilor la alimente
Tabelul 4.2. Evoluţia preţurilor medii ale reţelelor de retail pentru produsele alimentare de bază
Produs

Creştere 2011/2010

Creştere 2012/2011

Lapte dulce de consum

10,08%

7,69%

Ouă găină

-1,63%

-37,02%

Carne de porc

-3,04%

21,43%

Carne de pasăre

3,86%

5,70%

Ulei de floarea soarelui

24,13%

0,40%

Pâine

8,30%

31,45%

Mezeluri

-2,49%

38,35%

Vin

6,63%

33,61%

Din evoluţia preţurilor de achiziţie ale retailerilor se observă faptul că diferenţa cea mai mare de preţ a
fost înregistrată, în 2012, la categoria mezeluri, acolo unde preţul a crescut cu 38,35% faţă de anul
precedent. Categoria ouă este singura care a înregistrat scăderi de preţ în această perioadă.
Pe categoriile legume/fructe au fost înregistrate creşteri de preţ semnificativ mai mici comparativ cu
alimentele de bază şi reduceri pentru 4 din cele 11 produse analizate, în 2012 faţă de 2011.
Tabelul 4.3. Evoluţia preţurilor medii ale reţelelor de retail pentru legume şi fructe
Produs

Creştere 2011/2010

Creştere 2012/2011

Mere

10,89%

-1,45%

Pere

0,72%

15,27%

Struguri

-8,91%

25,11%

Caise

-9,13%

4,70%

Cireşe

5,72%

-4,69%

Roşii

-13,75%

17,10%

0,00%

15,38%

Fasole boabe

-11,29%

14,81%

Ceapă uscată

-14,44%

-19,38%

Cartofi

-7,22%

-23,35%

Varză

-10,24%

5,26%

Morcovi
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4.6. Evoluţia mărcilor private
Produsele comercializate sub marcă privată îşi consolidează, în continuare, poziţia în rândul
consumatorilor, înregistrând, şi în 2012, creşteri semnificative, atât la nivelul produselor alimentare,
cât şi la nivelul celor nealimentare.
Tabelul 4.4. Evoluţia vânzărilor de produse marcă privată
Vânzări de produse marcă privată

Creştere 2011/2010

Creştere 2012/2011

Produse alimentare marcă privată

37%

34%

Produse nealimentare marcă privată

28%

36%

În ceea ce priveşte evoluţia vânzărilor pe categorii de produse vândute sub marcă privată, cu excepţia
zahărului, care a înregistrat o scădere substanţială (51%), toate celelalte categorii au înregistrat creşteri
în 2012 (graficul 4.6).
Graficul 4.6. Evoluția ponderii mărcilor private în totalul vânzărilor magazinelor32, pe categorii de
produse, 2010-2012
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32

Au fost luate în calcul doar magazinele care oferă mărci private din respectivele categorii.
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4.7. Concluzii
Sectorul de retail alimentar a fost caracterizat, şi anul acesta, de ascensiunea comerţului modern.
Totuşi, pe fondul unei ponderi ridicate a populaţiei rurale şi al unui comportament de consum aflat
încă în proces de schimbare, comerţul tradiţional continuă să fie majoritar, la nivelul ţării.
O altă caracteristică a evoluţiei din ultima perioadă este creşterea ponderii mărcilor private, atât la
nivelul vânzărilor de produse alimentare, cât şi la nivelul celor de produse nealimentare.
Dezvoltarea sectorului, în ansamblu, este însă limitată de evoluţia macroeconomică nefavorabilă,
consumul gospodăriilor stagnând în 2012, pe fondul creşterii reduse a produsului intern brut.
Existenţa unui mediu concurenţial normal în sectorul de retail este extrem de importantă, având un
impact pozitiv asupra bunăstării consumatorilor, prin îmbunătăţirea ofertei de retail (caracterizată de
multiple dimensiuni, precum: preţ, calitate, gamă, servicii şi proximitate).
În ciuda consolidării din ultimii ani, nivelul de concentrare a sectorului a rămas unul relativ scăzut
(primii 5 retaileri cumulează o cotă de piaţă33 de aproximativ 30%).
Monitorizarea realizată de Consiliul Concurenţei la nivelul sectorului de retail alimentar a fost una
continuă şi a privit toate nivelurile, inclusiv controlul concentrărilor economice.
Mai mult decât atât, în 2012, Consiliul Concurenţei a intervenit, prin recomandări şi puncte de vedere,
în modificările legislative cu impact asupra sectorului de retail.

33

În funcţie de vânzările totale înregistrate de cei mai importanţi actori.
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Caseta 4.3. Sectorul de retail alimentar din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurențială

61

Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurențială (IAPC) în ceea ce privește sectorul
de retail alimentar s-a axat asupra a două aspect esențiale ale acestui sector, respectiv aprovizionarea
și comercializarea. Așa cum am menționat în capitolul 2, acoperirea acestor piețe a fost extinsă la
nivel național, chiar dacă în activitatea curentă a instituției piața de comercializare este definită local,
în timp ce piața de achiziție este definită la nivel de categorie de produse. Privirea de ansamblu
asupra acestor piețe asigură caracterul general al analizei și permite compararea cu alte industrii.
Graficul de mai jos arată că sectorul de retail alimentar, prin cele două componente esențiale
analizate, se află în partea superioară a ierarhiei în ceea ce privește înclinarea spre manifestarea
liberă a concurenței. Astfel, sectorul aprovizionării este plasat în primul grup, cel al industriilor cele
mai competitive (grup delimitat inferior de Q3), în timp ce sectorul comercializării se află în partea
superioară a grupului de mijloc (grup delimitat inferior de Q1 și superior de Q3).
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5. SECTORUL AUTO
5.1. Descrierea sectorului
Industria auto constituie unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei care influenţează în mod
consistent dezvoltarea economică, exporturile şi crearea de noi locuri de muncă. Importanţa industriei
auto reiese şi din impactul pe care îl are asupra celorlalte sectoare ale economiei.
Pe lângă incontestabila importanţă naţională, industria auto are o influenţă majoră şi asupra pieţei
unice europene prin efectele transfrontaliere asupra furnizorilor, producătorilor, comercianţilor şi
distribuitorilor, creând o reţea de interese reciproce cu impact asupra economiei fiecărui stat membru.
Producţia de autovehicule este interconectată cu alte sectoare ale economiei, producătorii de
subansamble electronice, mecanice şi electrice, IT, producătorii de oţel, plastic, cauciuc fiind furnizori
importanţi ai producătorilor de autovehicule. În acest sens, există estimări care indică faptul că
aproximativ 20% din producţia europeană de oţel şi 36% din producţia de aluminiu, sunt folosite anual
pentru construcţia autovehiculelor.
În ceea ce priveşte România, aderarea la Uniunea Europeană a determinat un laborios proces de
armonizare a legislaţiei naţionale cu reglementările europene deoarece sectorul auto este unul dintre
cele mai reglementate sectoare economice din Europa, cu peste 80 de directive UE şi peste 115 alte
reglementări UN/ECE care stabilesc cadrul legislativ ce reglementează industria auto europeană.
Autovehiculele, fiind produse tehnice complexe ce incorporează tehnologii de ultimă generaţie,
parcurg un lung traseu – de la proiectare la producţia efectivă – ce durează până la 5 ani iar ciclul lor de
viaţă (perioada în care sunt menţinute în producţie) durează până la 7 ani. Din punct de vedere al
reglementărilor europene, autovehiculele trebuie să respecte în primul rând Directiva-cadru privind
omologarea de tip pentru întregul autovehicul (Directiva 2007/46/CE). Această directivă-cadru conţine
proceduri şi o listă a directivelor speciale care stabilesc cerinţele tehnice pentru autovehicule, precum
şi pentru componentele şi unităţile tehnice separate necesare pentru asamblarea autovehiculelor. În
plus, există şi alte directive care stabilesc cerinţe pentru utilizarea autovehiculelor, precum şi alte
reglementări care se aplică în întreaga Uniune Europeană, în baza dreptului european.
Pe lângă aceste directive şi reglementări, majoritatea ţărilor membre UE percep o formă sau alta de
impozitare sau taxare a autoturismelor în funcţie de emisiile de CO2. România nu face excepţie, astfel
că în anul 2007 a fost introdusă o aşa numită taxă de primă înmatriculare, calculată în funcţie de datele
tehnice ale fiecărui autoturism în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi a emisiilor de dioxid de carbon.
Această taxă a fost redenumită în anul 2008 în taxă de poluare pentru autovehicule, iar începând cu
anul 2013, taxa de poluare a fost din nou redenumită ca „timbru de mediu pentru autovehicule”34 fiind
aplicată tuturor autovehiculelor35, atât noi cât şi second-hand, care sunt comercializate în România.

34

OUG nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule publicată în M.Of. nr 119/04.03.2013
Se menţine exceptarea pentru anumite autovehicule cum ar fi cele aparţinând misiunilor diplomatice, persoanelor cu
handicap, autovehicule ale poliţiei, jandarmeriei, pompieri etc.
35
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În ceea ce priveşte potenţialul pieţei de autoturisme, România, ţară cu o populaţie de 21,35 milioane
de locuitori, este cea de-a treia piaţă de desfacere (din punct de vedere al numărului de locuitori) din
Europa Centrala şi de Est (incluzând Ucraina) şi cea de-a şaptea din UE-27. Cu toate acestea,
potenţialul de creştere al pieţei este influenţat în mod negativ de faptul că, din punct de vedere al PIB
pe cap de locuitor, România ocupa penultimul loc între ţările membre UE-27, cu un PIB pe cap de
locuitor de 49% din media UE-27 ţări36.
Parcul auto naţional număra la sfârşitul anului 2012 aproximativ 5,71 milioane de vehicule din care
4,48 milioane de autoturisme37. Rata de motorizare era la sfârşitul anului 2011 de 203 de autoturisme
la mia de locuitori, ceea ce situează ţara noastră pe ultimul loc în rândul statelor membre ale UE în
ceea ce priveşte rata de motorizare a locuitorilor. Din cele 4.48 milioane de autoturisme, aproximativ 1
milion38 sunt înmatriculate în regiunea Bucureşti-Ilfov. Rata de motorizare pentru această regiune este
de 432 de autoturisme la mia de locuitori (un număr apropiat de media europeană39).
Piaţa românească de autoturisme a înregistrat o creştere puternică pe toate segmentele sale
(producţie, import, export şi vânzări) în perioada 2000-2007. Pentru anul 2012 se observă o creştere a
producţiei şi exporturilor de autoturisme, în timp ce vânzările şi importul de autoturisme şi-au
continuat scăderea. Ca urmare a acestui fapt, în anul 2012 marea majoritate a producţiei de
autoturisme a fost exportată.
Graficul 5.1. Evoluții în sectorul auto din România, 2000-2012
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Sursa: Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile
36

În anul 2011, PIB pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS).
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec0011
37
Conform Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Autovehiculelor, Parc auto 2012.
38
973.789 autoturisme înmatriculate în regiunea Bucureşti-Ilfov din care 901.014 în Bucureşti şi 72.775 în judeţul Ilfov,
conform DRPCIV, Parc auto 2012.
39
Media europeană neponderată era în anul 2011 de 455 autoturisme la 1000 de locuitori, estimare realizată pe baza
datelor Eurostat disponibile pentru 17 ţări (Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania,
Olanda, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Finalanda).
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Producţia de autoturisme a crescut de la 64.181 de unităţi în anul 2000 la 93.997 de unităţi în anul
2004, ceea ce corespunde unei rate anuale compusă de creştere (RACC)40 de 10.01%. Această creştere
a fost determinată, în special, de preluarea uzinei Dacia de către Renault în anul 1999. În perioada
2004-2012 producţia de autoturisme a crescut de la 93.997 de unităţi la 326.556 de unităţi. Această
creştere s-a datorat lansării, în luna septembrie 2004, a modelului Dacia Logan, urmată în anii următori
de lansarea altor modele construite pe aceeaşi platformă tehnică (Logan MCV, Logan Van, Dacia
Sandero, Dacia Duster). Tot începând cu anul 2004, exporturile, compuse aproape în totalitate din
autoturisme Dacia, au avut o creştere accelerată de la 16.985 la 320.833 de unităţi în anul 2012, ceea
ce corespunde unei rate anuale compusă de creştere de aproximativ 44.4%.
Pentru perioada 2000-2012, exporturile de autoturisme au avut o RACC de 36.4%, iar producţia de
autoturisme a avut o RACC de 14.5%.
Importurile şi vânzările de autoturisme noi au avut până în anul 2007 o dinamică oarecum
asemănătoare dinamicii producţiei şi exporturilor, însă începând cu anul 2007 atât importurile cât şi
vânzările de autoturisme noi au avut o scădere abruptă. Astfel, importul de autoturisme noi a scăzut
de la 204.719 unităţi în anul 2007, la 52.430 de unităţi în anul 2012, ceea ce corespunde unei rate
anuale compusă de creştere de -23.8%, în timp ce vânzările de autoturisme noi au scăzut în aceeaşi
perioadă de la 315.621 la 72.179 de unităţi, adică o RACC de -25.5%. În schimb, pentru perioada 20002012, importul de autoturisme noi a avut o RACC de 11.35% iar vânzările de autoturisme noi au avut o
RACC de 0.7%.
În anul 2012, piaţa vânzării de autoturisme noi s-a reîntors practic în anul 2000, vânzările de
autoturisme atingând un nivel apropiat celui înregistrat în anul 2000.
Graficul 5.2. Structura parcului auto din România în funcţie de vechimea autoturismelor în 2012
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40

De obicei, exprimată în procente, în termeni anuali, RACC reprezintă efectul cumulativ pe care creşterile sau scăderile le
1/(tn-t0)
au asupra valorilor iniţiale într-o anumită perioadă de timp. RACC(t0,tn)=(V(tn)/V(t0))
-1.

65

Scăderea vânzărilor de autoturisme noi, concomitent cu creşterea vânzărilor de autoturisme secondhand, au avut ca efect îmbătrânirea parcului auto, ponderea autoturismelor mai noi de 2 ani scăzând
de la 20% în 2010 la 3% în 2012, fapt cauzat de scăderea dramatică a vânzărilor de autoturisme noi.
Pe intervalul de vechime 3-15 ani se observă o creştere constantă a numărului de autoturisme, situaţie
datorată, pe de-o parte, învechirii parcului auto, iar pe de altă parte creşterii vânzărilor de autoturisme
second-hand. În ceea ce priveşte evoluţia procentului autoturismelor mai vechi de 15 ani, creșterea a
fost atenuată, în principal, datorită radierilor de autoturisme (un important rol în acest sens a avut şi
programul „Rabla”).
Graficul 5.3. Evoluţia parcului de autoturisme din România în funcţie de vechime, 2007-2012
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Calculând media vârstelor autoturismelor pentru anul 2012, a fost obţinută vârsta medie de 12,73 ani.
Graficul 5.4. Evoluția vârstei medii a autoturismelor din România, 2007-2012
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Graficul 5.5. Evoluția vârstei mediane a autoturismelor din România, 2007-2012
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Graficul 5.5 arată că în anul 2012 jumătate din parcul de autoturisme din România avea o vârstă de
peste 11,62 ani, susținând tendința de îmbătrânire evidențiată în graficul 5.4. Evoluţia vârstei mediane
a parcului de autoturisme a fost influenţată în mod direct de scăderea înmatriculărilor de autoturisme
noi şi de creşterea înmatriculărilor de autoturisme second-hand. Astfel, anii 2007 şi 2008, ani în care a
fost înregistrat cel mai mare număr de autoturisme noi înmatriculate (aproximativ 600.000 de unităţi,
cumulat pe cei doi ani), au determinat scăderea vârstei mediane a autoturismelor până la 8.38 ani.
După anul 2008, scăderea vânzărilor de autoturisme noi concomitent cu creşterea vânzărilor de
autoturisme second-hand a condus la creşterea vârstei mediane a parcului auto până la 11,62 ani.
Structura parcului de autoturisme în funcţie de tipul de carburant utilizat, în anul 2012
În ceea ce priveşte structura parcului auto, în funcţie de tipul carburantului folosit, în ultimii 4 ani se
observă o creştere a ponderii de autoturisme cu motor diesel în totalul autoturismelor din parcul auto
naţional. Astfel, în anul 2012, aproximativ o treime din totalul autoturismelor înmatriculate în România
erau autoturisme cu motor Diesel.
Graficul 5.6. Evoluţia parcului auto din România în funcţie de tipul de carburant utilizat, 2007-2012
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Graficul 5.7. Evoluţia înmatriculărilor de autoturisme noi în Români în funcţie de tipul de carburant
utilizat, 2007-2012
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Având în vedere structura înmatriculărilor de autoturisme noi şi a parcului de autoturisme, rezultă că
ponderea autoturismelor diesel în parcul de autoturisme creşte într-un ritm accelerat ca urmare, în
principal, a importurilor de autoturisme diesel second-hand.
Graficul 5.8. Structura parcului auto în funcţie de tipul de carburant utilizat în 2011
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Înmatriculări de autoturisme noi şi second-hand
Analiza înmatriculărilor de autoturisme noi şi autoturisme second-hand indică o evoluţie diferită, ca
rezultat al influenţei unor factori specifici. Astfel, vânzările de autoturisme au crescut până în anul 2007
pe fondul dezvoltării economice a ţării şi a integrării în UE, pentru ca în anii următori să se înregistreze
o scădere abruptă a vânzărilor, influenţată atât de criza economică41 cât şi de vânzările de autoturisme
second-hand. Desfiinţarea taxelor vamale în comerţul cu statele membre a avut ca rezultat o explozie a
vânzărilor de autoturisme second-hand. Modificările legislative aduse taxei de primă înmatriculare sunt
reflectate în evoluţia ulterioară a înmatriculărilor de autoturisme second-hand.
Graficul 5.9. Evoluția înmatriculărilor de autoturisme în România, 2006-2012
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În intervalul 2006-2012, coeficientul de variaţie42 de 61,8% indică o volatilitate foarte mare a
înmatriculărilor de autoturisme noi. În aceeaşi perioadă, coeficientul de variaţie al înmatriculărilor de
autoturisme second-hand a fost 41,6%, indicând o volatilitate ridicată, dar totuşi mai mică decât cea a
înmatriculărilor de autoturisme noi.
În ceea ce priveşte relaţia dintre veniturile populaţiei şi înmatriculări, trebuie precizat că, pentru o
gospodărie, autoturismul reprezintă o investiţie majoră, a doua ca importanţă după achiziţionarea unei

41

Se consideră ca moment „oficial” al începerii crizei, 15 septembrie 2008, dată la care banca de investiţii Lehman Brothers,
a patra ca mărime din lume, a intrat în faliment.
42
Coeficientul de variaţie permite compararea unor serii statistice din punct de vedere al deviaţiei standard. Un coeficient
de variaţie mai mic indică o valori mai apropiate ale seriei de media acesteia. Deviaţia standard a unui set de date permite
estimarea uniformităţii valorilor acestuia, mai precis, cu cât valoarea deviaţiei standard este mai mică, cu atât valorile
setului sunt grupate în jurul valorii medii. Invers, cu cât deviaţia standard este mai mare, cu atât valorile setului sunt mai
depărtate faţă de valoarea medie.
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locuinţe. Din analiza evoluţiei veniturilor totale ale unei gospodării şi evoluţiei înmatriculărilor de
autoturisme noi nu reiese existenţa unei corelaţii între cei doi indicatori.
Graficul 5.10. Evoluţia înmatriculărilor de autoturisme noi (în unităţi) şi a veniturilor totale medii
lunare pe gospodărie (în lei şi euro), 2006-2011
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Deşi, la o primă vedere, această lipsă de corelaţie între evoluţia veniturilor şi evoluţia înmatriculărilor
de autoturisme poate părea surprinzătoare, ea sugerează faptul că alte modalităţi de finanţare, în afara
veniturilor (ex. creditele bancare, leasing auto), au o influenţă mai mare asupra evoluţiei
înmatriculărilor de autoturisme. Această explicaţie este susţinută de nivelul foarte redus al veniturilor
gospodăriilor raportat la preţul autoturismelor noi.

5.2. Piaţa distribuţiei de autoturisme din România
Evoluţia cifrelor de afaceri indică o scădere abruptă a comerţului cu autovehicule în anul 2009 urmată
de o stabilizare a cifrelor de afaceri în perioada ulterioară. În acelaşi interval, cifra de afaceri obţinută
din activitatea de întreţinere şi repararea autovehiculelor a înregistrat o scăderea uşoară, în timp ce
activitatea de comerţ cu piese şi accesorii a evoluat pozitiv, depăşind, ca valoare, în anul 2011 cifra de
afaceri din comerţul cu autovehicule.
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Graficul 5.11. Evoluția cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul pentru întreprinderile cu activitate
principală de comerţ, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2, 2009-2011
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În ceea ce priveşte numărul întreprinderilor active, în intervalul analizat se constată o scădere
importantă a numărului întreprinderilor active din comerţul cu autoturisme concomitent cu o creştere
consistentă a întreprinderilor din comerţul cu ridicata de piese şi accesorii.
Graficul 5.12. Evoluția numărului de întreprinderi active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel
de clase CAEN Rev.2 şi clase de mărime după numărul de salariaţi, 2008-2011
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În anul 2012, în România, au fost comercializate, prin intermediul diverşilor importatori, peste 52 de
mărci de autoturisme43. Mulţi dintre aceşti importatori comercializează mai multe mărci de
43

Estimare pe baza datelor DRPCIV, Evoluţia autoturismelor noi și second hand înmatriculate în România.
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autoturisme produse de acelaşi grup de producători de autoturisme. Entităţile care distribuie
autoturisme pe piaţa românească pot fi importatori deţinuţi de producătorul de autoturisme, sucursale
ale acestor producători sau importatori independenţi. Prin intermediul reţelelor lor de distribuţie,
aceşti importatori comercializează şi piese de schimb şi accesorii pentru autoturisme.
În România există şi doi producători de autovehicule, Dacia şi Ford.
Automobile-Dacia SA este principalul producător de automobile din România. Uzina de Automobile
Piteşti (UAP) a fost construită în anul 1966. UAP producea autoturisme sub licenţă Renault . În anul
1999, Renault a preluat 51% din capitalul Automobile-Dacia, iar în prezent deţine 99,43% din acţiuni44.
În anul 2004 a fost produs primul autoturism Dacia Logan. 90% din producţia uzinei din Mioveni este
exportată în 37 de ţări.
Al doilea producător de autovehicule din România, Ford România SA, produce autovehicule şi motoare
la uzina din Craiova. În anul 2007, Ford a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni al Automobile Craiova
SA, preluând în martie 2008 uzina Automobile Craiova (fosta uzină Oltcit şi ulterior Daewoo
Automobile). În anul 2009 a fost construit primul Ford Tranzit, iar începând cu anul 2012, uzina din
Craiova produce şi autoturismul Ford B-Max şi motoarele de 1.0 l Ecoboost.
Cei mai importanţi importatori şi producători din România şi mărcile pe care aceştia le distribuie sunt
prezentaţi în tabelul următor (valabil pentru anul 2012).
Tabelul 5.1. Principalii importatori şi producători de autovehicule din România
Ţara de
origine
România

Statut
Grup
importator
independent
deţinut de
Mercedesproducător
Benz

Companie

Mărci reprezentate

KIA ROM AUTO SRL

KIA

Mercedes Benz România SRL

Mercedes / Maybach
/ SLR / Smart / Fuso

Germania

Subaru Motors Trading SRL
M Car Trading SRL
Hyundai Auto România SRL
Premium Auto SRL

Subaru
Mitsubishi
Hyundai
Jaguar / Land Rover

Cipru
Cipru
Cipru
România

Opel Southeast Europe Kft

Opel / Chevrolet

Ungaria

Renault Commercial Roumanie
SRL

Renault / Nissan

Franța

Automobile - Dacia SA

Dacia

Franța

Toyota România SRL

Toyota
Lexus

Olanda

independent Inchcape

Citroen România SRL*

Citroen

Franţa

deţinut de
producător

44

independent
independent
independent Ţiriac Auto
independent
deţinut de
GM
producător
deţinut de
producător
Renault
deţinut de
producător

Citroen*

Conform informaţiilor disponibile pe site-ul grupului: www.daciagroup.com.
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Trust Motors SRL
Auto Italia Impex SRL

Porsche România SRL
FORD România SA
BMW VERTRIEBS GMBH
SALZBURG (sucursală)
NEW KOPEL CAR IMPORT SRL

Peugeot
Fiat / Alfa Romeo /
Lancia / Jeep /
Chrysler / Dodge
VW / Audi / Skoda /
Seat / Bentley /
Porsche

România

independent

Olanda

independent

Austria

Independent

Ford

Olanda

BMW / Mini

Austria

Ssang Yong

România

Porsche
Holding

deţinut de
FORD
producător
deţinut de
BMW
producător
Independent

* din anul 2012 importul autovehiculelor Citroen în România a fost preluat de către Trust Motors

După maximul atins în anul 2007, cifra de afaceri a principalilor importatori a scăzut accelerat pe fondul
scăderii vânzărilor până la mai puţin de jumătate în anul 2011. Pentru această analiză au fost folosite
date de la Ministerul de Finanţe, fiind excluse cifrele de afaceri ale Ford România şi Dacia45. Mai trebuie
precizat că vânzările Dacia pe piaţa din România se realizează prin intermediul Renault Commercial
Roumanie (RCR) şi prin urmare, cifra de afaceri a RCR include şi cifra de afaceri a Dacia din vânzări de
autoturisme şi piese de schimb pe piaţa internă.
Unele din graficele următoare fac referire la principalii furnizori activi pe piața de distribuție a
autoturismelor din România. Aceștia sunt: Porsche România, Kia Rom Auto, Mercedes-Benz, Toyota,
Auto Italia, Trust Motors, Renault Commercial Roumanie, BMW România, Hyundai, Subaru Motors
Trading, Premium Auto și M Car Trading.
Graficul 5.13. Evoluția cifrei de afaceri nete a principalilor furnizori, 2007-2012
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Aceste cifre de afaceri cuprind şi producţia, exporturile etc, având valori foarte mari iar includerea acestor cifre ar
distorsiona o analiza ce are ca scop vânzările de autoturisme pe piaţa internă.
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Evoluţia profitului net a urmat acelaşi trend, scăderea puternică de până în anul 2010 fiind urmată de o
uşoare revigorare înregistrată în anul 2011 şi din nou o scădere în anul 2012.
Graficul 5.14. Evoluţia profitului şi a pierderilor principalilor furnizori, 2007-2012
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Criza economică a avut un impact major şi asupra forţei de muncă, numărul de salariaţi ai principalilor
furnizori scăzând de la 1.274 în anul 2007 la 768 în anul 2011, pentru ca anul trecut să se înregistreze o
creştere a numărului de salariaţi. Profitul net per angajat a scăzut de la 122.345 de euro până la un
minim de 23.324 de euro în anul 2009.
Graficul 5.15. Evoluția numărului de salariaţi ai principalilor furnizori şi profitul per angajat (în euro),
2007-2012
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În ceea ce priveşte evoluţia cotelor de piaţă, calculate în funcţie de numărul total de autoturisme
vândute, analiza indică faptul că Dacia continuă să domine piaţa din România, deşi cota sa a scăzut în
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ultimii trei ani până la 25%. Pe de altă parte, se observă creşterea cotelor de piaţă pentru
autoturismele marca VW şi Skoda.
Graficul 5.16. Evoluţia cotelor de piaţă pe mărci de autoturisme în funcție de vânzări, 2008-2012
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De asemenea, se observă o tendinţa accentuată de creştere a ponderii autoturismelor premium (BMW,
Audi, Mercedes-Benz) în detrimentul mărcilor de volum, ceea ce pare a fi mai mult un efect al crizei
economice şi mai puţin o reorientare a clienţilor către mărcile premium. Această afirmaţie este
susţinută de faptul că şi mărcile premium au înregistrat o scădere a numărului de autoturisme vândute,
dar această scădere a fost mai puţin severă decât scăderea înregistrată de mărcile de volum, iar în
contextul scăderii generale a pieţei auto, cota de piaţă a mărcilor premium a crescut.
Graficul 5.17. Evoluţia cotelor de piaţă a grupurilor de întreprinderi în funcție de vânzări, 2008-2012
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Analiza cotelor de piaţă ale grupurilor de întreprinderi indică faptul că Grup Renault deţine o cotă de
piaţă de 33%, urmat de Porsche România cu o cotă de piaţă de 25%. Cele două grupuri deţin astfel 58%
din piaţă, în timp ce ceilalţi competitori au cote de piaţă de sub 10%.

5.3. Elemente de concurenţă
Gradul de concentrare a pieţei
În perioada 2008-2012 se observă o oarecare stabilitate la nivelul ierarhiei principalilor cinci concurenţi
de pe piaţă – Grupul Dacia-Renault, Porsche România, General Motors (Opel şi Chevrolet), Ford şi Tiriac
Motors – care cumulează o cotă de piaţă de 79,36 % (pentru anul 2012) din vânzările de autoturisme
noi. Aceste grupuri comercializează aproximativ 15 mărci de autoturisme din totalul de aproximativ 52
de mărci comercializate în România (pentru anul 2012).
În ceea ce priveşte evoluţia cotelor de piaţă, deşi analiza datelor prezentate relevă fluctuaţii moderate
ca amplitudine, nu se poate vorbi de o stabilitate în timp a cotelor de piaţă de natură să sugereze o
eventuală înţelegere anticoncurenţială pe piaţă.
În ceea ce priveşte gradul de concentrare a pieţei, analiza datelor disponibile indică faptul că piaţa
distribuţiei de autoturisme are un grad ridicat de concentrare46.
Graficul 5.18. Evoluţia HHI, 2008-2012
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Informaţii cu privire la cerere
În cazul autoturismelor pot fi delimitate trei categorii de clienţi (cumpărători): clienţii de flote,
întreprinderi (persoanele juridice) şi cumpărătorii particulari (persoanele fizice). Clienţii de flote sunt
46

Cel mai utilizat indicator de concentrare a pieţei de către autorităţile de concurenţă este Indicele Herfindahl-Hirschman.
Interpretarea acestuia, în raportul de faţă, s-a făcut după pragurile stabilite de Comisia Europeană: HHI<1000 indică un grad
de concentrare redus a pieţei, HHI între 1000 - 2000 indică un grad de concentrare moderat, HHI> 2000 indică un grad de
concentrare ridicat;
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acele întreprinderi care operează/administrează o flotă de autoturisme mai mare de 25 de
autoturisme. În cea de-a doua categorie sunt incluse întreprinderile sau alte organizaţii care au flote de
autoturisme mai mici de 25 de autoturisme. Persoanele fizice sunt clienţi individuali care achiziţionează
autoturisme pentru uz propriu. Ultimele două categorii de clienţi formează împreună segmentul retail.
Clienţii de flote pot varia, în funcţie de mărime, de la cei care achiziţionează câteva zeci de autoturisme
anual, până la cei care achiziţionează mii de autoturisme anual. Majoritatea clienţilor de flote includ
atât companii de închirieri auto (“rent a car”), dar şi companii mari (atât private, cât şi publice) care
achiziţionează autoturisme pentru uzul angajaţilor proprii. Acest tip de clienţi au o putere mare de
negociere şi pot exercita o anumită presiune asupra vânzătorilor.
Elasticitatea cererii47
În cazul autoturismelor, cererea este elastică într-o măsură mai mare decât cea a produselor de strictă
necesitate, deoarece achiziţionarea unui autoturism nou poate fi amânată la modificări nefavorabile de
venit sau preţ (aspect surprins foarte bine de creşterea vârstei parcului auto). Elasticitatea cererii
pentru o anumită marcă sau model de autoturism este cu atât mai mare, cu cât există mai multe
produse substituibile. De asemenea, pentru unii consumatori (clienţii de flote), autoturismele
reprezintă o necesitate, iar decizia de achiziţionare nu poate fi amânată la fel de mult ca în cazul
consumatorilor persoane fizice. Alţi factori care pot influenţa elasticitatea cererii de autoturisme sunt:
dezvoltarea infrastructurii – străzi, autostrăzi, parcări, etc.48 – şi importul de autoturisme second-hand
(în cazul persoanelor fizice).
Omogenitatea produsului
Autoturismele de diferite mărci fac parte din categoria produselor diferenţiate, fiind produse similare
dar nu identice, producătorii încercând să-şi diferenţieze propriile produse de cele ale concurenţilor
astfel încât să poată stabili preţuri diferite.
Cu toate acestea, autoturismele de diferite mărci sunt produse substituibile. Substituibilitatea în
domeniul auto se analizează, în primul rând, între autoturisme din aceeaşi clasă de autoturisme sau
între autoturisme din clase alăturate (ex. autoturisme din clasa mini, clasa compactă, medie etc.). Se
poate lua în considerare şi existenţa unui anumit grad de substituibilitate între autoturismele noi şi
autoturismele second-hand, însă această problemă necesită o analiză aprofundată a contextului social,
contextului economic etc.
Barierele la intrare pe piață
Cea mai importantă barieră la intrare pe piaţa distribuţiei de autoturisme este accesul unor noi
importatori la canalele de distribuţie. Crearea de către importator a unei reţele proprii de distribuţie
de la zero este costisitoare şi consumatoare de timp, prin urmare, accesul la reţelele de distribuţie deja

47

Elasticitatea cererii măsoară modul în care se modifică cantitatea cerută dintr-un bun în cazul modificării preţului acelui
bun (elasticitate în funcţie de preţ) sau la modificarea altor condiţii (elasticitate în funcţie de venit, elasticitate încrucişată
etc.).
48
O dezvoltare a transportului în comun coroborată cu o creştere a preţului carburanţilor ar determina o scădere a
numărului de cumpărători.
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existente (multibranding - accesul la dealerii existenţi), devine foarte important în condiţiile în care
spaţiul de expunere a unui showroom este limitat fizic.
În prezent, prin Regulamentul de exceptare nr. 1400/2002, sunt exceptate de la aplicarea articolul 101
(1) acele acorduri care nu interzic multibrandingul şi prin urmare accesul la canalele de distribuţie este
liber (cu precizările de mai sus). De la 1 iunie 2013 însă, în domeniul distribuţiei de autoturisme se
aplică Regulamentul de exceptare nr. 330/2010 care permite furnizorilor să restricţioneze
multibrandingul şi, prin urmare, va face dificilă intrarea pe piaţă a unor noi mărci de autoturisme.
O altă barieră la intrare este reprezentată de costurile ridicate cu privire la promovarea unor noi
mărci de autoturisme pe piaţă, având în vedere loialitatea consumatorilor faţă de o anumită marcă.
Piaţa din România este o piaţă în plină dezvoltare, prin urmare, loialitatea consumatorilor faţă de
anumite mărci nu este încă pe deplin formată, preţul autoturismelor având o influenţă mai mare
asupra cererii decât loialitatea pentru marcă49. Astfel, în topul factorilor care influenţează alegerea
unui autoturism se află costul de proprietate (care include preţul dar şi costurile ulterioare prilejuite de
impozite şi taxe, carburanţi, întreţinerea şi reparaţia, asigurările auto, etc.), următorii fiind „siguranţa”,
„calitatea”, „designul” şi „prestigiul mărcii.
Cu toate acestea, se poate aduce în discuţie existenţa unui anumit grad de loialitate pentru marcă în
cazul mărcii Dacia. Mărcile naţionale au, în general, poziţii puternice pe pieţele din ţările de origine, iar
marca Dacia nu face excepţie din acest punct de vedere, fiind cea mai vândută marcă din România. Nu
trebuie însă omis nici faptul că Renault, proprietarul mărcii, a poziţionat Dacia ca o marcă low-cost, iar
în contextul importanţei preţului în alegerea consumatorului român, este greu de cuantificat influenţa
pe care o are în alegerea acestuia, loialitatea pentru marca Dacia sau, dimpotrivă, influenţa preţului.
În final, trebuie precizat că eventualele probleme referitoare la barierele la intrare nu ar trebui să
reprezinte, în mod normal, probleme majore pentru concurenţa pe piaţa de distribuţie a
autoturismelor, deoarece în România sunt deja prezente marea majoritate a mărcilor de autoturisme
(mărcile europene, japoneze, coreene), concurenţa potenţială putând fi reprezentată de exemplu de
mărcile de autoturisme din China.

5.4. Cadrul legislativ european şi românesc care reglementează
industria auto din punct de vedere concurenţial
Regulamentele europene de exceptare, care se aplică în mod corespunzător şi pe teritoriul României,
definesc categoriile de înţelegeri verticale pe care Comisia şi Consiliul Concurenţei le consideră ca
respectând în mod normal condiţiile prevăzute la articolul 101 alin.(3) din TFUE, respectiv art.5 alin.(2)
din Legea concurenţei.
A) La nivel european
Sectorului autovehiculelor i se aplică un Regulament european de exceptare specific încă din anul
1995. Regulamentul 1475/1995 a fost înlocuit ulterior, în anul 2002, de Regulamentul 1400/2002. După
expirarea Regulamentului nr.1400/2002 la data de 31 mai 2010, Comisia Europeană a introdus un nou
49

“Romanian Automotive Market: Passenger Cars, Suppliers and Aftermarket”, Globis Gmbh, iulie 2008, pag. 42.
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cadru legislativ în domeniul concurenţei pentru sectorul autovehiculelor ce pune accent pe aspectele
pieţei post-vânzare. Acest cadru legislativ se bazează pe patru elemente cheie:
-

-

-

Regulamentul (UE) nr. 461/2010 al Comisiei din 27 mai 2010 privind aplicarea articolului 101
alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri
verticale şi practici concertate în sectorul autovehiculelor;
Orientări suplimentare privind restricţiile verticale în acordurile pentru vânzarea şi repararea
autovehiculelor, precum şi pentru distribuţia de piese de schimb pentru autovehicule;
Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101
alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri
verticale şi practici concertate;
Orientări privind restricţiile verticale.

Prin noul cadru legislativ adoptat, Comisia face distincţie între pieţele pentru distribuţia de
autovehicule noi şi pieţele serviciilor post-vânzare pentru autovehicule, distincţie care reflectă
condiţiile diferite de concurenţă de pe aceste pieţe. Astfel, în scopul de a oferi tuturor operatorilor
timpul necesar pentru a se adapta noilor reguli de concurenţă, în special având în vedere investiţiile
specifice legate de anumite relaţii contractuale care au fost făcute pe termen lung, Comisia Europeană
a considerat oportun să prelungească cu trei ani, până la data de 31 mai 2013, perioada de aplicare a
dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr.1400/2002 cu privire la acordurile verticale care se referă în mod
specific la condiţiile în care părţile pot cumpăra, vinde sau revinde autovehicule noi. Începând cu data
de 1 iunie 2013, acestor acorduri li se aplică dispoziţiile Regulamentului (UE) nr.330/2010 privind
aplicarea articolului 101 alin.(3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de
acorduri verticale şi practici concertate.
Din cauza caracterului, în general, dependent de marcă al pieţelor pentru distribuţia de piese de
schimb şi a serviciilor de reparaţie şi întreţinere a autovehiculelor, concurenţa pe aceste pieţe este în
mod inerent mai puţin intensă în comparaţie cu cea de pe piaţa pentru vânzarea de autovehicule noi.
Prin urmare, în ceea ce priveşte acordurile verticale pentru distribuţia de piese de schimb şi pentru
furnizarea de servicii de reparaţie şi întreţinere pentru autovehicule, Comisia a decis ca dispoziţiile
noului Regulament (UE) nr. 461/2010, coroborate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr.330/2010, să
se aplice începând cu data de 1 iunie 2010.
Renunţarea începând cu data de 1 iunie 2013 la un regulament de exceptare specific sectorului
distribuţiei de autovehicule noi s-a realizat în condiţiile în care evaluarea realizată de Comisia
Europeană a indicat faptul că acest sector este unul competitiv, marjele producătorilor şi
distribuitorilor sunt relativ mici, există fluctuaţii mari ale cotelor de piaţă iar nivelul de concentrare
este moderat sau în scădere. Mai mult, excesul de capacităţi de producţie şi inovaţia au adus
consumatorilor beneficii constând în preţuri mai mici şi ofertă diversificată.
În ceea ce priveşte Orientările suplimentare ce însoţesc Regulamentul 461/2010, acestea sunt menite
să ajute companiile să realizeze propria evaluare a acordurilor verticale pentru vânzarea şi repararea
autovehiculelor, precum şi pentru distribuţia de piese de schimb pentru autovehicule. Orientările oferă
clarificări privind aspecte care sunt deosebit de relevante pentru sectorul autovehiculelor, inclusiv
interpretarea anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010
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privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
categoriilor de acorduri verticale şi practici concertate (denumit în continuare Regulamentul general de
exceptare).
Orientările sunt structurate după cum urmează:
-

sfera de aplicare a Regulamentului de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor şi
relaţia cu Regulamentul general de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor verticale;
aplicarea dispoziţiilor suplimentare în Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul
autovehiculelor;
evaluarea restricţiilor specifice: impunerea unei mărci unice şi distribuţia selectivă.

B) La nivelul României
În ceea ce priveşte România, sectorul auto a beneficiat, până în anul 2010, de un Regulament privind
aplicarea art.5 alin.(2) din Legea concurenţei nr.21/1996 în cazul înţelegerilor verticale din sectorul
autovehiculelor. Acest Regulament reprezenta practic versiunea în limba română a Regulamentului nr.
1400/2002. Începând cu data de 5 august 2010, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii
concurenţei nr. 21/1996, republicată (în continuare Lege), categoriile de înţelegeri, decizii şi practici
concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor art. 5 alin.(2) din Lege, precum şi condiţiile şi criteriile
de încadrare pe categorii sunt cele stabilite în regulamentele de exceptare pe categorii ale Consiliului
Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene, care se aplică în mod corespunzător.
În anumite situaţii, acordurile verticale pot restricţiona concurenţa în sensul art. 5 (1) din Lege şi 101
(1) din Tratat50. Este vorba de acele situaţii în care accesul concurenţilor pe o piaţă, caracterizată
printr-o concurenţă inter-marcă scăzută şi printr-o putere semnificativă a întreprinderile deja prezente,
este blocat. De asemenea, pe o astfel de piaţă creşte şi riscul coluziunii între furnizori/distribuitori.
Se consideră că, în general, acordurile verticale au efecte benefice prin facilitarea accesului
producătorilor pe anumite pieţe, îmbucățirea imaginii de marcă sau prin evitarea situaţiilor în care unii
distribuitori beneficiază gratis de eforturile de promovare realizate de alţi distribuitori. Într-un astfel de
context, înţelegerile care au un efect anticoncurenţial se pot încadra în sfera exceptării reglementată
de art. 5 (3) din Lege sau 101 (3) din Tratat, iar concluzia dacă o înțelegere verticală restrânge
concurenţa şi dacă, într-un asemenea caz, beneficiile sunt mai mari decât efectele anticoncurenţiale,
va depinde, în cele mai multe cazuri, de structura pieţei respective.
În ceea ce priveşte regulamentele de exceptare pe categorii, acestea creează o sferă de siguranţă
pentru anumite categorii de înţelegeri verticale, oferind întreprinderilor certitudine juridică cu privire
la acordurile verticale încheiate şi considerate ex ante ca fiind în conformitate cu legislaţia în domeniul
concurenţei. Înţelegerile verticale ce nu fac obiectul unor exceptări pe categorii nu încalcă în mod
automat legislaţia privind concurenţa, fiind astfel necesară o evaluare individuală a acestora.

50

Conform art. 5(6) din Legea concurenţei „Ori de câte ori Consiliul Concurenţei aplică prevederile alin. (1) înţelegerilor,
deciziilor sau practicilor concertate, în măsura în care acestea pot afecta comerţul între statele membre, acesta aplică, de
asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”.
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Aşa cum a fost deja menţionat, Legea concurenţei prevede la art. 5 (3) că regulamentele de exceptare
pe categorii ale Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene se aplică în mod corespunzător
şi categoriilor de înţelegeri, decizii şi practici concertate pentru care este incidentă Legea concurenţei.

5.5. Concluzii
Criza economică a avut un impact deosebit asupra pieţei auto din România. Vânzările de autoturisme
noi s-au prăbuşit pe fondul dificultăţilor economice şi ponderii mari a vânzărilor de autoturisme
second-hand.
În acest context, piaţa vânzărilor de autoturisme noi a fost susţinută de vânzările către clienţii persoane
juridice ceea ce a determinat şi o reorientare vizibilă a furnizorilor şi dealerilor către această categorie
de clienţi.
Analiza evoluţiei cotelor de piaţă relevă existenţa unei volatilităţi crescute a pieţei, cotele de piaţă ale
principalilor întreprinderi/grupuri înregistrând fluctuaţii semnificative de la an la an, fapt ce poate
conduce la concluzia existenţei unui grad crescut de concurenţă între agenţii economici prezenţi pe
piaţă. Trebuie menţionat că, în afară de Grup Renault şi Porsche România, niciunul dintre importatorii
din România nu a reuşit să depăşească pragul de 10% cotă de piaţă51. Astfel, diferenţa de cotă de piaţă
dintre primii doi importatori şi restul importatorilor a continuat să se mărească în intervalul analizat,
cota de piaţă cumulată a celor doi mari importatori crescând până la 62,3% în anul 2011, pentru ca în
anul următor să scadă sub pragul de 60%, în special ca urmare a scăderii cotei de piaţă a Grup Renault.
În anul 2012, cea mai vândută marcă de autoturisme a fost Dacia cu o cotă de piaţă de aproximativ
24%, urmată de Volkswagen cu 11,59%, Skoda cu 9,38% şi Ford cu 7,61% şi Renault cu 6,89%. Restul
mărcilor au cote de piaţă de sub 5%.
Cererea de autoturisme este în general volatilă, după o creştere susţinută până în anul 2007, cererea a
intrat pe un trend puternic descendent. Mărcile premium au avut o tendinţă de scădere mai redusă.
Nu pare a exista o corelaţie puternică între nivelul veniturilor gospodăriilor şi înmatriculările de
autoturisme noi, ceea ce conduce la ideea că alte surse de finanţare au o influenţă mai mare asupra
înmatriculărilor de autoturisme noi.
Gradul de motorizare al populaţiei plasează România pe ultimul loc în Europa, ceea ce constituie un
important factor de creştere a pieţei în viitor.
Un alt factor care indică un ridicat potenţial de creştere al pieţei este şi îmbătrânirea parcului auto,
datorită faptului că, în perioada de criză, consumatorii au amânat decizia de cumpărare a unui
autoturism nou sau au ales să achiziţioneze un autoturism second-hand.

51

Cu excepţia GM, care în anul 2010 a reuşit să atingă o cotă de piaţă de aproximativ 12%.
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Caseta 5.1. Sectorul auto din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurențială
Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurențială (IAPC) în ceea ce privește
sectorul auto s-a axat asupra a două componente importante ale acestui sector, respectiv
distribuția en-gross de autoturisme și piața pieselor de schimb pentru autoturisme.
Graficul de mai jos arată că sectorul auto, prin cele două componente analizate, se află în vârful
ierarhiei în ceea ce privește înclinarea spre manifestarea liberă a concurenței. Astfel, piața pieselor
de schimb pentru autoturisme înregistrează cea mai ridicată valoare a IAPC din cele 21 de industrii
selectate, în timp ce distribuția en-gross de autoturisme se află și ea în primul grup, cel al
industriilor cele mai competitive (grup delimitat inferior de Q3).
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6. SECTORUL BANCAR
6.1. Descrierea sectorului
În luna iunie 2013 sistemul bancar românesc era compus din 41 instituţii de credit şi o organizaţie
corporatistă de credit autorizată (CREDITCOOP). Din punct de vedere structural, pe parcursul ultimelor
18 luni au avut loc doar câteva modificări. Astfel, spre exemplu, în octombrie 2012 s-a finalizat fuziunea
prin absorbţie dintre Intesa Sanpaolo România şi C.R. Firenze România (banca absorbită), iar la
începutul anului 2013 şi-a început activitatea o nouă sucursală a unei bănci străine în România (TBI
Bank EAD Sofia - Sucursala Bucureşti).
Graficul 6.1. Localizarea băncilor după forma de proprietate

Localităţi cu bănci autohtone
Localităţi cu bănci străine
Localităţi cu bănci autohtone şi străine
Sursa: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Din cele 41 de instituţii de credit din România 32 reprezintă bănci autohtone, iar 9 sunt sucursale ale
unor bănci străine. Din punct de vedere al structurii acţionariatului, dintre cele 32 de bănci autohtone,
doar 2 sunt bănci cu capital integral sau majoritar deținut de statul român, iar băncile cu capital
majoritar privat autohton sunt în număr de 2.
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6.2. Rentabilitatea sectorului
Anul 2013 reprezintă o revenire a sistemului bancar în ceea ce priveşte rentabilitatea sa. În acest sens,
redăm mai jos evoluţia indicatorilor ROA mediu (return on assets)52 şi ROE mediu (return on equity)53
pentru sistemul bancar românesc.

procente

Graficul 6.2. Evoluţia ROA mediu şi ROE mediu, 2009-2013
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De la început atragem atenţia asupra faptului că valorile din grafic reprezintă o medie a întregului
sistem bancar românesc. De asemenea trebuie precizat că în cazul băncilor mici valoarea rentabilităţii
capitalului propriu a fost mult mai puternic afectată de criza financiară, ceea ce înseamnă că în cazul
băncilor mari din România valoarea indicatorului ROE este superioară celei din graficul de mai sus.
Se observă că valoarea indicatorului ROE în luna iunie 2013 este aproximativ egală cu maximul
înregistrat de acest indicator în anii 2010 şi 2011. Pe lângă faptul că evoluţia ROE arată o revenire a
sectorului bancar din punct de vedere al profitabilităţii, remarcăm faptul că variaţia ROE în perioada
decembrie 2012 – mai 2103 este cea mai amplă din întreaga perioadă 2009-2013, ceea ce împreună cu
perioada relativ scurtă de timp în care s-a produs poate însemna o reducere a concurenţei în sector.

6.3. Activitatea de creditare
Din punct de vedere concurenţial se poate afirma că instituţiile de credit din România îşi dispută, în
general, aceleaşi categorii de clienţi la nivelul mai multor categorii de produse şi servicii omogene, ca
urmare a faptului că majoritatea băncilor din România au caracter universal.
Deoarece activitatea de creditare este, în general, cea mai importantă activitate a instituţiilor de credit
din România, analiza de faţă se concentrează asupra sa şi a implicaţiilor sale asupra concurenţei din
sector.
52
53

Profit net anualizat / Total active la valoare medie
Profit net anualizat / Capitaluri proprii la valoare medie
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În ceea ce priveşte activitatea de creditare a instituţiilor financiare monetare, aşa cum rezultă şi din
graficul de mai jos, aceasta a înregistrat un trend descrescător începând cu ultimul trimestru al anului
2012.

mld. lei

Graficul 6.3. Evoluţia creditelor acordate în România (credite în sold), 2009-2013
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Sursa: Banca Națională a României

Datele din graficul de mai sus se referă la creditele acordate atât populației sau instituţiilor
nefinanciare, cât şi instituţiilor financiare nemonetare sau administraţiei publice.
Dacă se analizează şi evoluţia activelor nete din sistemul bancar, trendul descendent al activităţii de
creditare poate fi pus pe seama diminuării totalului de active nete din sistem:
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Graficul 6.4. Evoluţia totalului de active nete din sistemul bancar şi a raportului dintre creditele
acordate şi depozitele atrase, 2009-2013

Total active nete (scala din partea stângă)
Raportul dintre creditele acordate şi depozitele atrase (scala din partea dreaptă)
Sursa: Banca Națională a României
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În plus faţă de diminuarea valorii activelor nete din sistemul bancar, din graficul de mai sus se observă
şi o modificare structurală a portofoliilor deţinute de instituţiile bancare, în sensul reducerii activităţii
de creditare într-o măsură mai mare decât modificarea înregistrată la nivelul depozitelor atrase.
Acest fapt poate fi interpretat ca un semnal al reducerii nivelului de concurenţă din piaţă, o posibilă
cauză fiind un grad redus de mobilitate al clienţilor şi o ofertă limitată de creditare din partea băncilor.
În perioada 2009-2013 a avut loc o modificare a strategiei instituţiilor de credit în ceea ce priveşte
activitatea de creditare în lei. Mai exact este vorba de creşterea ponderii creditelor acordate
societăţilor nefinanciare în total credite acordate.

miliarde lei

Graficul 6.5. Evoluţia creditelor în RON oferite populaţiei şi instituţiilor nefinanciare (credite în sold),
2009-2013
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Credite acordate societăţilor nefinanciare
Sursa: Banca Națională a României

Dacă la nivelul anului 2009 volumul creditelor acordate populaţiei era mai mare decât cel al creditelor
acordate instituţiilor nefinanciare (cu aproximativ 5%), începând cu ultimul trimetru al anului 2010 se
observă o inversare a acestei situaţii. Astfel, pe parcursul anului 2012 creditarea instituţiilor
nefinanciare a fost, în medie, cu 15% mai mare decât cea a populaţiei. Ultimul trimestru al anului 2012
marchează începutul unei perioade de reducere a creditelor oferite atât persoanelor fizice, cât şi
instituţiilor nefinanciare.
Cele prezentate până în acest moment, chiar dacă nu reprezintă o analiză strict din punct de vedere al
concurenţei în sectorul bancar, creează premisele unei astfel de evaluări.
Debutul anului 2010 marchează de asemenea o reducere mai accentuată a ratelor de dobândă pentru
creditele noi, precum şi pentru creditele în sold acordate societăţilor nefinanciare. Aceasta coincide cu
perioada în care se discuta pe marginea implementării în România a Directivei 2008/48/CE din 23
aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori.
Cu toate acestea, în această perioadă avem de-a face cu o ofertă limitată de creditare din partea
băncilor (aşa cum se poate observa şi din graficul de mai sus privind evoluţia volumului creditelor,
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coroborat cu un nivel aproximativ constant al creditelor de refinanţare acordate în acea perioadă ).
Prin urmare, referitor la perioada respectivă avem de-a face mai degrabă cu o creştere aparentă a
concurenţei în sector în perioada respectivă.
Graficul 6.6. Evoluţia ratelor de dobândă pe tipuri de credite şi de clienţi, credite în RON, 2009-2013
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Dacă în ceea ce priveşte creditele nou acordate se observă o evoluţie oscilantă a nivelului ratei de
dobândă, pentru creditele în sold acordate populaţiei se poate vorbi de un caracter rigid al acestui
indicator. Trendul descendent al nivelului ratelor de dobândă pentru creditele în sold, mai ales în cazul
creditelor acordate populaţiei, este datorat în principal de nivelul mai redus al ratei de dobândă pentru
creditele noi (care în perioada următoare acordării lor sunt considerate a fi credite în sold).
Pentru o interpretare mai facilă a evoluţiei nivelului acestor rate de dobândă şi a diferenţelor dintre ele
prezentăm în continuare un grafic cu evoluţia marjei de dobândă dintre creditele noi şi creditele
existente în sold pe categorii de clienţi.
Nivelul mai ridicat al marjei dobândă dintre creditele noi şi creditele existente în sold acordate
populaţiei evidenţiază caracterul de rigiditate al ratei de dobândă pentru creditele în sold în cazul
clienţilor persoane fizice.
Valoarea pozitivă a marjei de dobândă din graficul de mai jos relevă o „ieftinire” a creditelor noi
acordate mai accelerată decât cea a creditelor în sold. În perioada 2012-2013 valoarea marjei pentru
creditele oferite instituţiilor nefinanciare a oscilat în jurul valorii zero, cea ce poate fi un indicator al
faptului că pentru această categorie de clienţi putem vorbi de un grad crescut de concurenţă al
sistemului bancar.
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Graficul 6.7. Evoluția marjei de dobândă dintre creditele noi şi creditele existente în sold pe categorii
de clienţi, credite în RON, 2009-2013
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În continuare este prezentată o evoluţie a nivelului de dobândă pentru diferite tipuri de credite în lei
(noi şi în sold) pe categorii de clienţi (populaţie şi societăţi nefinanciare) comparativ cu nivelul de
dobândă pentru acelaşi tip de depozit. Altfel spus, graficul următor va prezenta o evoluţie a spread-ului
ratei medii de dobândă a creditelor faţă de depozitele nou atrase (populaţie).
Graficul 6.8. Evoluţia spread-ului ratei medii de dobândă a creditelor faţă de depozitele în RON,
2009-2013
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Sursa: Banca Națională a României
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Evoluţia spread-ului ratei medii de dobândă a creditelor faţă de depozite este influenţată de evoluţia
pieţelor financiare (costul resurselor de finanţare, riscul de ţară etc.) dar şi de nivelul de concurenţă în
sector. Creşterea gradului de concurenţă în acest sector ar trebui să determine înregistrarea unui trend
descendent al spread-ului de dobândă la creditele în sold faţă de depozitele în sold până la un nivel la
care ar trebui să se stabilizeze.
După o diminuare constantă a valorii spread-ului de dobândă în perioada 2010-2011, se observă că
evoluţia s-a modificat începând cu al doilea trimestru din 2012, ceea ce poate indica o scădere a
nivelului de concurenţă în sector. Pentru a distinge dacă reducerea concurenţei se referă la piaţa
creditelor sau cea a depozitelor trebuie coroborată evoluţia spread-ului de dobândă cu evoluţia
nivelului ratelor de dobândă. Aşa cum se poate observa şi din graficul 6.9, valoarea ratei de dobândă
pentru creditele în sold s-a diminuat într-o măsură mai mare decât spread-ul de dobândă, ceea ce
înseamnă că reducerea nivelului de concurenţă a avut loc în special pe piaţa depozitelor.
Graficul 6.9. Evoluţia spread-ului ratei medii de dobândă a creditelor faţă de depozitele în EUR54,
2009-2013
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După o perioadă de aproximativ 3 ani în care spread-ul ratei medii de dobândă a creditelor în EUR faţă
de depozitele în EUR a scăzut treptat (reducerea a fost mai accentuată în cazul clienţilor persoane
fizice), în 2013 valoarea acestuia a crescut.
54

În această categorie sunt incluse şi creditele şi depozitele în alte valute decât euro, dar care au fost convertite în euro
pentru o interpretare mai facilă a datelor statistice
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Spre deosebire de situaţia marjei de dobândă dintre creditele şi depozitele în sold în lei, pentru marja
de dobândă dintre creditele şi depozitele în sold în valută se observă că instituţiile de credit au obţinut
un profit per unitatea monetară mai mare în cazul resurselor atrase de la societăţile financiare şi
plasate tot în cadrul clienţilor societăţi nefinanciare. Totuşi, ca urmare a faptului că resursele atrase
sunt administrate ca un întreg (contează termenul pentru care au fost atrase şi nu categoria de clienţi
de la care provin) şi se încearcă o plasare cât mai bună a lor, interpretarea evoluţiei marjei de dobândă
este mai dificil de realizat.
În ceea ce priveşte calitatea portofoliilor de credite ale instituţiilor de credit, în perioada 2009-2013
observăm o degradare constantă a sa, fapt relevat şi de creşterea în mod constant a ratei creditelor
neperformante55 în această perioadă:
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Graficul 6.10. Evoluţia ratei creditelor neperformante şi a numărului de debitori, 2009-2013
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Sursa: Banca Națională a României

Corelând evoluţia ratei creditelor neperformante cu evoluţia volumului creditelor acordate şi a
numărului de debitori este de aşteptat ca în perioada următoare rata creditelor neperformante să îşi
păstreze trendul uşor ascendent.
Chiar dacă băncile au posibilitatea de a limita pierderile provocate de creditele devenite
neperformante ca urmare a garanţiilor pe care acestea le includ, nu trebuie uitat faptul că aceste
credite afectează negativ indicatorii de lichiditate a băncilor. În această situaţie trebuie remarcată
activitatea de reglementare şi supraveghere a Băncii Naţionale a României, mai ales ca urmare a
faptului că în România nu a fost necesară asistenţa financiară a statului pentru salvarea unor bănci.

55

Expunere brută aferentă creditelor nebancare şi dobânzilor, clasificate în pierdere categoria a 2-a, în cazul cărora serviciul
datoriei >90 zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune sau faţă de debitor / Total
credite şi dobânzi clasificate, aferente creditelor nebancare, exclusiv elementele în afara bilanţului.
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În cele ce urmează este realizată o analiză comparativă a evoluţiei ratelor de dobândă în diferite state
europene. Pentru aceasta sunt utilizate ratele armonizate de dobândă a instituţiilor financiare
monetare56.
Regulamentul ECB/2001/18 emis de Consiliul Guvernator al Băncii Central Europene privind statisticile
referitoare la ratele de dobândă aplicate de instituţiile financiar-monetare depozitelor şi creditelor
acordate populaţiei şi societăţilor nefinanciare prevede obligativitatea statelor din Zona Euro să
calculeze indicatorul menţionat mai sus. Statele care nu fac parte din Zona Euro transmit date în mod
voluntar şi toate aceste rate de dobândă se referă la depozitele şi creditele acordate în moneda
naţională.
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Graficul 6.11. Evoluția rate armonizate de dobândă MFI pentru creditele acordate populaţiei, 20122013
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Dacă în ceea ce priveşte creditele acordate populaţiei se observă o evoluţie oarecum asemănătoare şi
înregistrarea unor valori apropiate ale ratei armonizate de dobândă MFI în România şi state precum
Bulgaria şi Slovacia, pentru creditele acordate societăţilor nefinanciare valoarea acestui indicator în
România este de departe superioară valorii sale în celelalte state analizate aici (graficul de mai jos).

56

Harmonised MFI (Monetary Financial Institutions) interest rates.
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Graficul 6.12. Evoluția ratei armonizate de dobândă MFI pentru creditele acordate societăţilor
nefinanciare, 2012-2013
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Totuşi, trebuie să avem în vedere că rata de dobândă MFI reflectă influenţa modificării ratei de politică
monetară asupra ratelor de dobândă utilizate de instituţiile financiar-monetare, iar în perioada
octombrie 2012 – iunie 2013 rata de politică monetară a BNR a fost constantă (valoarea sa a fost de
5,25%).
Graficul 6.13. Evoluția ratei armonizate de dobândă MFI pentru depozitele atrase, 2012-2013
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Pentru rata armonizată de dobândă MFI acordată depozitelor atrase se observă o convergenţă mult
mai mare, singura excepţie fiind reprezentată de valoarea acestui indicator în Polonia. În luna iunie
2013 valorile pentru acest indicator în statele analizate se aflau într-un interval foarte restrâns, de
1,5pp, comparativ cu valorile pentru creditele acordate societăţilor nefinanciare sau populaţiei (în
aceste cazuri, intervalul aferent lunii iunie 2013 a fost de aprox. 6, respectiv 10pp).

6.4. Concluzii
Deoarece gradul de concurenţă din sectorul bancar poate influenţa gradul de risc pe care şi-l asumă
jucătorii prezenţi pe această piaţă, politica de concurenţă din acest sector trebuie să includă şi o
componentă macroeconomică.
Aşa cum se precizează în sondajul57 privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei pentru
luna august 2013, standardele de creditare au fost mai restrictive în trimestrul al doilea al acestui an.
Acest fapt este reliefat şi de diminuarea indicatorului LTV58 (loan to value) pentru creditele nou
acordate cu 12pp, noua valoare a sa fiind de 65%.
Creşterea restrictivităţii standardelor de creditare nu reprezintă în sine un element de îngrijorare
privind concurenţa în sectorul bancar, dar coroborarea sa cu un nivel ridicat al gradului de îndatorare a
clienţilor, a ratelor de dobândă şi comisioanelor bancare conduce la reducerea gradului de mobilitate a
clienţilor. Aşa cum se cunoaşte, un nivel crescut al gradului de mobilitate a clienţilor este efectul unui
mediu concurenţial normal, iar scopul legislaţiei de concurenţă, precizat şi de art. 1 din Legea
concurenţei59, îl reprezintă tocmai menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial
normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.

57

Sondajul este efectuat periodic de BNR şi are la bază un chestionar care este transmis primelor 10 instituţii de credit
(după cota de piaţă aferentă creditării companiilor şi populaţiei).
58
Reprezintă raportul dintre valoarea creditului acordat şi valoarea garanţiilor ipotecare
59
Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
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Caseta 6.1. Sectorul bancar din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurențială
Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurențială (IAPC) în ceea ce privește
sectorul bancar s-a axat asupra a două componente ale acestui sector, respectiv emiterea și
acceptarea de carduri bancare.
Graficul de mai jos arată că sectorul bancar, prin cele două componente analizate, se află mai
degrabă în a doua jumătate a ierarhiei în ceea ce privește înclinarea spre manifestarea liberă a
concurenței. Astfel, în timp ce segmentul acceptării de carduri bancare este situat chiar la mijlocul
clasamentului prin prisma IAPC a celor 21 de industrii selectate, segmentul emiterii de carduri
bancare se află sensibil mai jos, în grupul ultimelor piețe ca înclinare spre concurență (grup
delimitat superior de Q1).
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7. SECTORUL GAZELOR NATURALE
7.1. Importanța și evoluţia sectorului gazelor naturale
Sectorul gazelor naturale cuprinde ansamblul activităţilor desfăşurate de operatori economici pentru
producţia, transportul, înmagazinarea, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan, GPL
(gaze petroliere lichefiate), GNL (gaz natural lichefiat) şi GNCV (gaz natural comprimat pentru vehicule),
precum şi instalaţiile şi echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităţi.
Gazele naturale reprezintă o resursă energetică esenţială, având o importanţă deosebită atât din
perspectiva consumatorilor casnici, cât şi din cea a consumatorilor industriali, cum ar fi sectorul
îngrăşămintelor chimice (aproximativ 75-80% din costul producţiei de îngrășăminte chimice este
reprezentat costul cu gazele naturale consumate).
Pentru majoritatea gospodăriilor, consumul gazelor are două funcţii majore: încălzirea locuinţei,
respectiv uzul casnic. Datorită acestui fapt, consumul de gaze naturale are un puternic caracter
sezonier, cu maxime în anotimpul rece şi minime în anotimpul cald.
În prezent, la nivel naţional, cadrul legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului
gazelor naturale este stabilit prin Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, denumită
în continuare Legea Gazelor, cu modificările şi completările ulterioare şi prin alte reglementări
secundare în domeniu.
Odată cu aderarea României la UE, România a avut obligaţia de a stabili un calendar de liberalizare a
pieţelor din cadrul acestui sector, etapele fiind cuprinse în angajamentele pe care Guvernul le are în
faţa Comisiei Europene.
Dacă, în ceea ce priveşte implementarea conceptului de eligibilitate (posibilitatea de alegere liberă a
furnizorului), s-a ajuns ca în luna iulie 2007 toţi consumatorii să poată fi eligibili din punct de vedere
legal, indiferent de statut, rezidenţial sau industrial, în ceea ce priveşte preţurile, evoluţia
dereglementării este una greoaie, din cauza puterii scăzute de cumpărare a consumatorilor, combinate
cu situaţia de criză economică generală (în prezent, gradul de dereglementare a preţurilor face ca
aproximativ 50% din consum să se realizeze la preţ reglementat).
La data de 01.07.2007 a avut loc separarea legală, nu numai contabilă, a activităţilor celor doi
„distribuitori tradiţionali”, SC Distrigaz Sud SA şi SC Distrigaz Nord SA, companii ce şi-au schimbat
denumirea în GDF Suez Energy Romania, respectiv E.ON Romania SRL.
Diferenţa dintre cele două mari sisteme de distribuţie şi noile reţele constă în mărimea (lungimea) şi
capacitatea acestora, noii „intraţi” pe piaţă fiind sisteme de mici dimensiuni, cu un număr de
consumatori mult mai mic şi cu un consum aferent redus.
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Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practică activităţi reglementate, sunt obligate să
asigure separarea contabilă, legală, funcţională şi organizatorică a acestora, după caz. Separarea legală
nu implică modificarea controlului asupra întreprinderii integrate pe verticală. În cazul distribuitorilor
ce deservesc un număr de cel mult 100.000 de consumatori nu este necesară o separare legală, dar
sunt obligaţi să asigure o evidenţă contabilă separată activităţii de distribuţie.
O altă caracteristică a noilor sisteme este faptul că puţine pot „beneficia” de prezenţa unui consumator
industrial important în zona de distribuţie concesionată, ceea ce face ca volumul de gaze naturale
distribuite prin acestea să fie unul mic. Din acest motiv, respectivele întreprinderi (distribuitorii de gaze
naturale) au început să acţioneze activ şi în domeniul furnizării gazelor naturale în segmentul
concurenţial al pieţei, deoarece oricum erau nevoite să achiziţioneze gaze naturale pentru furnizarea în
regim reglementat, încercând prin această activitate să echilibreze propria balanţă economică.
În ceea ce priveşte zonele de concesiune, mai exact unităţile administrativ-teritoriale unde sunt
amplasate sau, după caz, urmează sa fie amplasate reţele de distribuţie a gazelor naturale, acestea
sunt întotdeauna deţinute în întregime de către un singur concesionar. Faţă de perioada de dinainte de
1990, ulterior au început să apară noi operatori de distribuţie, care au dezvoltat propriile reţele în zone
neacoperite de către cei doi mari distribuitori tradiţionali. Totuşi, aceste reţele au fost amplasate în
arealul geografic acoperit de unul sau celălalt dintre cei doi mari distribuitori.
Mai exact, nu toate localităţile din România beneficiază de reţele de gaze naturale, motiv pentru care
autorităţile concesionează serviciul de distribuţie prin licitaţie. Aceste noi reţele de distribuţie sunt
realizate, în cea mai mare parte, în localităţi în care potenţialii consumatori sunt din rândul
consumatorilor casnici şi al micilor întreprinderi, al căror consum nu se ridică la nivelul consumurilor
industriale înregistrate în oraşele racordate de multă vreme la reţelele de gaze naturale.
Faţă de activităţile mai dinamice din sector (distribuţia şi furnizarea), celelalte (producţia,
înmagazinarea şi transportul) au o evoluţie relativ constantă datorită constrângerilor legale sau
economice, după caz. Astfel, producţia de gaze naturale este împărţită între cei doi mari „producători
tradiţionali”: SNGN Romgaz SA şi SC OMV Petrom Gas SRL, la care se adaugă şi alţi producători cu o
pondere mică (2-3%, cumulat). Transportul de gaze naturale este monopol natural, SNTGN Transgaz
fiind operatorul unic desemnat la acest moment, în timp ce activitatea de înmagazinare este una
reglementată, fiind desfăşurată de 3 companii: SNGN Romgaz SA, SC Depomureş SA şi SC Amgaz SA.

7.2. Deschiderea şi liberalizarea pieţei
Din punct de vedere legal, România a îndeplinit condiţiile stabilite prin directivele europene în
domeniu (1998, 2003 şi 2009), în sensul că a creat mecanismele şi legislaţia necesare parcurgerii
etapelor spre liberalizare, cu unele excepţii pentru care, în prezent, România a fost trimisă în faţa Curţii
Europene de Justiţie, motivul constituindu-l întârzierea de a transpune integral regulile EU pentru piaţa
energiei şi a gazelor naturale. Totuşi, au fost realizaţi paşi importanţi pentru remedierea acestei
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situaţii, existând un calendar de liberalizare agreat de Comisia Europeană. Ţinând cont de faptul că
economia românească a fost una centralizată mult timp şi că în domeniul gazelor naturale existau
întreprinderi care înglobau mai multe activităţi, unele cu caracter de monopol şi altele specifice
segmentului concurenţial, procesul de dereglementare este unul anevoios.
Piaţa gazelor naturale a fost deschisă gradual începând cu anul 2001, după cum urmează: 10% în 2001,
25% în 2002, 30% în 2003, 40% în 2004 şi 50% în 2005.
De la 1 iulie 200760, piaţa este deschisă integral pentru toţi consumatorii, aceştia având libertatea de a
alege un furnizor de gaze naturale dintre cei licenţiaţi de autoritatea de reglementare şi de a-şi negocia
direct clauzele şi preţul pentru furnizarea gazelor naturale.
Graficul următor ne arată gradul de deschidere a pieţei în perioada 2007-2012:
Graficul 7.1. Evoluția gradului de deschidere a pieţei, 2007-2012
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Din graficul de mai sus se observă o scădere a gradului de deschidere a pieţei în anul 2008 (după ce în
2007 din punct de vedere legal piaţa s-a liberalizat) urmată de o uşoară creştere în 2009, după care în
2011 şi 2012 au urmat scăderi de aproximativ 1 punct procentual în fiecare an.
În calitate de membru UE, România trebuie să alinieze preţul gazelor naturale interne la cel din import,
preţul gazelor din România pentru consumatorul final fiind cel mai scăzut din UE. Conform Legii
Gazelor, Guvernul României a stabilit un calendar de eliminare treptată a preţurilor reglementate
pentru clienţii finali cu începere de la 1 decembrie 2012 pentru clienţii non-casnici, respectiv 1 iulie
2013 pentru clienţii casnici. Calendarul liberalizării preţului gazelor naturale, atât pentru consumatorii
casnici, cât şi pentru cei industriali, este redat în următorul grafic:
60

Hotărâre nr.638/20.06.2007 privind deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi de gaze naturale.
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Graficul 7.2. Calendarul liberalizării preţului la gaze naturale din producţia internă, pentru
consumatorii casnici şi industriali, 2012-2018
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Din graficul de mai sus se observă că liberalizarea preţului gazelor naturale din producţia internă
pentru consumatorii industriali va creşte în următorii doi ani de la 49 lei/MWh la 109 lei/MWh, în timp
ce preţul gazelor naturale din producţia internă pentru consumatorii casnici va avea o creştere mai
lentă faţă de cea a consumatorilor industriali, dar cu o ţintă mai accentuată ca valoare, de la 46
lei/MWh în decembrie 2012 la 119 lei/MWh în trimestrul al treilea din 2016.
O comparaţie a preţurilor gazelor pentru consumatorul final (casnic şi industrial), în ţările membre UE
din Europa de Est, în anul 2012, se regăseşte în următorul grafic:
Graficul 7.3. Prețurile gazelor naturale pentru consumatorul final

EURO/ Giga Joule

20

17.2
15.3

16
12

12.2

11.4
10

14.8

13.7

9

9.4

11.9

10.6

8

10.6
5.3
3.9

4
0
Bulgaria

Republica
Ungaria
Ceha
Consumatori Industriali

Polonia

România

Slovenia

Slovacia

Consumatori Casnici
Sursa: Eurostat, Transgaz

98

Din graficul de mai sus se observă că preţurile gazelor naturale din România sunt cu mult mai mici
decât cele din ţările din Estul Europei. De asemenea, se poate observa că preţurile gazelor naturale
plătite de către consumatorii casnici din ţările membre UE din Estul Europei sunt, în general, mai mari
decât cele plătite de către consumatorii industriali. Singurele excepţii sunt Ungaria şi România unde
consumatorii industriali au un tarif mai mare la consumul de gaze decât îl au consumatorii casnici.

7.3. Cadrul legislativ și organizarea pieței
Pe plan instituţional, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) elaborează,
stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar
funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, precum şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă,
concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.
Legea 123/ 2012 stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor
naturale, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiţiile de accesibilitate,
disponibilitate şi suportabilitate şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a
mediului. Această lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului în domeniu
(Directiva 2009/73/CE). Structura actuală a sectorului gazelor naturale este următoarea:
Graficul 7.4. Structura sectorului gazelor naturale în 2012
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În conformitate cu Legea Gazelor, piaţa internă a gazelor naturale este formată din segmentul
concurenţial şi segmentul reglementat.
În segmentul concurenţial, tranzacţiile comerciale cu gaze naturale se fac angro sau cu amănuntul, cu
respectarea reglementărilor ANRE, iar preţurile se formează pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al
mecanismelor concurenţiale. Piaţa concurenţială angro funcţionează pe bază de contracte bilaterale
între operatorii economici din domeniul gazelor natural sau alte tipuri de tranzacţii ori contracte.
Segmentul reglementat cuprinde activităţile cu caracter de monopol natural şi furnizarea la preţ
reglementat şi în baza contractelor-cadru, respectiv:
-

furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat, în baza contractelor-cadru către consumatori;
administrarea pieţelor centralizate (în curs de realizare);
transportul gazelor naturale;
înmagazinarea subterană a gazelor naturale;
distribuţia gazelor naturale;
activităţile conexe desfăşurate de către operatorii licenţiaţi (în curs de stabilire).

Creşterea ponderii pieţei concurenţiale se realizează gradual, prin asigurarea accesului pe această piaţă
pentru cât mai mulţi participanţi, furnizori şi clienţi finali. Clienţii finali de gaze naturale au dreptul să îşi
aleagă furnizorul şi să negocieze direct contracte de vânzare-cumpărare cu acesta. Dacă şi-au exercitat
dreptul de eligibilitate, clienţii finali nu mai au dreptul să revină la furnizarea reglementată, aceasta
fiind o prevedere nouă din Legea Gazelor, menită să asigure eficienţa liberalizării pieţei.

7.4. Formarea „coşului de gaze”
Până la liberalizarea completă a pieţei interne a gazelor naturale şi realizarea convergenţei preţului
producţiei interne cu preţul gazelor naturale din import, pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu
al tuturor consumatorilor la sursele de gaze naturale din producţia internă, furnizarea gazelor naturale
la consumator se realizează în amestec (de gaze naturale) constituit din cantităţi de gaze naturale din
producţia internă şi de gaze naturale din import.
Pentru realizarea acestui deziderat, ponderea cantităţilor de gaze naturale din producţia internă şi de
gaze naturale din import în amestecul de gaze naturale este aceeaşi pentru toţi consumatorii. Totuşi,
sunt exceptate de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE:
a) cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în
condiţiile legii;
b) cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor
petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere;
c) cantităţile de gaze naturale destinate echilibrării sistemului naţional de transport;
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d) cantităţile de gaze naturale din producţia internă utilizate de către producătorii de gaze
naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrică în propriile centrale
electrice pe bază de gaze naturale.
Date fiind condiţiile economice generale ale României, Guvernul a modificat temporar structura
„coşului de gaze” în consumul anumitor categorii de consumatori, aşa cum este prevăzut în HG nr.
870/2012. Măsura a fost adoptată în contextul aplicării calendarului de liberalizare a preţurilor la gaze
naturale, fiind axată pe impactul faţă de consumatorul casnic.
ANRE poate stabili până la 31 decembrie 2014, respectiv până la 31 decembrie 2015, conform art. 181
din Legea 123, o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale
destinată consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de
gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele
termice destinată consumului populaţiei şi o structură specifică de amestec import/intern pentru
cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienţilor noncasnici, cu excepţia producătorilor de
energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în
centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei.
Graficul de mai jos ne arată structura cantităţilor de gaze naturale furnizate consumatorilor finali, în
perioada 2009-2012:
Graficul 7.5. Evoluția consumului total de gaze naturale al principalilor consumatori finali, 2009-2012
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Din acest grafic se observă că, în perioada 2009-2012, principalii consumatori finali sunt producătorii
de energie electrică şi termică cu 22-24% din consumul total, urmaţi de cei casnici cu 20-22% şi de
sectorul industriei chimice cu 19-21%. Ponderea consumului principalilor consumatori finali de gaze
naturale în total consum a fost relativ constantă în perioada analizată.
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7.5. Datele despre piaţă
A. Producţia de gaze naturale
Gazele naturale asigură aproximativ 40% din consumul energetic al României, consumul de gaze din
ţara noastră fiind acoperit în mare măsură de producţia internă, restul fiind acoperit de gazele
importate în principal din Rusia. Graficul de mai jos arată ponderea surselor de gaze naturale în
perioada 2009-2012.
Graficul 7.6. Evoluția tipului surselor de gaze naturale, 2009-2012
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Din acest grafic se poate observa faptul că producţia internă de gaze naturale s-a aflat într-o uşoară
descreştere în ultimii patru ani, în raport cu consumul total, începând cu 85,3% în 2009 până la 74,8% în
2011, urmând o uşoară creştere în 2012 până la 75,7%. Diferenţa până la 100% a reprezentat-o
importul.
Producţia internă de gaze naturale a fost asigurată, în perioada analizată, în principal de către cei doi
mari producători tradiţionali: SNGN Romgaz SA şi SC OMV Petrom Gas SRL.
Graficul 7.7. Evoluția structurii gazelor din producţia internă, 2009-2012
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Din graficul de mai sus se poate observa că există un duopol pe piaţa producţiei interne de gaze naturale
din România. SNGN Romgaz SA şi SC OMV Petrom Gas SRL au împreună o cotă de piaţă de 97-98%,
restul de 2-3% fiind asigurat de către alţi mici producători (SC Amromco Energy SRL, SC Lotus Petrol SRL,
SC Raffles Energy SRL& GAS (România) SRL, SC Foraj Sonde SA Craiova).
B. Importul de gaze naturale
Importul de gaze naturale în perioada 2009-2012 a fost realizat de mai multe societăţi: SNGN Romgaz
SA, WIEE Romania SRL, GDF Suez Energie Romania, SC OMV Petrom Gas SRL, Arelco Distribuţie, SC EGL
Romania Gas&Power SA, E.ON Romania SRL, S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A., Conef Gaz, SC
Interagro SA şi SC Azomureş SA.
Graficul următor oferă o imagine a dinamicii importului de gaze în perioada 2009-2012.
Graficul 7.8. Evoluția structurii importului de gaze naturale, 2009-2012
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Din acest grafic se poate observa că principalii jucători de pe piaţa importului de gaze naturale sunt
SNGN Romgaz SA, E.ON Romania SRL, GDF Suez Energie Romania şi Wiee Romania SRL. Datorită
apariţiei a noi concurenţi pe această piaţă, în ultimii patru ani, cotele principalilor jucători s-au
diminuat, cei patru sus menţionaţi având în 2012 o cotă de piaţă cumulată de 56,8%, după ce în anul
2009 aveau o cotă de piaţă cumulată de 92,6%.
C. Furnizarea gazelor naturale în segmentul reglementat
Furnizarea reglementată a gazelor naturale se face conform contractului comercial încheiat în baza
contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici şi a celor
pentru consumatorii industriali.
Cotele de piaţă ale furnizorilor de pe piaţa reglementată, din total vânzări în regim reglementat, în
perioada 2009-2012, se regăseşte în următorul grafic:
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Graficul 7.9. Evoluția cotelor de piaţă ale furnizorilor pe piaţa reglementată, 2009-2012
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Din acest grafic observăm că, între anii 2009-2012, pe piaţa reglementată a furnizării de gaze naturale
există două întreprinderi mari: GDF Suez Energy Romania şi E.ON Romania SRL. Împreună, acestea
furnizează aproximativ 90% din consumul total de gaze din această piaţă.
D. Furnizarea gazelor naturale în segmentul concurenţial
Principalii furnizori de gaze naturale de pe piaţa concurenţială, în perioada 2009-2012, sunt: SC OMV
Petrom Gas SRL, SC Interagro SA, SNGN Romgaz SA, GDF Suez Energy Romania, E.ON Romania SRL şi
Conef Gaz. Cotele de piaţă ale furnizorilor de gaze naturale din segmentul concurenţial se pot observa
în graficul următor.
Graficul 7.10. Evoluția cotelor de piaţă ale furnizorilor interni de gaze naturale pe piaţa
concurenţială, 2009-2012
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Din acest grafic se observă că, pe piaţa concurenţială, numărul furnizorilor interni a crescut în ultimii
ani, ceea ce a rezultat într-o scădere constantă a cotelor de piaţă a principalilor jucători de pe această
piaţă. Întreprinderea ce a înregistrat cea mai mare reducere a cotei de piaţă, în perioada analizată, este
întreprinderea SNGN Romgaz SA, a cărei cotă a scăzut de la 27% în 2009 la 20% în 2012.
E. Distribuţia gazelor naturale
Distribuţia gazelor naturale este un serviciu public de interes naţional, ce se realizează de operatorii de
distribuţie în zonele delimitate (unităţile administrativ-teritoriale) pentru care deţin licenţă de
distribuţie.
Această activitate este reglementată de ANRE, tarifele de distribuţie fiind stabilite de către aceasta. În
prezent, în România există un număr de 55 de întreprinderi care deţin licenţă de distribuţie. Fiecare
operator de distribuţie are monopol în zona administrativ teritorială pentru care deţine licenţa de
distribuţie a gazelor naturale. Distribuitorul de gaze naturale are şi calitatea de furnizor-implicit pentru
acei consumatori racordaţi la reţeaua sa şi care au consum în baza unui contract-cadru de furnizare
reglementată (casnici sau noncasnici). Pentru aceştia, distribuitorul este obligat să asigure întreaga
cantitate de gaze naturale destinată consumului, cu respectarea cotelor intern/import din coşul de
consum stabilit de către autoritatea de reglementare.
F. Transportul de gaze naturale
Transportul gazelor naturale reprezintă un serviciu public de interes naţional. SNGN Transgaz este
operatorul tehnic al sistemului naţional de transport, care sigură preluarea gazelor naturale extrase din
perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import, şi livrarea către distribuitori, clienţi direcţi,
la înmagazinare şi către beneficiarii din alte ţări. Pachetul majoritar de acţiuni al Transgaz este deținut
de statul român prin Ministerul Finanţelor Publice.
Dreptul legal de operare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) a fost acordat întreprinderii Transgaz
de ANRM în baza unui acord de concesiune valabil până în 2032, în schimbul unei redevenţe de 10%
din veniturile din transport intern şi din tranzit. SNT se află în proprietatea publică a statului, iar la
sfârşitul perioadei de concesiune SNTGN Transgaz are obligaţia de a-l returna proprietarului.
G. Înmagazinarea subterană a gazelor naturale
Înmagazinarea subterană a gazelor naturale reprezintă un ansamblu de activităţi şi operaţiuni
desfăşurate de operatorul de înmagazinare pentru, sau în legătură cu, rezervarea capacităţii de
înmagazinare în depozitele subterane şi pentru injecţia, depozitarea şi extracţia din aceste
capacităţi a unor cantităţi determinate de gaze naturale. Această activitate este complet
reglementată de către ANRE, atât funcţional, cât şi comercial.
În România, capacitatea totală de înmagazinare însumează aproximativ 3 mld. mc, depozitele fiind
operate de SNGN Romgaz SA (aproximativ 80% din capacitatea totala) şi alte două societăţi: SC
Depomureş SA şi SC Amgaz SA.
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7.6. Politica UE în domeniul gazelor naturale
Ţările din Uniunea Europeană utilizează aproximativ o cincime din energia consumată la nivel mondial,
UE fiind cel mai mare importator de gaze din lume. În anul 2011, UE a importat 62% din consumul său de
gaze şi se estimează că va importa până la 78% din consumul său de gaze până în anul 2021.
Raportul Comisiei Europene „Tendinţele energetice din UE până în 2030”, actualizat în 2009, arată că
diversificarea, precum şi asigurarea surselor primare de energie, reprezintă o prioritate strategică pentru
UE, având în vedere că dependența Uniunii de resursele externe de energie, inclusiv gaze naturale, este
estimată a ajunge la 59% până în 2030.
Consumul final de gaze naturale al tuturor ţărilor membre UE a fost la un nivel stabil în perioada 20002011, iar în anul 2011 a reprezentat 13,8% din consumul total de energie al ţărilor din UE. Ponderea
consumului final de gaze naturale în totalul consumului de energie în Uniunea Europeană a fost relativ
stabilă, variind între 13,8% - 15,3% în perioada 2000-2011.
Graficul de mai jos ne arată evoluţia consumului final de gaze naturale în UE în perioada 2000-2011:
Graficul 7.11. Evoluția consumului final de gaze naturale în UE, milioane tone echivalent petrol,
2000-2011
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Din acest grafic se observă că, în UE, consumul gazelor naturale a avut mici fluctuaţii, atingând un
maxim în perioada 2003-2005 de 275 milioane tone echivalent petrol şi un minim în 2011 de 234
milioane tone echivalent petrol.
La nivelul UE, sursele de gaze sunt accesate prin conducte prin intermediul a trei coridoare – Coridorul
Estic din Rusia, Coridorul Nordic din Norvegia şi coridorul Mediteranean din Africa – şi prin terminalele
de gaz natural lichefiat. Producţia de gaze naturale în scădere din UE face necesară construirea unor
noi conducte de import al gazelor, precum şi dezvoltarea de infrastructuri suplimentare.
Pentru a diversifica sursele de alimentare cu gaze, una dintre priorităţile principale ale Uniunii
Europene în domeniul gazelor naturale este de a deschide un al patrulea coridor, Coridorul de Gaze
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Sudic, ce ar putea alimenta aproximativ 10-20% din cererea de gaze estimată pentru UE până în 2020.
Scopul construirii acestui coridor este de a conecta direct piaţa gazelor din UE la bazinul Caspic – cel
mai mare depozit de gaze din lume, depozit ce se află mai aproape geografic decât depozitele de gaze
din Rusia.

7.7. Concluzii
Sectorul gazelor naturale este în prezent un sector reglementat în curs de liberalizare. Producţia
internă de gaze naturale ce intră în consum a reprezentat aproximativ trei sferturi din totalul surselor şi
s-a aflat intr-o uşoară descreştere în ultimii patru ani.
Dereglementarea reală a sectorului, solicitată de către Comisia Europeană, face referire la procentul
mare al consumului în regim reglementat, mai ales la nivelul industriei, cauza principală fiind preţurile.
Însă, nu doar preţurile reglementate sunt responsabile pentru această alegere, condiţiile contractuale
fiind, de asemenea, o cauză. Pentru acest tip de consumatori, care nu caută să îşi identifice modalităţi
alternative şi eficiente de reducere a consumurilor, este mult mai uşor să apeleze la un contract-cadru
reglementat, în care drepturile consumatorului sunt bine consfinţite, oferind o protecţie largă
acestora. Acest contract-cadru a fost gândit pentru consumatorii rezidenţiali, care nu îşi pot negocia în
condiţii de egalitate drepturile în faţa distribuitorilor-furnizori, motiv pentru care reglementările oferă
o oarecare protecţie în faţa poziţiei de monopol a acestora.
Un alt aspect important în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a sectorului este crearea unei burse a
gazelor naturale, necesitate izvorâtă din realităţile pieţei, dar şi a nevoii de dezvoltare unitară a unei
pieţe unice europene. De altfel, formarea preţurilor la gaze naturale este peste tot în lume o chestiune
în dezbatere, dorindu-se delimitarea de produsele petroliere la care se raportează preţurile
contractelor, deoarece anumite influenţe economice ale sectorului petrolier pot afecta în sens negativ
tranzacţiile cu gaze naturale, fără un motiv legat de sector.
Până la o aliniere cu preţul gazelor naturale din import, preţul gazelor naturale din România este cel
mai scăzut din UE. La nivelul anului 2012, preţul gazelor naturale pentru consumatorul final în România
este, în medie, de două ori mai mic decât cel din Bulgaria, de trei ori mai mic decât cel din Republica
Cehă şi Slovacia şi de patru ori mai mic decât în Slovenia.
Liberalizarea preţului gazelor naturale pentru consumatori va genera o creştere accentuată a
nivelului preţurilor din cauza faptului că preţul reglementat în prezent se situează sub nivelul de
echilibru ipotetic rezultat în cazul în care piaţa ar funcţiona liber pe baza raportului cerere-ofertă. Pe de
altă parte, din punct de vedere al consumatorului final, pieţele componente ale sectorului de gaze
naturale sunt fie puternic reglementate, fie prezintă o structură slab concurenţială, cum este cazul
producţiei ce este dominată de 2 actori, respectiv SC OMV Petrom Gas SRL şi SNGN Romgaz SA, iar
importul este dominat de gazele transportate din Rusia.
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Caseta 7.1. Sectorul gazelor naturale din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurențială
Analiza din perspectiva Indicelui Agregat de Presiune Concurențială (IAPC) în ceea ce privește
sectorul gazelor naturale s-a axat asupra producerii și comercializării en-gross a gazelor naturale.
Graficul de mai jos arată că sectorul gazelor naturale, privit prin prisma producerii și comercializării
en-gross a gazelor, se află în partea inferioară a ierarhiei celor 21 de industrii selectate,
caracteristicile acestui sector plasându-l în grupul ultimelor piețe/industrii în ceea ce privește
înclinarea spre manifestarea liberă a concurenței (grup delimitat superior de Q1).
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