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Valentin Berea, Partener RTPR: „O transparența prea mare privind anunțurile de
creștere a prețurilor poate ridica riscuri concurențiale”

„Anul 2022 este foarte complicat în contextul creșterii constante a prețurilor. Prioritațile noastre nu se
schimba radical. Vom intensifica monitorizarea piețelor, vom fi mult mai atenți la înțelegerile între firme
pentru fixarea prețurilor și nu numai”, a declarat Dragoș Vasile, consilier de concurența, membru în Plenul
Consiliului Concurenței, în cadrul evenimentului „Majorarile de prețuri vin cu riscuri juridice. Cum le
evitam?”, organizat de catre RTPR. Reprezentantul Consiliului a punctat faptul ca activitatea de lobby a
asociațiilor profesionale este legala și legitima, dar aceasta nu trebuie sa implice schimb de informații
strategice.
Irina Popovici, Director Direcția Carteluri din cadrul Consiliului Concurenței a indicat faptul ca instituția este
foarte atenta la schimburile de informații. Daca în spatele declarațiilor publice exista un sistem de intenții de
semnalizare și coordonare pentru a raspunde unor tensiuni sau transformari în piața, atunci astfel de situații intra în
sfera competenței autoritații. Oficialul noteaza ca instituția a investigat în trecut astfel de cazuri, menționând
analiza Consiliului Concurenței asupra unui domeniu în care jucatorii furnizau cu periodicitate și voluntar
informații detaliate prin intermediul presei, o situație care creeaza predictibilitate și reduce riscul comercial
provocat de un joc concurențial normal, ajutând participanții sa se coordoneze mai ușor.
În contextul actual, companiile simt mai mult nevoia sa comunice consumatorilor despre motivele creșterii
prețurilor, inclusiv despre prețuri viitoare, pentru a crea așteptari realiste. În condițiile în care anunțurile sunt
unilaterale, cu adevarat publice și nerevizuibile înaintea implementarii, iar nu doar simple intenții, informația poate
ajuta clienții (inclusiv consumatorii) sa-și planifice achizițiile, astfel încât nu ar trebui sa ridice riscuri
concurențiale. Problemele apar însa atunci când jucatorii își succed anunțurile publice și își amendeaza ulterior
strategia pe baza anunțurilor competitorilor, ajungând în cele din urma la un echilibru, care nu este rezultat din
dinamica fireasca a concurenței. „Exista un risc considerabil daca anunțurile sunt folosite doar pentru a testa piața
și pentru a provoca o reacție din partea concurenților. Riscurile sunt mai crescute pe piețele stabile, de tip oligopol,
cu un grad ridicat de transparența naturala, mai ales în privința costurilor, și unde este mai ușor sa se ajunga la o
coordonare între companii. În acest caz, orice creștere suplimentara de transparența și orice practica de semnalizare
între concurenți poate ridica probleme”, declara Valentin Berea, Partener RTPR.
Avocatul menționeaza și riscul implicat de utilizarea informațiilor confidențiale privind prețurile viitoare în cazul
clienților care au acces la aceste informații de la furnizorii lor, concurenți între ei. Daca autoritatea identifica un
tipar în care clientul devine intermediar între furnizori concurenți, circulând încrucișat prețuri confidențiale între
aceștia, aceasta practica este analizata drept un schimb de informații interzis, de tip „hub & spoke”. Companiile
trebuie sa evite sa solicite propriilor clienți lista de prețuri nepublica a concurenților lor. În cazul în care au primit
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acces la astfel de informații, nesolicitat, în cadrul unei negocieri comerciale, nu trebuie sa le utilizeze drept
instrument de lucru privind propria politica comerciala. De asemenea, companiile trebuie sa evite orice
interacțiune cu concurenții în legatura cu informațiile primite de la clienții comuni.
La rândul sau, Roxana Ionescu, Partener RTPR, a discutat despre proiectul de act normativ privind combaterea
acțiunilor speculative și de nevoia acuta de clarificare a unor concepte în masura în care actul va fi adoptat
(precum prețuri nejustificat de mari sau ce ar putea reprezenta o marja intermediara de profit rezonabila). Avocatul
a adus în discuție și rolul crescut al ANPC în aplicarea de amenzi semnificative în zona de competența referindu-se
la noua legislație care prevede posibilitatea ANPC de a aplica amenzi calculate prin raportare la cifra de afaceri a
contravenientului, cum ar fi actul de implementare la nivel național a Directivei Omnibus, pe cale sa intre în
vigoare sau Ordonanța de Urgența a Guvernului privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie
electrica și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

RTPR este una dintre cele mai experimentate și apreciate firme de avocatura din România, recunoscuta ca atare de
catre Legal 500, Chambers și IFLR1000, care an de an claseaza firma pe primele locuri în topurile realizate pentru
diverse arii de practica, precum Drept bancar și finanțari, Corporate/M&A, Piețe de capital, Soluționarea
disputelor, Dreptul Concurenței, Energie și resurse naturale, Real estate și Construcții, Dreptul Muncii și Dreptul
Proprietații Intelectuale.
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