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Concurenta genereaza trei categorii de beneficii
economice:

• Eficienta productiva (interna) - firmele sunt
stimulate sa opereze eficient;

• Eficienta alocativa – firmele folosesc
resursele rare pentru bunuri si servicii care
satisfac cel mai bine nevoile
consumatorilor

3. Eficienta dinamica  - firmele sunt stimulate
sa inoveze – concurenta prin inovatie si
distrugerea creativa
- Preturi mai mici, diversitatea ofertei,
calitate -



Concurenta este esentiala pentru cresterea producti vitatii, iar
productivitatea a devenit principalul motor al cres terii
economice în UE
(TFP – productivitatea totala a factorilor)

2000 - 2015



Politica de concurenta si cresterea economica

Sursa: adaptare dupa OECD – Factsheet on how compet ition
policy affects macro-economic outcomes, 2014

Politica de concurenta
actioneaza asupra pietelor
prin doua canale:

•Direct prin enforcement
(aplicarea regulilor de
concurenta);

•Indirect prin advocacy
(promovarea regulilor de
concurenta).

Efectul asupra productivitatii
contribuie la cresterea
economica.



Estimari ale beneficiilor rezultate din deciziile de interzicere a
cartelurilor la nivelul UE

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mld. EUR 7.2-10.8 1.8-2.7 1.35-2.0 4.89-5.66 1.78-2.64 0.99-1.49

Estimarea impactului deciziilor Comisiei Europene în
cazurile de cartel si de concentrari economice:

�– crestere PIB cu 0,4% dupa 5 ani si cu 0,7% pe termen
lung
�-  numar de noi locuri de munca cumulat pe 10 ani –
650.000

 sursa:  COM(2017) 142 final - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
IMPACT ASSESSMENT





Studiul de impact realizat de Academia
de Studii Economice

• Beneficiile concurentei si rolul Consiliului Concurentei
în aplicarea politicii de concurenta

• Prezentare literatura relevanta + metodologii utilizate
de Comisia Europeana, OECD si CMA (UK)

• Au fost avute în vedere 19 interventii majore ale
Consiliului Concurentei asupra a 10 sectoare cheie :



Interventii avute în vedere
SECTOR INTERVENTIE CC ANUL

Bancar (2 interventii)
Ordonanta 50 (comisioane de rambursare
anticipata)

2010

Ancheta sectoriala (plati cu cardul) 2015

Asigurari RCA Sanctiune fixare pret carte verde 2003

Fondurile de pensii administrate privat -
Pilonul II

Sanctiune întelegere de împartire a clientilor 2010

Telecomunicatii (2 interventii)
Angajamente pre-pay 2009

Licitatie spectru ANCOM 2012

Ciment Sanctiune cartel 2005

Farmaceutice si sanatate (2 interventii) Sanctiune întelegere dializa 2008

Sanctiune întelegere diabet 2008

Energie Sanctiune întelegere între Hidroelectrica si
traderi

2015

Carburanti (2 interventii) Sanctiune retragere EcoPremium 2011

Sanctiune cartel distributie en-gros 2016

Retail (5 interventii) 4 concentrari economice (Auchan-Real;
Carrefour-Billa; Mega Image-Angst; Dante-PC
Garage) si o sanctiune RPM

2013-
2016

Profesii liberale (2 interventii) Sanctiune cartel tehnicieni dentari (ANTD) 2008

Sanctiune cartel contabili (CECCAR) 2010



Beneficii pentru
consumatori



Estimarea sintetica a impactului
macroeconomic

Indicator/ an UM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Metodolo

gie

PIB România
Miliard
e Euro

160.1 130.1 129.4 131.5 133.9 144.2 150.2 159.9
www.insse

.roProcent din
cresterea P.I.B.
datorat existentei
legislatiei în
domeniul
concurentei

% - - - 2% 2% 2% 2% 2%
Gutman si

Voigt,
2014Cresterea PIB

România
Milioan

e Euro
- - - 2.102 2.390 10.348 5.947 9.755

Efect generat
Milioan

e Euro
- - - 42,04 47,8 206,96 118,94 195,1



O teorie a cresterii economice

• Teoria exogena a cresterii economice - Paul Romer, Robert
Lucas

4 factori cheie ai cresterii:

• (1) randamentul de scara (investitiile);

• (2) progresul tehnologic (inovatia);

• (3) capitalul uman;

• (4)  actiunea autoritatilor publice.



Va multumesc.


