SCEMAPS: Niveluri semnificative de monopol în cazul sectoarelor de
achiziții pentru construcții și vânzări engros de combustibili și produse
farmaceutice
✓ Presiunea de monopolizare în sectoarele economice, atât prin legislație, cât și prin implementarea
politicilor, este unul dintre elementele de capturare a statului analizate de SceMaps.
✓ În 2020, SceMaps a chestionat profesioniști, experți în cercetare și angajați în sectorul public din Italia,

Spania, Bulgaria și România pentru a verifica existența practicilor de capturare a statului.
[2020/12/03 ] Niveluri ridicate de presiune de monopolizare se găsesc în sectoarele construcții, comerț
engros al combustibililor și produselor farmaceutice, potrivit unui sondaj privind capturarea statului realizat
de SceMaps în rândul profesioniștilor și al angajaților din sectorul public. Acestea sunt câteva dintre
rezultatele preliminare ale instrumentului de Diagnosticare a evaluării capturării statului (SCAD) pe care
SceMaps l-a desfășurat anul acesta în Italia, Spania, Bulgaria și România pentru a verifica existența unor astfel
de practici în trei sectoare economice, precum și rolul instituțiilor publice în tratarea acestei forme de
corupție.
Dintre cele patru țări analizate, Bulgaria se află în cea mai proastă poziție: aproximativ 90% dintre experții
consultați au evidențiat semne de monopol, oligopol sau cartel în aceste sectoare (cu un procent ușor mai
mic în construcții). Rezultatele în cazul Bulgariei sunt mai mari în aceste trei sectoare decât în România, Italia
sau Spania.

Presiunea de monopolizare
% din experții consultați care cred că există indicii de monopol/oligopol/cartel

Sursă: SCAD 2020 (SceMaps)

Presiunea de monopolizare analizată de SceMaps este un element al capturării statului. Pe
lângă monopolurile naturale - adică cele care apar în anumite industrii sau regiuni în care,
datorită caracteristicilor lor, concurența nu este posibilă sau crește costurile, cum ar fi în
cazul rețelelor de distribuție a energiei electrice - SceMaps evaluează monopolurile care sunt
artificiale sau favorizate prin concentrarea ajutoarelor publice, a subvențiilor sau contracte
publice prin aplicarea selectivă a sancțiunilor și controalelor sau prin legislație vizată și
activitate de lobby nelegitimă.

Pe sectoare, comerțul engros al combustibililor solizi, lichizi și gazoși este asociat cu o
concentrare ridicată a achizițiilor (o anumită companie sau un număr mic de companii câștigă
prea multe licitații publice) în Bulgaria și Spania; lobby-ul nelegitim (legile oferă un avantaj
competitiv nelegitim) este o practică obișnuită în România; și, în cele din urmă, tendința
părtinitoare instituțională în funcțiile de control / sancționare poate fi observată în Bulgaria
și în România (controalele și / sau sancțiunile sunt aplicate selectiv, ceea ce ajută anumite
companii).
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Sectorul construcțiilor este cel mai vulnerabil la concentrarea achizițiilor publice ca simptom
al capturării statului în toate cele patru țări, urmat de practicile instituționale de capturare
a statului precum control și activități de sancționare selective - o problemă deosebit de
comună în Bulgaria și România, unde aceste opțiuni susțin companiile care capturează atât
prin scutirea de control și sancțiuni, cât și prin acțiuni împotriva concurenților lor.
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În cele din urmă, comerțul engros al produselor farmaceutice este sectorul cel mai
influențat de lobby-ul ilegitim, potrivit mai mult de jumătate dintre experții din România și
Spania și mai mult de o -/+ treime celor din Bulgaria.
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Pentru mai multe detalii vizitați site-ul scemaps.eu sau contactați-ne

•

Todor Galev, Senior Researcher, Center for the Study of Democracy (Bulgaria):

todor.galev@online.bg
•

Daniela Mineva, Researcher, Center for the Study of Democracy (Bulgaria):

daniela.mineva@online.bg
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