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1. Introducere1  

Perspectiva privatiz rii sistemelor de aprovizionare cu ap amenin din nou 
popula ia Europei. Din 1980 i pân în anii 2000, ideea privatiz rii apei a fost 
promovat de c tre companiile multina ionale, politicienii de dreapta i institu iile 
interna ionale, inclusiv Comisia European . Aceast idee a fost contracarat cu 
succes de c tre campaniile publice, care nu doar au împiedicat, ci au reu it chiar s 
inverseze tendin a de privatizare a apei în aproape fiecare ar din Europa i în multe 
alte ri din întreaga lume.   

Amenin area a revenit îns .  

Ini iativa principal vine din partea serviciilor de privatizare ca parte a condi iilor 
pentru sprijinul financiar din parte UE, B ncii Centrale Europene (BCE) i Fondului 
Monetar Interna ional (FMI) 

 

troica . Condi iile impuse Greciei includ privatizarea 
multor structuri ale sectorului public, inclusiv privatizarea total a serviciilor de 
aprovizionare cu ap ale ora ului Atena i Thessaloniki. Troica se mai a teapt ca 
Portugalia s vând cea mai mare parte a sectorului public, iar momentan este luat 
în considerare ideea privatiz rii Aguas de Portugal. Comisia European i BCE au 
solicitat Italiei s planifice privatizarea i liberalizarea sistemelor de alimentare cu 
ap chiar i dup efectuarea unui referendum, ale c rei rezultate s-au dovedit a fi, 
într-o m sur covâr itoare, împotriva acestei idei.  

În linii mari, noile politici economice ale UE promovate la nivel central exercit o 
presiune mai mare pentru liberalizarea i privatizarea tuturor serviciilor publice, prin 
impunerea unor limite i mai rigide asupra finan elor publice.  

În rile din vecin tatea UE, privatizarea apei este înc promovat de c tre Banca 
European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BERD) i Corpora ia Financiar 
Interna ional (CFI) 

 

departamentul de sus inere a sectorului privat al B ncii 
Mondiale 

 

în ciuda e ecurilor care au avut loc ca rezultat al acestei politici.  

Prin urmare, aceast bro ur

 

în care vor fi enun ate motivele neaccept rii ideii 
privatiz rii apei va fi publicat de c tre EPSU într-o serie de limbi. Aceasta a fost 
elaborat

 

de c tre PSIRU la Universitatea din Greenwich, în baza probelor empirice, 
cu stipularea referin elor. Prin aceasta se dore te nu doar sprijinirea campaniilor 
împotriva privatiz rii apei. Ea va servi i ca reamintire a cauzei pentru care sectorul 
public este o modalitate mult mai bun de furnizare a serviciilor de ap .  

În 2010, ONU a declarat apa i sanita ia ca fiind un drept al omului. ONU oblig 
guvernele s ofere cet enilor s i servicii accesibile, disponibile, sigure i curate de 
ap i sanita ie. Sindicatele europene din serviciile publice vor lansa o Ini iativ 
cet eneasc european pentru a promova implementarea acestui drept al omului i 
pentru a lupta împotriva liberaliz rii serviciilor de ap la nivelul UE.   

Jan Willem Goudriaan 
Secretar General Adjunct EPSU   
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2. Proprietatea public este normal 2 

Privatizarea sistemelor de ap nu este un lucru ordinar. Înc din secolul al 19-lea, 
aproape toate rile au operat servicii de ap în sectorul public, deoarece companiile 
private nu doreau s investeasc suficient într-un serviciu public, iar taxele erau 
exagerate deoarece serviciul era monopolizat. Astfel, privatizarea apei r mâne a fi 
un lucru destul de neobi nuit. Serviciile de ap sunt de inute i operate de c tre 
sectorul public într-o m sur mai mare de 90% în cele mai mari 400 de ora e ale 
lumii (ora ele cu o popula ie ce dep e te 1 milion de oameni). În ora ele mici i 
zonele rurale propor ia este i mai mic .   

În Europa, singurele ri în care cele mai multe servicii de ap sunt privatizate sunt 
RU, Fran a, Spania i Republica Ceh . În alte ri europene, apa este de inut i 
controlat de c tre sectorul public în toate ariile sau în majoritatea loca iilor. În 
Germania, serviciile de ap sunt operate de c tre sectorul public aproape oriunde, cu 
excep ia ora ului Berlin ( i au existat probleme majore cu serviciile private de 
aprovizionare cu ap în Berlin, a se vedea mai jos). În 2004, Olanda a adoptat o lege 
care trece în ilegalitate orice unitate care opereaz servicii de aprovizionare cu ap , 
cu excep ia organiza iilor din sectorul public. În 2011, în Italia, prin intermediul unui 
referendum a fost respins o lege prin care se facilita privatizarea apei (a se vedea 
mai jos).  

În afara Europei, privatizarea practic nu exist . În SUA, în jur de 85% din serviciile de 
ap sunt de inute i operate de c tre sectorul public; în Japonia, 100%. În rile în 
curs de dezvoltare, Banca Mondial , FMI i companiile multina ionale au încercat s 
determine rile s ini ieze privatizarea serviciilor lor de ap , dar doar câteva ora e 
au r mas privatizate. În trecut, apa a fost privatizat în unele colonii sau în rile cu 
dificult i financiare unde de in torii de titluri au preluat controlul asupra finan elor 
guvernului, de exemplu în Turcia i Maroc la sfâr itul secolului al 19-lea, dar aceste 
privatiz ri timpurii au fost, de obicei, anulate dup ob inerea independen ei.  

3. Încetarea pe scar larg a privatiz rii apei3 

În ultimii ani a existat o tendin de distan are de la privatizare atât în Europa, cât i 
pe plan mondial, deoarece companiile private ar tau rezultate proaste, investind prea 
pu in i taxând mult prea mult.  

În Fran a, patria celor mai mari companii multina ionale din domeniul apei, multe 
ora e au renun at în prezent la privatizare. În 2010, ora ul Paris a decis s - i re-
municipalizeze serviciile de ap , care fuseser conduse în ultimii 25 de ani de c tre 
dou dintre cele mai mari companii franceze, Suez i Veolia. Pre ul la ap în Paris a 
fost recent mic orat. Ora ele Grenoble i Cherbourg i-au re-municipalizat i ele 
serviciile de ap . Alte ora e i or ele discut momentan aceea i op iune, inclusiv 
Bordeaux.  

În Ungaria, ora ul Pecs i-a remunicipalizat serviciile de ap în 2010, reziliind 
contractul cu o filial a companiei Suez; ora ul Kaposvar de asemenea i-a 
remunicipalizat serviciile de ap . În decada anterioar , privatiz rile sistemelor de ap 
au fost anulate de c tre ora ul Potsdam în Germania; de c tre o serie de ora e în 
SUA, inclusiv Atlanta, Milwaukee, Gary i Laredo; de c tre ora ul Hamilton în 
Canada; de c tre Antalya în Turcia; i de c tre ora e în multe alte ri, inclusiv 
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Ucraina, Kazahstan, Georgia, Uzbekistan, Canada, Brazilia, Argentina, Uruguay, 
Africa de Sud, Tanzania, Malaezia.  

4. Eficien i performan 4 

Sus in torii privatiz rii afirm faptul c firmele private sunt mai eficiente decât 
sectorul public, iar multe persoane cred în acest lucru. Probele empirice 
demonstreaz îns contrariul. Au fost efectuate numeroase studii care compar 
eficien a companiilor din sectorul public i cel privat, iar un studiu cuprinz tor realizat 
în 2008 de c tre mediul academic a concluzionat c cele mai multe studii nu au 
depistat diferen e semnificative în privin a costurilor sau eficien ei dintre sectoarele 
public i privat . Un studiu detaliat realizat în RU 

 

ara cu propor ia cea mai mare de 
privatizare a sistemelor de ap 

 

a ar tat c , la 11 ani dup privatizare, companiile 
private de furnizare a apei au devenit de fapt mai pu in eficiente decât sectorul 
public, în ciuda accesului la o tehnologie mai bun .  

Banca Mondial i FMI cunosc i ei acest lucru. Un document de politici al FMI din 
2004 enun a c probele empirice sunt mixte în privin a eficien ei relative a 
sectorului privat. O revizuire global a probelor empirice din domeniul structurilor de 
aprovizionare a apei i energiei, efectuat de c tre Banca Mondial în 2005, 
concluziona c nu exist diferen e semnificative din punct de vedere statistic în 
scorurile de eficien dintre prestatorii publici i cei priva i .  

Companiile private nu rezolv mai bine problemele de ordin tehnic i economic. Cele 
mai mici rate de pierdere a apei din Europa sunt înregistrate în Olanda i Germania, 
unde sistemele sunt practic toate în proprietate public . Veolia, una dintre cele mai 
mari companii multina ionale din domeniul apei, a permis în mod inten ionat 
scurgerea apelor reziduale brute în râul Bruxelles pentru a pune presiune asupra 
locuitorilor ora ului s

 

pl teasc

 

mai mult pentru func ionarea sta iei de epurare a 
apelor reziduale. În Chile, compania Suez a fost nevoit

 

s achite o compensa ie în 
valoare de 5 milioane de dolari SUA persoanelor pentru mirosul de canalizare de la 
sta ia de epurare a apelor reziduale.  

Exist i costuri adi ionale legate de privatizare, cum ar fi costurile pentru procedura 
de cerere de oferte, costurile monitoriz rii i costurile rezolv rii e ecurilor i 
problemelor care apar din privatizare.  

5. Investi ii5 

Companiile private nu au investit niciodat foarte mult în sistemele publice de 
aprovizionare cu ap . În toate rile din Europa i America de Nord, sectorul public a 
pl tit pentru re ele. Chiar i în Fran a, unde companiile private au supravie uit din 
secolul al 19-lea, acestea nu au investit în extinderea sistemelor 

 

municipalit ile au 
trebuit s

 

fac toate investi iile pe cont propriu.    

Chiar i în prezent, în Europa, aproape toate rile se sprijin pe finan area sectorului 
public pentru investi iile în serviciile de aprovizionare cu ap . În 2009, în Fran a, un 
raport al autorit ilor stabilea c : finan area serviciilor de aprovizionare cu ap

 

se 
face doar de c tre autorit ile publice, iar finan area privat acoper doar 12% din 
investi ii . În Ungaria, de exemplu, chiar i în ora ele unde sistemul de ap

 

este 
privatizat, investi iile sunt f cute de c tre guvernul central. Fondurile de coeziune 
ale UE au fost de asemenea o surs important de finan are pentru investi ii în 
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serviciile de ap în multe ri din Europa Central i de Sud. Dar privatizarea 
amenin acest lucru, deoarece regulile UE nu permit ca fondurile de coeziune s fie 
utilizate pentru subven ionarea companiilor private.  
Atunci când companiile private fac investi ii, acestea se a teapt la ob inerea unor 
profituri foarte mari. În Anglia, compania privat Thames Water dore te s 
construiasc o nou sta ie central de epurare costisitoare pentru Londra, dar pentru 
a face un profit mai mare de 100 de milioane pe an, în plus la costul companiei.   

Sectorul public este de asemenea responsabil pentru aproape toate investi iile f cute 
în sistemul de aprovizionare cu ap în rile în curs de dezvoltare. Chiar i în Africa i 
India, între 65% i 90% din investi ii sunt realizate de c tre sectorul public, restul fiind 
finan at din ajutor guvernamental: sectorul privat nu investe te mai nimic.    

6. Pre uri6 

Companiile private taxeaz mai mult decât companiile din sectorul public. Un studiu 
din Fran a din 2004 compar pre urile fixate de c tre toate companiile private i 
publice din domeniul apei. Dup luarea în considerare a altor diferen e, cum ar fi 
densitatea popula iei, acesta a ajuns la concluzia c pre ul apei private este cu 16% 
mai mare decât pre ul apei oferit de companiile sectorului public. În RU, pre urile la 
ap au crescut cu 40% mai mult decât alte pre uri în cei 17 ani de la privatizare i 
asta în condi iile în care pre urile de operare nu s-au modificat. M rirea pre urilor a 
fost determinat de dorin a ob inerii unor profituri mai mari.  

În lumea întreag , municipalit ile duc o lupt permanent pentru a stopa companiile 
private din domeniul apei s mai reclame atât de mul i bani. În Tallinn, Estonia, 
Consiliul or enesc, Guvernul rii, Avocatul Poporului i autoritatea pentru 
concuren

 

au condamnat cu to ii pre urile excesiv de înalte impuse de c tre 
compania privat care a cump rat controlul asupra serviciilor de alimentare cu ap în 
2000. În Australia, ora ul Adelaide a solicitat recent returnarea celor 14 milioane de 
dolari SUA ob inute de c tre compania privat de alimentare cu ap în ultima 
decad , ca urmare a unor pre uri exagerate. În Chile, o companie privat de inut de 
c tre un fond de pensii canadian a fost amendat cu 2 milioane de dolari SUA pentru 
stabilirea unor pre uri exagerate.  

Un document recent al B ncii Mondiale sus ine c s-ar putea s existe câ tiguri în 
productivitatea muncii prin reducerea for ei de munc , dar nu au putut identifica nicio 
dovad a unor pre uri mai sc zute sau investi ii mai mari, enun ând prin urmare c

 

operatorul privat ar putea ob ine toate câ tigurile prin profituri, nicio economie a 
cheltuielilor nefiind perceput de c tre consumatori .7   

7. Concuren

 

i carteluri8 

Privatizarea apei nu aduce cu ea vreunul din presupusele beneficii ale concuren ei. 
Serviciul este întotdeauna unul monopolist, iar companiile nu concureaz între ele 
pentru clien i. În realitate, companiile de obicei evit în prim instan s concureze 
între ele pentru contracte.  

Nici unul dintre furnizorii priva i de aprovizionare cu ap din RU nu a trebuit s fac 
vreodat fa ofertelor concurente pentru licen ele lor valoroase.  În majoritatea 
cazurilor din Fra a i Spania i în numeroase cazuri din Italia i Europa Central , 
privatizarea ini ial nu a fost vreodat subiect al procedurii de cerere de oferte. 
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În Fran a, companiilor Suez i Veolia li s-a ordonat s se scindeze într-o serie de 
societ i mixte , pe care ace tia le-au creat în scopul împ r irii contractelor i nu 

pentru a concura una împotriva alteia.  

În 2012, UE a anun at lansarea unei investiga ii oficiale în cazul a 3 companii mari 
franceze din domeniul apei, Suez, Veolia i SAUR pentru o presupus coluziune în 
Fran a. UE a amendat deja compania Suez cu 8 milioane de Euro pentru ruperea 
unui sigiliu aplicat de c tre investigatori.  

8. Opozi ia din partea opiniei publice9 

În întreaga lume, opinia public se declar

 

împotriva privatiz rii apei. În ultimii 20 de 
ani, campaniile publice au stopat sau au reu it inversarea privatiz rii în numeroase 
ora e i or ele din întreaga Europ . De fiecare dat când subiectul a fost supus 
votului în cadrul unui referendum, acesta a fost respins masiv, în mod repetat.   

În iunie 2011, în cadrul unui referendum, poporul italian a votat în mod covâr itor 
împotriva unei propuneri de legi care ar fi permis liberalizarea i privatizarea apei.  

În 2003, o campanie de succes a dus la refuzul de c tre Parlamentul European a 
propunerilor Comisiei de a face obligatorie liberalizarea serviciilor de ap în întreaga 
Europ .  

Chiar i în RU, la 17 ani de la privatizarea apei, o majoritate clar este în favoarea 
revenirii la proprietatea public în Anglia, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie 
realizat de BBC în 2006. În Sco ia i Irlanda de Nord, serviciul r mâne public datorit 
unei puternice opozi ii publice.  

9. Corup ie i fraud 10 

Privatizarea apei este puternic asociat cu corup ia i frauda. Companiile au 
stimulente s ofere mit pentru a securiza astfel de aranjamente profitabile pe 
termen lung.   

Instan e de judecat din Fran a, Italia i SUA au condamnat persoane în func ii 
executive i func ionari publici pentru mita pl tit de c tre filialele Suez i Veolia.  
Ambele grupuri au intrat în vizorul opiniei publice în rezultatul unei serii de dosare 
criminale i civile, cu acuza ii ce includ mituirea func ionarilor publici, contribu ii 
politice ilegale, pl i informale, fixarea pre urilor, instituirea cartelurilor i contabilitate 
frauduloas . Potrivit unui raport din 1997 al Cur ii de Conturi, institu ia na ional de 
audit a Fran ei, sistemul de privatizare pe care Suez i Veolia i-au construit 
dominan a na ional a fost tirbit în mod sistematic: Lipsa supravegherii i a 
controlului din partea serviciilor publice delegate, agravat de lipsa de transparen

 

a 
acestei forme de management, a dus la abuzuri".      

În RU, Severn Trent Water a fost condamnat pentru s vâr irea unei fraude grave 
prin furnizarea de informa ii false organismului de reglementare, care a permis 
companiei s

 

impun clien ilor taxe mai mari cu 42 de milioane de lire sterline anual. 
Alte companii din domeniul apei au m rturisit faptul c au recurs la ac iuni similare.   
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10. Lipsa r spunderii11 

Companiile private de aprovizionare cu ap prefer s fac afaceri în secret, pentru 
ca ei s poat convinge politicienii s le fie oferite contracte generoase f r ca 
publicul larg s fie în cuno tin de cauz . Din acest motiv, cele mai multe contracte 
private din domeniul apei sunt documente secrete, responsabilitatea fa de publicul 
larg fiind astfel imposibil .  

În 1999, ora ul Berlin a permis privatizarea serviciului de aprovizionare cu ap pentru 
a permite achitarea datoriilor serviciului, chiar i în condi iile unei opozi ii publice 
puternice. Acesta a vândut 49.9% din ac iunile companiei unui consor iu, format 
dintr-o companie multina ional francez (Veolia) i o companie multina ional 
german (RWE), care au cerut în scris garan ia unui profit mare. Consiliul or enesc 
a acceptat condi iile consor iului, dar contractul a fost inut în secret, popula ia 
ora ului Berlin nefiind la curent cu prevederile acestuia. Pân în 2011, pre urile au 
crescut cu o treime mai mult de nivelul infla iei, iar militan ii pentru dreptul la ap

 

au 
for at realizarea unui referendum în care majoritatea larg a solicitat ca acordul s fie 
f cut public. În ianuarie 2012, oficiul pentru concuren al Germaniei a stabilit c 
acordul încalc legea german a concuren ei, precum i faptul c compania trebuie 
s reduc pre urile cu 19%. Comisia UE cerceteaz de asemenea problema la 
obiectul înc lc rii legii UE împotriva ajutorului de stat ilegal acordat companiilor 
private.  

Oamenii cred c institu iile de reglementare lucreaz în favoarea publicului larg, dar 
ace tia de asemenea negociaz în secret cu companiile, fiind descoperi i u or de 
altfel. Institu ia de reglementare a RU, OFWAT, a e uat în repetate rânduri s 
stopeze companiile private s fac profituri mai mari prin cheltuieli sub posibilit i, a 
e uat s detecteze fraudele comise de c tre companii i a oferit companiilor dreptul 
de a primi în tiin area de încheiere a termenului de valabilitate a licen elor cu 25 de 
ani înainte 

 

care efectiv le garanteaz acestora instituirea de monopoluri eterne.  

11. Câ tigurile fiscale iluzorii12 

Se presupune c motivul oficial pentru privatizarea serviciilor de aprovizionare cu 
ap i a altor servicii publice este de a ob ine bani cu care guvernele s - i poat pl ti 
datoriile. Dar în realitate, guvernele ob in mult sub valoarea real a companiilor 
privatizate, mai ales în condi iile în care cump r torii cunosc c guvernele sunt 
for ate s vând aceste servicii, la orice pre . În cazul în care companiile ofer o 
sum

 

înalt , acest lucru se întâmpl deoarece acestora li se permite s fixeze pre uri 
înalte.  

În Fran a, era un lucru obi nuit pentru ca firmele private s ofere milioane de Euro 
pentru a ob ine o concesiune de ap . Ulterior, companiile ad ugau costul acestei 
taxe de intrare în facturile pentru ap . Prin urmare, ace ti bani, care aparent sunt 

un câ tig nea teptat pentru municipalitate, erau achita i integral din buzunarele 
consumatorilor finali.  Ca urmare, Parlamentul francez a introdus o nou lege în 
1993, legea Sapin , care face ilegal orice tranzac ie de cump rare de c tre o 
companie privat a unei concesiuni de ap de la vreo municipalitate.  

În RU, Guvernul Thatcher a vândut companiile de ap cu 5.2 miliarde de lire sterline. 
Dar guvernul a anulat datoriile companiilor, care constituiau 5 miliarde de lire sterline 
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i le-a mai oferit i subven ii în valoare de 1.5 miliarde de lire sterline. Prin urmare, 

pân la urm acesta a pierdut de fapt bani. În anii care au urmat, acesta a pierdut 
chiar mai mult, deoarece a pierdut dividendele de la profit i de asemenea a mai dat 
companiilor o scutire de taxe.  

Privatiz rile sunt o modalitate nereu it de ob inere a banilor. Dup toate privatiz rile 
f cute de c tre guvernele Thatcher în RU pe durata a 17 ani, datoria guvernului era 
aproape la fel ca i la început. Dar investi iile f cute de c tre sectorul public au 
sc zut, iar sectorul privat nu a compensat. Astfel, întreaga economie avea mai pu ine 
bunuri reale. Prin urmare, cea mai mare privatizare din istoria omenirii nu a redus din 
datoria guvernului i nici nu a dus la investi ii private.  

12. Concluzia: sectorul public i dreptul la ap
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Aceast bro ur expune pe scurt experien a trist a efectelor d un toare ale 
privatiz rii asupra pre urilor, investi iilor, performan ei, r spunderii i coluziunii.   

Alternativa evident este un serviciu public de ap , care a fost preferat de c tre 
majoritatea larg a rilor pentru cea mai mare parte a ultimilor 150 de ani. 
Aprovizionarea cu ap asigurat de c tre sectorul public ofer o responsabilitate 
direct mai sporit fa de public i autorit ile alese; aceasta nu este compromis de 
caracterul comercial secret i tactici de cre tere a profiturilor; opereaz cel pu in la fel 
de eficient, dar la costuri de tranzac ie mai mici, un risc mai sc zut de corup ie i 
investi ii mai mari în sistem, iar pre urile fixate sunt mai mici. Privatizarea nu 
favorizeaz pe nimeni, cu excep ia companiilor private.   

La 28 iulie 2010, prin Rezolu ia 64/292, Adunarea General a Na iunilor Unite 
recunoa te dreptul uman la ap i sanita ie i declar faptul c sanita ia i apa 
potabil curat reprezint factori cheie pentru realizarea tuturor drepturilor omului. 
Mo iunea a fost sprijinit de c tre 122 de state, niciun stat nu s-a opus acesteia, iar 
41 de state s-au ab inut, dintre care 17 state europene. ONU promoveaz 
actualmente dreptul omului la ap solicitând tuturor guvernelor s aloce maximum 
din resursele disponibile pentru a asigura accesul pentru to i.   

Sindicatele din serviciile publice i alia ii acestora se afl

 

în toiul unei campanii de 
colectare a unui milion de semn turi pentru sprijinirea aplic rii dreptului omului la ap 
i sanita ie. Prin aceast Ini iativ cet eneasc european se urm resc trei scopuri: 

de a asigura realizarea drepturilor ONU i de a garanta accesul tuturor cet enilor 
UE; de a determina Comisia European s adopte o abordare bazat pe drepturi i 
de a se ab ine de la liberalizarea serviciilor de ap ; de a integra accesul 
universal/global la ap i sanita ie în politica de dezvoltare a UE i de a spori 
eforturile i investi iile UE pentru atingerea acestui scop.   

http://www.psiru.org
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