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Prefata 
 
 
Comisia Europeana evaluaza permanent piata interna de electricitate si gaz. Aceasta va 
prezenta un Raport de analiza catre Parlamentul European la începutul anului 2006. 
Directiile pentru energie si concurenta au lansat o ancheta ca raspuns la plângerile privind 
nefunctionalitatea pietii datorita unei posibile dominari a pietii si a abuzului de piata.Comisia 
a solicitat mai multor actionari sa prezinte puncte  de vedere si sa faca propuneri privind 
evolutia viitoare a pietii interne. Pentru a contribui la aceste discutii, EPSU a cerut un raport 
din partea Public Services International Research Unit din cadrul Universitatii Greenwich, 
liderul european în domeniul evaluarii performantei serviciilor publice si a serviciilor de 
interes (economic) general. 
Este clar pentru toti observatorii, ca piata interna de electricitate si gaz , contrar pretentiilor, 
nu ofera avantaje beneficiarilor industriali sau casnici din Europa. Asftel, probleme majore 
pot aparea. Directiva privind fiabilitatea aprovizionarii a fost o solutie rapida la crizele din 
Europa si America de Nord. Aceasta recunoaste ca piata nu va oferi, printre altele, investitii 
în capacitati maxime si retele. Raportul PSIRU descrie natura problematica a diferitelor piete 
angro, concentratia crescuta si nivelele scazute de transferare ale consumatorilor casnici. 
Steve Thomas, autorul raportului consemneaza deasemenea, ca în pietele care pretind ca 
sunt functionale, precum cele din nord si Marea Britanie,exista obstacole ce sunt evidente. 
Raportul detaileaza lipsa investitiei în retele si în capacitatea de generare,  lipsa investitiei în, 
calificarea profesionala, cercetare si dezvoltarea personalului calificat. Acesti factori 
individuali sau în combinatie unul cu altul genereaza riscuri pentru un serviciu public de 
incredere, fiabil si disponibil. UCTE, organizatia responsabila pentru cooperarea dintre 
operatorii de sistem, argumenteaza ca, Europa are nevoie urgenta de o filosofie de 
persprctiva si fiabila, acest lucru se pare ca lipseste. Raportul pune întrebarea fundamentala, 
daca concurenta poate sa functioneze, în special, în domeniul electricitatii având 
constrângeri economice, fizice si sociale. Raspunsul este un NU categoric, si multe dintre 
probleme sunt atribuite concurentei din aceasta industrie. Alte solutii rapide nu pot ajuta. 
EPSU sustine constatarile din acest raport. Desi, pare normal pentru multi cititori ca 
asociatiile energetice ale Europei sa fie ingrijorate de pierderile locurilor de munca (mai mult 
de 300.000 în peste 10 ani), de un outsourcing crescut, de presiunea asupra salarilor si a 
conditiilor de munca si de lipsa investitiei în domeniul pregatirii, grijile noastre sunt mult mai 
profunde. Piata interna de electricitate si gaz nu beneficiaza de consumatori casnici. Pretul si 
schimbarea nu sunt singurile criterii de luat în consideratie. Situatia curentului electric 
creeaza riscuri stabilitii si evolutiei economice a Europei si pericliteza pozitia competitiva a 
Europei.   
EPSU este preocupat ca modelul oferit de Comisia Europeana sa fie export catre alte tari. 
Exemplele sunt date de South East European Energy Community ce include tarile din 
Balcani si Turcia. Regurile pietii interne constituiesc subiecte de discutii între UE si Ucraina, 
Moldova si Rusia. Speram, ca acest raport sa constituie o analiza critica privind aceste 
evolutii. Este piata interna cel mai bun model? 
 
Câteva dintre constatarile cum ar fi ca lipsa de calificare si de investitie în pregatirea 
profesionala nu sunt numai preocuparile organizatiei EPSU. Acestea sunt împartasite si de 
catre angajati. Sindicatele au discutat aceste probleme cu Eurelectric. Astfel de probleme nu 
apar numai în tarile europene. Problema atragerii personalului calificat constituie o problema 
pe pietele din SU si Australia.  Masuri urgente sunt necesare pentru ameliorarea situatiei. 
Comisia recunoaste ca sectoarele de electricitate si gaz au nevoie de personal calificat si 
acest lucru trebuie sa fie evidentiat în Directive. Acest impact poate fi considerat ca fiind unul 
negativ. Piata interna a facut foarte putin pentru a îmbunatati situatia femeilor din acest 
sector. 
 Afirmatia ca piata nu functioneaza,  poate fi o capcana usoara.  Aceasta, functioneaza în 
adevaratul sens al cuvântului. Multe probleme au fost prevazute si anticipate de EPSU în 
raportul sau din 1999. Totusi, piata da rezultate care sunt sub asteptari din perspectiva 
macro-economica si chiar negative, considerându-se ca nu contribuie la o mai mare echitate 
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sociala si o redistribuire a averilor de care sa beneficieze proprietarii cu venituri mici.  Putem 
discuta daca exista alte metode de a obtine servicii energetice sigure, fiabile si posibile 
furnizate sub un control democratic. Credem ca, aceasta discutie trebuie sa fie purtata mai 
mult pe baza unei analize empirice, decât pe baza unei retorici ideologice. Rationamentul 
temeinic al acestui studiu, va contribui la aceasta dezbatere. 
 
Jan Willem Goudriaan 
Secretar General Adjunct EPSU 
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Tabel 1 Pietele de electricitate angro si cu amanuntul din UE  
 Tarile de Nord  Europa de Sud Europa Centrala 

de Vest 
MB  Europa Centrala 

de Est 
Piete angro Bazinul de 

Nord 
Italia si Spania Austria, Franta, 

Germania, Olanda 
BETTA Rep. Ceha, Polonia, 

Slovenia 
Lichiditate ~30% Scazut in Italia. 

Fortat în Bazinul 
de Nord si Spania  

Câteva lochiditati 
lîn Olanda (dar în 
scadere ) si 
Germania 

1-2% 1-2% 

Administrarea 
pietii 

 
Interes scazut 

Reglementatori in 
Italia si Spania 
care analizeaza 
administrarea 
pietii  

   

Investitie investitie mica 
pe piata 

‘Dash for gas’-
Goana dupa gaz 

investitie mica pe 
piata 

Bogatie 
si 
saracie 

Capacitate în exces 
anterioara 

Tabel 2 Pietele de electricitate cu amanuntul din UE  
 Tarile de Nord  Europa 

de Sud 
Europa Centrala de 
Vest 

MB  Europa 
Centrala 
de Est 

Piata 
residentiala 
deschisa  

Toate tarile Numai 
Spania 

Deschise  Austria, o 
parte din Belgia, 
Germania si Olanda 

deschise închise 

Valorile de 
transfer-
schimbare  

Norvegia ~20%, Suedia 
~10%, Finlanda, 
Denemarca < 5% 

Neglijabil Scazut  >20% n/a 

Experienta Finlanda, 
reglementatorul 
interesat de lipsa 
stimulentilor de pret 
Suedia -reglementatorul 
interesat de nivelul 
scazut al transferurilor 
de lipsa de informatie si 
de dificultatile practice,  

 Experienta mica 
desi in Filanda si 
Olanda ,valorile de 
schimbare mici în 
Germania si Austria 

Majoritatea 
celor care se 
transfera se 
duc la furnizori 
mai scumpi 

n/a 

Tabel 3 Schimbari de companii în sectorul de electricitate în UE  
 Tarile de Nord  Europa de Sud Europa Centrala 

de Vest 
MB  Europa 

Centrala de Est 
Companii  
dominante 

DONG (D), 
Fortum (F), 
Statkraft (N), 
Vattenfall (S) 

ENEL (I), EDP 
(P), Endesa (S), 
Iberdrola (S) 

Verbund (A), 
Electrabel (B), 
EDF (F), RWE 
(G), E.ON (G) 

EDF, E.ON, 
RWE, S&SE, 
Centrica, SP,  

CEZ (C), MVM 
(H), SE/ENEL 
(Sk) 

Veniti  din 
exteriorul 
regiunii  

E.ON (S) EDF (I) Vattenfall (G) EDF, E.ON, 
RWE 

EDF, ENEL, 
E.ON, RWE 

Schimbari Independenta 
totala a 
transmisiei dar 
consolidare în 
generare si 
comert cu 
amanuntul  

Independenta a 
transmisiei. 
Endesa, EDP si 
Iberdrola 
consolidare în 
generare si 
comert cu 
amanuntul, 
ENEL înca 
dominant în Italia  

Independenta 
incompleta. 
Electrabel, EDF, 
RWE si E.ON 
dominant în 
pietele autohtone 
puternic 
concentrata în 
Austria and 
Olanda ,campioni  
înca nationali   

Independenta 
si distributie. 
consolidare pe 
viitor  ca îmn 
MB  firmele de 
baza sub 
amenintarea 
preluarii  

CEZ si MVM 
Pot deveni 
campioni 
nationali   
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1. Introducere 

Consiliul de Ministrii a adoptat o Directiva privind regulile comune pentru piata interna de 
electricitate, Decembrie 1996, 96/92/EC si pentru gaz, 98/30/EC, iunie 1998. Acestea au fost 
înlocuite de Directivele 2003/54/EC (pentru electricitate) si 2003/55/EC (pentru gaz) din iunie 
2003.Conform Articolului 26 al Directivei pentru electricitate din anul 1996 se prevede: 
 

‘Comisia va revizui aplicarea acestei Directive si va prezenta un raport privind experienta 
acumulata pe baza functionarii pietii interne de electricitate si a implementarii regulilor 
generale mentionate în Articolul 3, care permit Parlamentului si Consiliului European în 
urma experientei acumulate sa ia în consideratie, în timp util, posibilitatea deschiderii pe 
viitor a pietii, care ar intra în vigoare dupa 9 ani, de la aplicarea Directivei [2006] tinând 
seama de coexistenta sistemelor la care se face referire în Articolale 17 si 18.’ 

 
Articolul 25 al Directivei pentru gaz din 1998 se refera la: 
 

‘Comisia va revizui aplicarea acestei directive si va prezenta un raport privind experienta 
acumulata de functionarea pietii interne de gaz natural si de implementarea regulilor 
generale mentionate în Articolul 3 ce permit Parlamentului si Consiliului European în 
urma experientei acumulate sa ia în consideratie, în timp util, posibilitatea unor dispozitii 
pentru dezvoltarea pe viitor a pietii interne de gaz natural care ar intra în vigoare dupa 10 
ani de la aplicarea Directivei.’ 
 

Directivele 96/92/EC si 98/30/EC au fost anulate în iulie 2006 si înlocuite cu 2003/54/EC si 
2003/55/Ec ce sustine angajamentul de a revizui Articolul 28 (privind electricitatea) si 
Articolul 31 (privind gazul) în 2006: 
 

.Comisia cel mai tarziu la 1 ian 2006 , va înainta Parlamentului si Consiliului European un 
raport detaliat care sa schiteze progresele obtinute în creerea pietii interne pentru 
electricitate. În mod special, Raportul va avea în vedere: 
 
- existenta unei retele de acces nediscriminatoriu; 
 
- regulamente eficiente; 
 
- dezvoltarea infrastructurii de interconexiune si fiabilitatea furnizarii în cadrul 

Comunitatii; 
 
- masura în care avantajele ale deschiderii pietelor se acumuleaza de catre micii 

întreprinzatori si cei casnici, cu referire la serviciile publice si standardele generale 
privind serviciile; 

 
- masura in care pietele sunt deschise catre concurenta reala, incluzând aspecte ale 

dominarii pietii, concentrarea de piata si comportamentul necompetitiv sau de 
predator; 

 
- masura în care consumatorii sunt de fapt furnizori de transfer  si de tarife negociabile; 
 
- evolutia preturilor, incluzând preturile de furnizare în functie de gradul de deschidere 

al pietelor; 
 
- experienta obtinuta prin aplicarea Directivei, precum independenta reala a 

operatorilor de sistem din întreprinderile integrate vertical, este interesata si alte 
masuri legate de independenta functionala si separarea financiara au fost luate si  au 
avut efecte similare cu o independenta legala. 
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- acolo unde este cazul, Comisia va face propuneri Parlamentului si Consiliului 
European, astfel încât sa se garanteze standardele indicate privind serviciile publice. 

 
- acolo unde este cazul, Comisia va face propuneri Parlamentului si Consiliului 

European, astfel încât sa se asigure independenta totala si efectiva a operatorilor 
sistemului de distributie înaite de 1 iulie 2007. Daca este necesar, aceste propuneri 
vor fi în conformitate cu legea concurentei si deasemenea vor avea în vedere 
probleme concrete de dominare a pietii, de concentrarea pietii si de comportament 
necompetitiv. 

 
Acest raport analizeaza aplicativitatea Directivelor si va fi luat în consideratie politica UE în 
acest domeniu. 
 
Directivele sunt complexe si impun o serie de cerinte ca statele membre sa aiba ca baza un 
obiectiv de a transforma electricitatea si industria gazului într-un monopol ce functioneaza pe 
principiile concurentei prin creerea de angrouri si piete cu amanuntul competitive. Aceasta 
lucrare subliniaza prin urmare nivelul la care competitia a fost indusa . Se analizeaza pentru 
fiecare tara cât au fost create piete eficiente si unde acest lucru nu s-a intâmplat, ce factori 
au impedicat acesta. De asemenea, examineaza care sunt cheltuielile pentru creerea unor 
astfel de pieti si daca functionarea principiilor  de angro si a activitatilor cu amanuntul din 
piete sunt de luat în consideratie. 
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1. Directivele 

1.1. Directivele pentru electricitate din 1996 
Directiva din 1996 a stabilit reguli în 4 domenii:generare, comertul în detaliu , transmisia si 
distributia; independenta si reglementarea. A avut deasemenea implicatii semnificative 
privind dreptul de proprietate si comertul international. 

1.1.1. Generarea 
Existau doua optiuni ca statele membre sa poata adopta construirea unei centrale noi: oferta 
si autorizarea. În conditiile de oferta, sistemul de electricitate ar continua sa fie planificat 
central. Un organ oficial ar stabili cantitatea necesara ce trebuie sa fie obtinuta si conditiile ce 
trebuiesc intrunite de cei ce licitateaza. S-ar invita ofertanti si cei cu pretul de oferta cel mai 
scazut vor fi declarati câstigatori. Desi Directiva nu prevede  câstigatorii licitatiei trebuie sa 
încheie un contract pe termen lung de vânzare (PPA) care sa garanteze volumul si pretul de 
vânzare, permitându-se astfel finantarea pentru construirea centralei. 

Prin autorizare, se intelege ca oricine poate construi o centrala, oriunde si oricând, daca este 
în conformitate cu prevederile legii planificarii, daca corespinde prevederilor privind siguranta 
si prezinta scrisori de acreditare din partea companiei. Cerinta de capacitate nu ar avea nici 
un rol, daca o centrala nu a fost autorizata. 

Din punct de vedere al competitiei, autorizarea a fost optiunea preferata a Comisiei deoarece 
o piata libera necesita intrare si iesire libera de piata. 

1.1.2. Comertul cu amanuntul 
Directiva a cerut statelor membre sa deschida o piata de vânzare cu amanunt pentru marii 
consumatorii si distribuitori. În februarie 1999, aproape 26%(40 GWh/an) din piata a trebuit 
sa se deschida , iar în februarie 2000 cam 28%( 20GWh/an) si februarie 2003, 33% din piata 
(9 GWh). Statele membre au facut aprecieri asupra faptului cum aceasta prevedere a fost 
interpretata si cum consumatorii au putut sa includa companiile de comert cu amanuntul. 

1.1.3. Transmisia si distributia 
Pentru a permite generatorilor si comerciantilor cu amanuntul sa furnizeze energie catre 
consumatorii finali, au existat masuri pentru a asigura pe toti competitorii de acces 
nediscriminatoriu la retea. Au existat trei posibilitati: acces negociat cu terta persoana (TPA), 
acces reglementat TPA si Cumparatorul unic. 

Prin TPA negociat, comerciantii cu amanuntul si generatorii au trebuit sa negocieze cu 
proprietarii de retea în vederea obtinerii accesului la retea. Proprietarii de retea ar fi putut 
refuza accesul pe motivul lipsei de capacitate, iar preturile de acces trebuiau sa fie publicate, 
dar preturile actuale erau supuse negocierii. Notele explicative arata ca operatorii de retele 
nu ar fi obligati sa construiasca o noua capacitate ca raspuns la cererea de acces daca ei ar 
avea capacitate insuficienta. 

Prin TPA, se intelege ca accesul la retea trebuia sa fie permis la tarifele publicate. Astfel, cu 
TPA negociat proprietarii de retele pot refuza accesul pe motivul lipsei de capacitate, dar 
notele explicative nu clarifica faptul daca proprietarul de retea trebuia sau nu sa creeze noua 
capacitate pentru a satisface o cerere de acces ce nu poatea fi onorata imediat. 

Optiunea Cumparatorului unic, nu a fost prea clara si nu a fost adoptata de catre nici o tara. 
În forma sa originala Cumparatorul unic se presupunea ca va cere unei agentii centrale sa fie 
responsabila cu cumpararea electricitatii tarii folosind o forma de competitie. Directiva 
prevedea (Art 2(22)): 

‘[Cumparatorul unic] este responsabil pentru managementul unificat al sistemului de 
transmis ie si/sau pentru cumpararea si vânzarea electricitatii centralizate’. 

Prevederile privind Cumparatorul unic au fost confuze si nu este clar cum optiunea 
Cumparatorul unic s-ar putea pune în practica. 
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1.1.4. Îndependenta 
Pentru a preveni riscul ca marile companiile sa foloseasca dreptul lor de proprietate asupra 
retelei oferind un avantaj necuvenit  generarii lor si/sau comertului cu amanuntul, s-au luat 
masuri care au necesitat un fel de separare controlata intre retea si activitatile de generare 
cu amanuntul. 

Operatorii  sistemului de transmitere si distributie (TSO si DSO) au trebuit sa fie desemnati 
de cei ce vor stabili accesul la retelele. TSO si DSO ar putea face parte din companiile cu 
alte interese în sectorul de electricitate, de exemplu ca generatorii sau comerciantii cu 
amanuntul dar ar trebui sa functioneze pe baze obiective si nediscriminatorii pentru a nu 
favoriza centralele electrice, de exemplu, detinute de catre ei. Companiile de retea ar trebui 
sa functioneze cu conturi separate pentru activitatile lor retea pentru a demonstra ca orice 
generare sau activitate cu amanuntul nu au fost incorect finantate de catre activitatile lor de 
retea. 

Aceasta problema privind masura în care integrarea generarii si activitatii cu amanuntul ar fii 
admisa nu este luata în discutie. 

1.1.5. Regularizarea 
Un reglementator de sector nu a fost cerut, dar o autoritatea independenta a trebuit sa fie 
desemnata pentru a rezolva litigiile dintre companiile din sector, de exemplu, cele privind 
accesul la retea. 

1.1.6. Dreptul de proprietate  
Comisia nu are juridictii  asupra dreptului de proprietate, iar Directiva  nu a amintit nimic daca 
ar trebui sa aiba loc privatizarea. Totusi, Directiva a aratat ca tarile cu proprietate nationala 
dominanta ar trebui sa treaca la privatizare . În Franta, Italia, Irlanda si Grecia, industria de 
electricitate a fost dominata de o singura companie nationala, iar daca ideea Directivei ar fi 
fost urmata si pieti competitive ar fi fost introduse în comertul cu amanuntul si în generare iar 
functiile de retea ar fi fost independente, ar fi aparut noi companii private. Daca pietele nu ar 
fi competitive, atunci nici o companie n-ar detine o pozitie dominanta, astfel companiile 
nationale ramase ar trebui sa detina actiuni pe piata nu mai mult de 25%.  

Pentru tarile cu un nivel ridicat de proprietate de stat, ca Suedia si Olanda, privatizarea nu 
parea sa fie o prioritate. Experienta Norvegiei a aratat ca un numar mare de companii de stat 
au constituit baza unei pieti competitive.  

1.1.7. Comertul international 
Putine lucruri s-au spus despre comertul bazat pe reciprocitate. Directiva a permis ca o tara 
sa împiedice companiile din tarile cu comert cu amanuntul care nu erau complet deschise 
catre competitia de piata.Prevederile erau confuze,si nu este clar cum acestea ar fi putut fi 
aplicate. 

1.2. Directiva privind gazul din 1998 
Directiva pentru gaz din 1998 a fost în esenta comparabila cu Directiva pentru Electricitate 
care a impus responsabilitati în creearea de facilitati majore pentru gaz; transmisia si 
distributia; independenta si reglementarea. 

Datorita diferentelor intrinsece dintre gaz si electricitate, mai ales ca locatia facilitatilor de 
productie a gazului este determinata de locatia resursei fizice, nu a existat niciun echivalent 
pentru metoda de ofertare a noilor facilitati de productie si nici pentru optiunea 
Cumparatorului unic. 

Pentru furnizarea cu amanuntul, Directiva cerea ca 20% din piata sa fie deschisa imediat, 
20% peste 5 ani (2003) si 33% peste 20 de ani dupa aplicarea Directivei (2018). A existat o 
posibilitatea pentru tarile cu industriile de gaz de suprafata (Portugalia si Grecia) si tarile cu 
un singur furnizor (Finlanda) sa fie derogate de la unele prevederi ale Directivei. 
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1.3. Evaluarea Directivelor din 1996 si 1998 
Directivele au fost criticate deoarece au dat companiilor prea multe posibilitati de a ocoli 
prevederile privind asigurarea accesul nediscriminatoriu la retele. Marele companiile nu 
trebuiau decât sa faca o separare financiara între retelele lor si activitatile de productie 
/import cu amanuntul iar optiunea TPA negociat împreuna cu prevederea de a permite 
refuzul la acces pe motivatia securitatii sistemului, au fost considerate ca o posibilitatea 
pentru companii sa evite deschiderea retelelor . Nu a existat nicio prevedere pentru un 
reglementator sectorial. Fara controlul permanent al reglementatorului sectorial bine orientat, 
putea sa existe posibilitatea unor abuzuri de piata ale companiilor rivale, care ar fi atras 
destul de multa încredere pentru ca sa se permita concurenta. 

Totusi,daca competitia creata a fost o prioritate, Directiva era deficitara în alte patru 
sectoare: prevederi pentru destramarea companiile dominante; prevederi pentru creerea 
unei piete angro, pentru deschiderea pietei cu amanuntul si pentru regularizare. 

1.3.1. Destramarea companiilor dominante 
Din cele 14 state membre ( inclunzând Luxemburgul ) în generarea de electricitate 6 erau 
efectiv monopoluri (Belgia, Franta, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia); 4 cu doi poli 
(Germania, Spania, Danemarca si Marea Britanie), iar numai 4 aveau structuri potential 
competitive (Austria, Finlanda, Olanda si Suedia). În multe dintre aceste tari sectorul cu 
amanuntul a fost concentrat egal, asa cum se argumenteaza mai departe, concurenta cu 
amanuntul, fara un sector de generare competitiv, nu îsi avea rostul. O situatie similara a 
existat în sectorul gazului. Nu exista în Directiva nimic care sa ceara tarilor crearea unei 
zone competitive de companii în generarea si în comertul cu amanuntul. 

1.3.2. Pietele angro 
Desi Directivele au însemnat în mare masura o încercare de a asigura 
producatorilor/importatorilor acces la retea, nu au existat prevederi pentru a asigura 
producatorilor/importatorilor competivi o posibilitate de a gasi un pret pentru energia lor. De 
exemplu, într-o tara cu un generator/detailist dominant chiar cu un TPA reglementat si cu 
autorizatie4 era putin probabil ca noii generatori sa vina pe piata, deoarece nu exista nimeni 
ca sa le comercializeze energia. În mod particular, pentru tarile cu sectoare de monopol sau 
cu doi poli sansele ca o noua companie capabila sa patrunda pe piata erau minime. 

Teoretic, raspunsul ideal ar fi fost “Pool”, o piata de tip “bazin” în care toti 
producatorii/importatorii trebuiau sa liciteze. Daca un producator/importator ar furniza energie 
la un pret mai mic decât pretul  bazinului , bazinul ar cumpara productia lor la preturi care sa 
le aduca profit .Chiar si o piata voluntara, asa cum au fost cele pentru electricitate în tarile 
nordice, ar fi avut speranta ca noii veniti competitivi sa poata comercializa energia lor. 

1.3.3. Deschiderea pietei cu amanuntul 
Prevederile privind Directiva de piata au fost de asemenea foarte limitate. Astfel mai putin de 
o mie de mari consumatori ar fi avut sansa dupa 6 ani de la Directiva si tarile ar fi putut 
partial întruni prevederile prin permiterea societatilor de distributie sa-si caute furnizorii de 
energie. 

1.4. Directivele din 2003 
Multe tari au adoptat cele mai liberale optiuni din cadrul Directivelor si au deschis piata lor cu 
amanuntul mai departe decât a fost necesar în 2001, Comisia a dorit sa introduca noi 
Directive care au accelerat deschiderea de piata, au criticat accesul la retea si regularizarile 
si au renuntat la optiunile mai putin liberale. Din nou, noua Directiva a stabilit reguli în patru 
domenii: productie/import; furnizare cu amanunt; transmitere si distributie; regularizare si 
independenta . Au existat de asemenea prevederi importante despre fiabilitatea furnizarii. 

1.4.1. Generarea de electricitate  
Conform noii Directive, autorizarea ar fi trebuit sa fie regula pentru noua capacitate de 
generare, desi oferta ar fi fost permisa numai pentru cazurile speciale. De exemplu, daca fi 
sistemul de functionare al pietei nu ar fi dat o capacitate generatoare suficienta, statele 
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membre ar fi lansat o procedura de oferta pentru a furniza capacitatea suplimentara 
necesara. Statele membre ar fi putut sa foloseasca de asemenea oferta pentru a promova 
tehnologii “infant” si pentru a întruni obiectivele de mediu. 

1.4.2. Furnizarea cu amanuntul 
Noua Directiva a efectuat o analiza a concurentei comertului cu amanuntul în 2006 privind v 
Directiva anterioara pentru electricitatea. Se cerea ca tuturor consumatorilor de electricitate 
si gaz nerezidentiali sa li se permita sa aleaga furnizori lor de comert în amanunt pâna în 
2004 si totodata sa li se permita concurenta în comertul cu amanuntul în 2007. 

1.4.3. Transmisia si Distributia 
Optiunea TPA negociat, care nu a fost adoptata, a fost retrasa, iar TPA reglementat a ramas 
singura optiune. Astfel tarifele sau cel putin metodologiile de calculare a tarifelor au trebuit sa 
fie aprobate de catre un corp de reglementare. Optiunea Cumparatorul unic pentru 
electricitate a fost retrasa. 

1.4.4. Independenta 
Prevederile privind independenta au fost intarite in mod substantial, astfel încât pentru marile 
companiile care erau TSO sau DSO a fost necesara o separare legala între activitatile lor de 
TSO sau DSO si activitatile de generare sau de comert cu amanuntul. Aceasta însemna ca 
activitatile DSO si TSO trebuiau sa fie efectuate de catre companii separate legal, desi o 
mare societate putea înca sa detina o companie TSO sau DSO, mai bine zis o companie de 
generare. Astfel, asa cum s-a aratat mai înainte, TSO sau DSO nu este in mod necesar 
proprietarul activelor de transmitere sau distributie. Important este faptul ca TSO si DSO 
determina utilizarea si dezvoltarea retelei. 

Astfel cu Directivele pentru electricitate 1996 si Directivele pentru gaz 1998, noile Directive 
nu prezinta în ce masura este posibil sa se integraze comertul cu amanuntul si 
productia/importul. 

1.4.5. Regularizare 
Prevederile privind regularizarea au fost mult mai puternice. Statelor membre li s-a cerut sa 
desemneze un regulementator de sector care trebuia sa aiba un minimum de competenta, 
de exemplu in privinta stabilirii responsabilitatilor de retea. S-a stabilit de asemenea ca un 
grup de Reglementatori europeni pentru electricitate si gaz sa fie desemnati de Comisie, 
având misiunea sa încurajeze cooperarea dintre corpurile de reglementare. Directiva 
prevede ca: ‘Autoritatile de reglementare nationale trebuie sa contribuie la dezvoltarea 
evolutiei pietii interne si a nivelului de actiune atât prin cooperarea între ele cât si cu Comisia 
intr-un mod transparent’ (art 23(12)). 

1.4.6. Comertul international 
Comertul international în domeniul electricitatii a avut un rol mai mare în noua Directiva 
pentru electricitate, promovarea  constituirii unor legaturi reciproce între sistemele nationale 
a reprezentat mai de graba un punct final, decat un mijloc, de exemplu, de a asigura 
siguranta sau de a promova concurenta. De exemplu, statelor membre li se cerea sa 
raporteze despre  masurile practice luate la nivel national pentru a asigura o diversitate 
suficienta de reprezentanti de piata sau masuri practice luate pentru a asigura legaturile 
reciproce si concurenta.(art 23(11)). 

1.4.7. Fiabilitatea furnizarii 
În Directivele de mai sus, fiabilitatea furnizarii a fost putin luata în discutie având numai 
prevederi privind ca TSO sa asigure securitatea sistemului de transmisie. Toate celelate 
aspecte urmau sa fie discutate în cadrul ‘obligatiilor serviciului public’ pentru a fi adoptate de 
guvernele nationale. De exemplu, permisiunea data statelor membre (Introducere13) sa 
impuna obligatii privind serviciului public, sa asigure fiabilitatea furnizarii si securitatea 
consumatorului, precum si protectia mediului, care, conform parerii lor, competitia libera, 
lasata singura, nu putea fii garantata.Nu exista nici o dovada ca o piata libera în generarea 
de electricitate nu ar putea furniza capacitatea de generare suficienta. 



Directivele Uniunii Europene pentru gaz si electricitate 
 

12 

Directivele din 2003 informau ca exista riscul ca semnalele de piata sa nu fie suficiente 
pentru a asigura existenta unei capacitati suficiente de generare. Paragraful 23 din 
Introducerea la cele doua Directive prevede:  

 ‘In interesul fiabilitatii furnizarii echilibrul oferta/cerere în statele membre individuale ar 
trebui sa fie monitorizat, iar monitorizarea sa fie urmata de un raport privind situatia la 
nivelul Comunitatii luându-se în consideratie capacitatea legaturilor reciproce dintre zone. 
.O astfel de monitorizare ar trebui sa fie efectuata în timp util pentru a permite sa se 
adopte masuri adecvate atunci când fiabilitatea furnizarii este compromisa.’ 

Articolul 22 din Directiva pentru electricitate prevede: 

‘Totusi, statele membre trebuie sa asigure posibilitatea de a contribui la fiabilitatea 
furnizarii prin lansarea unei proceduri de oferta sau a unei proceduri echivalente, atunci 
când nu este creata o capacitate de generare de electricitate în conformitate cu procedura 
de autorizare .’ 

O astfel de prevedere nu a fost stipulata în Directiva pentru gaz. 

1.5. Evaluarea Directivelor 2003 
Multe state membre au îndeplinit cu greu conditiile Directivelor pentru electricitate si pentru 
gaz, iar în octombrie 2005, Comisia a lansat avertismente formale catre 18 dintre cele 25 
state membre ca nu au indeplinit cerintele Directivelor. In mai 2005, 10 state membre nu 
îndeplinisera în totalitate aceste cerinte. 

Directivele pentru electricitate si gaz din 2003, au încercat sa critice Directivele anterioare cu 
privire la accesul la retea prin masuri noi legate de independenta si reglementare si prin  
anularea optiunilor mai putin liberale privind accesul la retea. Totusi, depre destramarea 
companiilor dominante si despre pietele angro nimic explicit nu exista înca. 

1.5.1. Destramarea companiilor dominante 
Directivele vorbesc despre necesitatea: ‘de a reduce riscurile dominarii pietei si a 
comportamentului predator’ (Introducere (2)). Directivele cer statelor membre ca pâna la 31 
iulie a fiecarui an, în conformitate cu legea concurentei, sa înainteze Comisiei un raport 
despre dominarea pietei, precum si un raport despre comportamentul predator si anti 
competitiv.Pentru electricitate: acest raport trebuie sa prezinte diferite modele de proprietate 
si masuri practice luate la nivel national pentru a asigura o varietate suficienta de agenti de 
piata sau masuri practice pentru a asigura relatiile reciproce si competitia .Din 2010, 
autoritatile competente vor înainta un astfel de raport la fiecare 2 ani (Art 23(8)) pentru gaz. 
Acolo unde este cazul acest raport va include recomandari si masuri de contracararea 
efectelor negative ale dominari  si concentrarii pietii. (Art 31). 

Comisiei i se cere sa aiba un rol important. Articolul 27(1(a))) pentru electricitate cere 
Comisiei sa prezinte un raport anual Parlamentului European care sa arate printre altele 
‘experienta acumulata si progresele facute în crearea unei piete interne complet functionale 
în domeniul electricitatii si obstacolele ce mai ramân de trecut în aceasta privinta, incluzând 
aspecte ale dominarii pietei, concentrarii în piata, comportament predator sau necompetitiv si 
efectele acestuia în conditiile alterarii pietei.’ Articolul 31(1(a)) pentru gaz cere Comisiei sa 
prezinte Parlamentului European un raport anual care printre alte sa arate ‘experienta 
acumulata si progreselor obtinute în crearea unei pieti interne complet functionale în privinta 
gazelor naturale, precum si obstacolele întalnite în acest domeniu incluzând aspecte ale 
dominarii pietii , concentrarii în piata , comportament predator si necompetitiv’. 

Este discutabil în ce masura aceste prevederi cer Comisiei si autoritatilor nationale de 
reglementare sa termine cu companile dominante si în ce masura Comisia  cere  sa se ia 
masuri care sa atenueze efectele dominatiei lor. Formularea sugereaza ca autoritatile 
nationale care trebuiesc ‘sa revizuiasca modele diferite de proprietate’ li se cere sa renunte 
mai activ la pozitiile dominante decât Comisia, care trebuie numai sa raporteze asupra 
‘aspectelor de dominare a pietii’. Atât autoritatilor internationale cât si Comisiei nu li se cer sa 
garanteze ca exista un domeniu competitiv al companiilor. 
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1.5.2. Pietele angro 
Desi noile Directive sunt într-o oarecare masura mai explicite privind pietele angro,  acestea 
nu par a fi o prioritate. Directivele pentru electricitate stabilesc (Introducere 5) ca “principalele 
obstacole în creerea unei pieti interne competitive si complet operationala sunt legate de 
problemele accesului la retea, de problemele de tarifare si de gradele diferite de deschidere 
ale pietii dintre statele membre. Iar Directiva pentru gaz arata ( Introducere 6): principalele 
obstacole în crearea unei pieti interne competitive si complet operationala sunt legate printre  
altele de problemele de acces la retea , de acces la depozit, de problemele de tarifare, de 
interoperatibilitatea dintre sisteme si diferentele grade de deschidere ale pietii dintre statele 
membre. 

Introducerea (22) pentru Directiva pentru electricitate arata ca ‘aproape toate statele membre 
au ales sa garanteze competitia de piata în generarea electricitatii printr-un procedeu de 
autorizare transparent. Desi masurile de a garanta noilor veniti ca pot avea o capacitatea de 
generare, reprezinta o conditie necesara pentru o piata libera, dar este pe departe de a fi o 
conditie suficienta . Fara un mijloc de comercializare a energiei produse fiind capabila doar 
sa construiasca centrala si sa acceseze reteaua, acesta nu va constitui un stimulator 
convingator pentru generatori sa intre pe piata.. 

1.5.3. Deschiderea pietei cu amanuntul 
Incurajati de masurile pe care statele membre le-au adoptat pentru a deschide pietele lor mai 
mult decât a fost cerut prin Directivele din 1996 si 1998, noile Directive au fost mult mai 
agresive în privinta deschiderii pietii. Posibilitatea de a alege furnizorii de electricitate si gaz 
nu a fost prezentata asa cum s-a asteptat, ca o optiune avantajoasa economic pentru 
consumatori, ci ca un drept fundamental, conform Tratatului (Introducerea 4 la ambele 
Directive). 

 ‘Libertatile pe care Tratatul le garanteaza cetatenilor europeni –circulatia libera a 
marfurilor, libertatea de a furniza servicii si libertatea de  constituire - sunt posibile numai 
în conditiile unei piete complet deschise, care sa permita tuturor consumatorilor sa-si 
aleaga furnizorii lor si tuturor furnizorilor sa livreze liber catre consumatorii lor.’ 

Daca aceasta este sau nu o problema de interpretarea a Tratatului, cu siguranta este mai 
important daca consumatorii doresc aceasta libertate si daca aceasta libertate le ofera 
avantaje economice. Daca nu exista aceea libertate pe care consumatorii o doresc si 
daca aceasta este în dezavantajul lor, introducerea concurentei va fi greu de justificat. 

Implementarea protectiei consumatorului prezentata statelor membre si în Anexa A din 
ambele Directive, o lista de masuri este data pe care statele membre trebuie sa le aplice. 
Majoritatea dintre ele sunt un fel de protectie a consumatorului pentru cele mai multe marfuri, 
de exemplu, consumatorii trebuie sa poata ‘primi informatii transparente privind preturile si 
tarifele în conformitate cu termenele si conditiile standard privind accesul si utilizarea 
serviciilor de electricitate’ . Totusi, nu se face nici o remarca privind politica de preturi. De 
exemplu, nu exista nici o prevedere ca tarifele sa reflecte cheltuielile sau sa nu se faca 
discriminari între clasele de consumatori de catre companii, spre exemplu, prin a oferi marilor 
consumatori conditii mult mai avantajoase decât micilor consumatorilor. Se presupune 
implicit ca functionarea pietii va impiedica astfel de abuzuri. 

1.5.4. Fiabilitatea  furnizarii 
Prevederile privind securitatea electricitatii sunt total eronate. Ele cer autoritatilor nationale 
sa monitorizeze echilibrul oferta - cerere înainte ca sa fie luate masuri de remediere atunci 
când o posibila criza apare, determinand crearea unei capacitati suplimentare pentru a face 
fata crizei respective. Daca presupunem ca optiunile pe termen scurt sunt folosite, aceasta 
va cere statelor membre sa prognozeze cererea si oferta cu 6 ani în avans, sau mai mult. . 
Aceasta este pentru a avea timp pentru: procedura de ofertare sa aiba loc; licitatorul 
câstigator sa obtina aprobarile necesare pentru planificare; sa se întocmeasca un proiect 
amanuntit si sa se achizitioneze echipament; si centrala sa fie construita si autorizata. 
Licitatorului câstigator i se va da un contract de cumparare pe termen lung pentru a garanta 
investitia astfel încât sa fie finantata la un pret acceptabil. 
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Acest mecanism nu va functiona din urmatoarele considerente:  

• Intr-o piata unde centralele de energie sunt construite prin procedee de autorizatie, 
este imposibil sa prognozezi câta capacitate va fi creata. În Marea Britanie un total de 
aproximativ 40 de GW din proiecte au fost declarate fiind functionale în 2010. Numai 
o mica parte din acestea vor fi create.Totusi, nu exista autoritate nationala care sa 
prognozeze daca 10% din proiecte vor fi construite (ce-ar putea fi foarte putin) sau 
daca 25% ar fi construite (ce-ar fi suficient). Datele de comenzi sunt din punct de 
vedere comercial parti sensibile ale informatiei deoarece comandarea unei centrale 
de o anumita dimensiune va afecta pretul pietii angro, astfel încât daca un individ ar 
cunoaste datele din comanda, ar putea face speculatii foarte profitabile privind pietele 
viitoare de electricitate; 

• Daca exista aceasta pozitie de retragere privind fiabilitatea furnizarii, nu va mai putea 
exista nici un stimulent sa se creeze centrale speculativ raspunzându-se la semnalele 
de piata. Comisia recunoaste acest risc în notele sale asupra Directivelor1. Aceasta 
declara: “lansarea unui procedeu de ofertare înseamna o interventie pe piata din 
partea autoritatilor; - o astfel de metoda ca si în cazul altor interventii denatureaza 
semnalele de investitie pe piata si ar putea duce la o ‘ asteptare pentru o oferte reala 
ca sa vina din partea investitorilor’.Comisia nu ofera nici o modalitate de evitare a 
acestui risc ; 

• Lansanrea unei oferte reale ar duce la modificarea echilibrului dintre oferta si cerere. 
Companiile care asteptau sa construiasca o centrala ar putea sa decida sa nu mai 
actioneze deoarece capacitatea uzinei ofertate ar reduce pretul pietii si în consecinta 
profitul noii investitii. În mod similar, proprietarii uzinelor existente ar putea decide sa 
inchida centrala mai devreme decât era prevazut; deoarece pretul mic al pietii ar 
reduce profitul centralei; 

• O parte importanta a licitatiilor câstigate va fi incompleta. Atunci când se liciteaza, 
companiile vor avea numai câtiva indicatori preliminari privind veniturile lor; daca 
acceptul de planificare va fii obtinut si pentru costurilor instalatiilor. Atunci când 
companiile încearca sa finalizeze acestea, pot aparea probleme de planificare si 
costurile ar putea fi mai mari decât cele anticipate, devenind greu de realizat din 
punct de vedere comercial. 

1.6. Directiva privind fiabilitatea furnizarii cu energie  
Comisia europeana a publicat o directiva propunere pentru fiabilitatea furnizarii cu 
electricitate (COM92003) 740 finala 2003/0301(COD)) în decembrie 2003.Textul a fost 
aprobat de catre Parlamentul European în iulie 20052,. Aceasta va intra în viguare în 
decembrie 2007, iar în ianuarie 2009, Comisia va face un raport privind impactul sau. 

Cert,acesta parea sa urmeze prevederile din Green Paper 2001 ale Comisiei ‘Catre o 
startegie europeana pentru fiabilitatea furnizarii energiei’. Totusi, aceasta a fost in principal 
preocupata de dependenta importului, in timp ce proiectul de Directiva era mai interesat de 
securitatea tehnica a sistemului de electricitate. Directiva propusa continea masuri pentru trei 
domenii.  

 

1.6.1. Securitatea retelei 
Articolul 4 cere statelor membre (sau autoritatilor competente) sa garanteze ca sistemele de 
transmisie si distributie sunt functionale la un standard adecvat si în armonizare cu tarile 
vecine . Aceasta urmeaza sa fie efectuata de catre autoritatile de reglementare impunând 
standarde de performanta privind operatorii de sistem pentru transmisie (TSO) si de 
distributie (DSO). 
                                                 
1 Note of DG Energy & Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the internal market in 
electricity and natural gas: Measures to secure electricity supply. 16.1.2004. 
2 Textul poate fi gasit pe pagina de web a Comisiei la adresa 
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/florence/12_en.htm  
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1.6.2. Mentinerea echilibrului dintre cerere si oferta 
Articolul 5 acopera nevoia de a garanta ca exista capacitate generatoare suficienta pentru a 
satisface cererea desi pare se bazeze pe presupunerea ca piata va oferi investitie suficienta, 
si plaseaza responsabilitatea privind transmisiile (TSO) ca sa garanteza ca exista capacitate 
suficienta de rezerva. Mentiunea se bazeaza pe managementul cererilor si ofertelor 
intermitente, dar instrumentul principal îl reprezinta responsabilitatile ce revin generatorilor si 
creerea unei piete eficiente angro  

1.6.3. Investitia de retea 
Acest articol (art6) cere în mod special ca statele membre prin autoritatile de reglementare 
sa garanteze existenta unei investitii suficiente în retea. 

1.6.4. Raportarea 
Aceasta este indiscutabil cea mai amanuntita masura ce cuprinde cinci prevederi (art7) si 
este în mod special interesata de legatura reciproca dintre constructie si operator. Stabileste 
responsabilitati privind TSO (transmisiile) de a prezenta planuri pentru legaturile cross-border 
catre autoritatea de reglementare. Autoritatea de reglementare trebuie la rândul ei, sa se 
cosulte cu Comisia înainte de a aproba planul privind TSO. 

1.7. Evaluarea Directivei de securitate  
Propunerea Comisiei este o combinatie de prevederi neimportante si gresite. 

1.7.1. Retelele  
Retelele vor ramâne monopolii controlate, putine lucruri s-au schimbat. Totusi controlul a 
devenit mai formal în toate tarile cerindui-se sa creeze un corp de reglementare independent 
care sa fixeze preturi sau sa controleze preturile stabilite pentru activitatile de monopol. În 
mod suplimentar, Directivele cer ca proprietarii de retele sa nu aiba nici o legatura cu 
companiile care produc sau comercializeaza electricitatea.Aceasta cerinta este posibil sa 
aduca la dreptul de proprietate individual asupra retelei. 

Este destul de greu sa se anticipeze în ce masura aceste schimbari vor afecta industria. 
Totusi, o evaluare a crizei de curent din 2003 in America de Nord a dezaprobat in mod corect 
restructurarea: 

Dereglarea si restructurarea concomitenta a industriei de energie electrica din SUA a 
avut un efect devastator asupra fiabilitatii sistemelor de energie din America de Nord, 
si au constituit cauza principala a crizei de curent din 14 august 2003.3 

O reglementarea mai formala a fost însoîita de introducerea regulamentului stimulator. 
Conform acestuia, reglementatorul aproba în avans operatii de întretinere si de investitie 
pentru o perioada de 5 ani, si daca compania considera ca se pot face economii la aceste 
proiecte, aceasta poate pastra aceste economii ca profituri suplimentare. Aceasta da 
companiilor un stimulent pentru a opera retelele cu mai multa eficienta, dar si pentru a  
reduce cheltuielile pe o perioada scurta de timp. Pentru a evalua riscul pe care economiile le-
ar avea asupra credibilitatii sistemului, reglementatorii introduc standarde de performanta pe 
care proprietarii de retele trebuie sa le intruneasca. Acesta ridica o serie de probleme: 

• Pot indicatorii de performanta sa reprezinte o masura corecta pentru credibilitatea 
sistemului actual? In Marea Britanie regulementatorul cere companiilor de retea sa 
instaleze echipamente complexe de monitorizare ale sistemului pentru a masura 
credibilitatea sistemului si mai putin indicatorii de perfomanta. 

• Vor demasca costurile mici  slaba performanta înainte ca prejudiciul pe termen lung si 
în infrastructura sa fie facut? Punctualitatea trenurilor a fost proverbiala în Marea 
Britanie.Din 1999 o serie de accidente au scos în evidenta neglijenta din sistem. Se 
asteapta ca in 2013, sa se revina la standardele de punctualitate existente înainte de 
1999.  

                                                 
3 J Casazza, F Delea, G Loehr (2005) ‘Contributions of the restructuring of the electric power industry 
to the August 14, 2003 blackout’ http://www.pest-03.org/  
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• Cifra rapida de afacere a proprietatii în industria de electricitate va insemna ca 
proprietarii vor vinde actiunile lor înainte ca urmarile acestor actiuni sa fie vizibile? In 
Marea Britanie, proprietate asupra retelei de distributie din partea de Est s-a schimbat 
de 5 ori în decurs de 6 ani. 

O alta problema este daca proprietatea individuala asupra retelei din activitatile comerciale 
va rupe legatura dintre consumatori si compania de retea . Critica frecventa a sistemului de 
cale ferata din Marea Britanie se datoreaza creerii unei comapanii de retea individuala, 
legatura dintre consumatori si furnizori a fost distrusa existând o presiune asupra reintegrarii 
verticale a industriei fragmentate. Directiva si literatura aferenta nu iau în discutie aceste 
probleme, ci se concentreaza in mod exclusiv asupra necesitatii interconexiunilor 
suplimentare internationale (vezi mai jos). 

1.7.2. Competenta sustinuta de generare 
Comisia informeaza ca nu este oportun sa se bazeze pe presupunerea ca semnalele pietii 
vor fii suficiente pentru a garanta existenta unei capacitati sufieciente pentru a asigura 
fiabilitatea furnizarii. Asa cum s-a aratat mai sus, Directiva revizuita pentru electricitate, 
cerceteaza folosirea metodelor de oferta atunci cand piata nu poate furniza singura o 
capacitate de generare suficienta. Asa cum s-a argumentat mai sus, aceste propuneri sunt 
incorecte si nu pot fi puse în practica. 

Comisia este de asemenenea interesata de Directiva privind fiabilitatea furnizarii la o 
capacitate aproape maxima. Se arata în Memorandumul Explicativ la Directiva propusa 
pentru fiabilitatea furnizarii de electricitate: 

‘O a doua problema este daca investitorii sunt pregatiti sa investeasca în capacitatea 
maxima pentru a acoperi perioadele de vârf ale cererii sau unele evenimente unde alte 
generari nu sunt posibile. Unii cred ca o de investitiede de acest gen nu se va face 
deoarece astfel de evenimente sunt periodice, iar aparitia lor este imprevizibila. Astfel 
poate deveni o problema pentru guverne sa ofere alte masuri legate de mecanismele de 
piata, sa fixeze obiective pentru nivelul volumului de rezerva sau masuri similare, de 
exemplu privind cererea, si prin luarea acestor masuri sa se asigure ca aceste obiective 
vor fi întrunite atât prin stimulari cât si prin responsabilitati ce revin întreprinderile de 
electricitate. 

Masurile privind volumul maxim al centralei sunt de asemenea gresit formulate. Într-un 
sistem perfect echilibrat centrala electrica de maxima capacitate este o propunere 
riscanta.Va fi folosita numai în conditii de vreme extrem de rece, ceea ce se poate 
intâmpla în medie o data la 10 ani. Daca restul de rezerva a centralei electrice ar putea fi 
garantat sa fie la volum optim, masurile de atenuare ale riscului ar putea fi justificate. Dar 
asa cum s -a argumentat mai sus, este posibil ca rezerva sa oscileze de la volumul inferior 
la cel superior.Atunci când exista un volum superior, capacitate maxima a centralei nu va 
fii folosita fara sa se tina seama de conditiile atmosferice. 
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2. Prevederile Directivei pentru gaz si electricitatea 

Analiza efectuata asupra Directivei pentru electricitate din 1996 a fost generala, dar s-a axat 
pe decizia de a fii aplicata in 2006 daca piata cu amanuntul se deschide mai mult decât a 
fost stipulat prin Directiva (33%).Aceasta abordare are câteva merite ce constau în faptul ca 
a permis sa se acumuleze o oarecare experienta înainte ca statele membre sa trebuiasca sa 
renunte la structura anterioara de industrie testata si experimentata .Tarile nordice si Marea 
Britanie au fost obligate sa introduca o concurenta în comertul cu amanuntul într-un an sau 
doi si pâna în 2006, ar fi existat un organ experimentat care sa evalueze daca mandatarea 
deschiderii pietei de electricitate catre toti consumatorii a fost justificata . 

Conditiile analizei cerute în conformitate cu Directiva pentru gaz din 1998 au fost vagi 
vorbind numai despre ‘îmbunatatirea pietei interne în domeniul gazului natural si programul 
oarecum prea lung. (2010).’ 

Analizele cerute asupra Directivelor din 2003 au fost mai detaliate si Comisia mai 
prescriptiva asupra continutului sau pentru gaz, în special, a reprezentat o accelerare 
semnificativa si o consolidare a prevederilor. 

Directivele cer Comisiei sa întocmeasca rapoarte anuale privind progresele si de asemenea 
sa ofere Parlamentului si Comisiei Europene o analiza completa pâna la 1 ianuarie 2006 
subliniind progresele obtinute în urma Directivelor. 

Existau prevederi privind reglementarea, accesul la retea si interconexiunile internationale. 
Totusi, probleme secundare au existat. Reglementarea efectiva se impune chiar daca 
industria este deschisa sau nu catre concurenta, accesul la retea este singurul factor 
relevant daca o oarecare forma de concurenta este introdusa, iar interconexiunile 
internationale sunt mijloace pentru atingerea unui tel, spre exemplu, o mai mare securitate a 
transmisie sau preturi reduse, dar totusi nu sunt considerate ca un scop în sine. 

Prevederile de baza au fost legate de pietele cu amanuntul si structura de industrie. În 
legatura cu pietele cu amanuntul, analiza trebuie sa evalueze: ‘masura în care profiturile 
deschiderii pietelor complet se acumuleaza la întreprinderile mici si consumatorii casnici în 
special privind serviciul public si standardele de servicii universale si masura în care 
consumatorii sunt de fapt furnizori de schimbare si tarife negociabile. Privind structura 
industriei pentru electricitate analiza trebuie sa determine masura în care pietile sunt practic 
deschise catre concurenta eficienta incluzând aspecte ale dominarii pietii, concentrarii de 
piata si comportament predator sau necompetitiv.’ Pentru gaz analiza trebuie sa evalueze 
‘experienta câstigata si progresele facute în crearea unei piete interne total operationale in 
domeniul gazului natural, precum si obstacolele care mai sunt de trecut incluzând aspecte 
ale dominarii pietii, concentrarea pe piata, comportament predator sau necompetitiv’. 

Desi conditiile analizei si ale Directivei sunt explicite privind cerintele pentru concurenta în 
comertul cu amanuntul, nu se aminteste nimic despre pietele angro .Introducerea pietelor 
angro a fost justificarea primordiala pentru Directii datorita dominatiei în pretul general de 
electricitate si gaz al pretului de angro, daca pietile angro fuctioneaza bine, exista interes 
scazut pentru concurenta în amanunt .Conditiile analizei Directivei nu amintesc nimic despre 
problema integrarii productiei/importului si a furnizarii în amanunt. 

Daca aceasta forma de integrare este permisa, orice piata angro, va deveni inevitabil 
nerelevanta, iar industria va tinde catre oligopoli, datorita faptului ca barierile de intrare 
pentru noii concurenti vor fi prea mari. 

2.1. Rapoartele Benchmarking4 
Articolul 28 (1) (electricitate) si 31(1) a noilor Directive prevede: ’Comisia va monitoriza si 
analiza aplicarea acestei Directive si va prezenta un raport general Parlamentului si 
Consiliului European înainte de sfarsitul primului an al intrarii în viguare a acestei Directive  
iar apoi unul anual.’ Aceasta cerinta urmeaza sa fie indeplinita anual de catre rapoartele 
Benchmarking publicate de catre Energy & Transport Directorate-General care privesc atât 
                                                 
4 http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html  
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electricitatea cât si gazul publicate in 2001, si care sunt acum la a 6-a editie .Raportul si 
anexele tehnice incearca sa furnizeze indicatori de evolutie cu elemente principale ale 
reformelor cerute de catre Directive si va forma baza analizei, pe care Comisia trebuie sa o 
trimita Parlamentului si Cosiliului European, pâna la 1 ianuarie 2006. În primul rând, este 
total neadecvat ca Directiva sa fie analizata de catre DG TREN. DG TREN a promovat 
Directiva si nu poate fi astfel considerat ca un comentator obiectiv. Daca, Parlamentul si 
Consiliul European doresc sa faca o evaluare impartiala, au nevoie de o evaluare 
independenta efectuata, de exemplu, de o autoritate de audit, nu de un copr cu interese mari 
în promovarea Directivei. Desi existau idei folositoare în rapoartele Benchmarking, totusi 
acestea nu sunt o sursa impartiala de informatii. De exemplu. la pagina 1 din raportul 
Benchmarking pe 2005 exista un tabel care prezinta rezultatele unui studiu privind 
productivitatea muncii in gaz , electricitate si apa. Raportul Benchmarking prevede: 

'Un raport recent elaborat de DG Enterprise privind cresterea productivitatii europene, a 
demonstrat performanta excelenta a sectorului utilitar, asa cum se prezinta în Tabelul 1 
de mai jos. Aceasta serveste în a sublinia contribttia deschiderii de piata catre 
îmbunatatiri eficiente în aceste sectoare si contributia substantiala din sectorul energiei 
catre obiectivele de la Lisabona.’ 

Aceasta este neadevarat în multe privinte. Mai intâi, raportul combina 3 sectoare unul din 
care ramâne în totalitate un monopol reglementat (apa), altul începe sa fie deschis (gazul), 
iar celalat este oarecum destul de avansat, desi pune pe seama productivitatii ‘deschiderii 
pietii.' În al doilea rând, perioada considerata, este 1995-2001, si în aceasta perioada nu au 
fost facute reforme în domeniul gazului, iar pentru electricitate reformele au început în ultima 
parte a perioadei. În al treilea rând, si cel mai important, productivitatea muncii este un 
indicator foarte slab al eficientei. Exista o multime de modalitati prin care statisticile privind 
productivitatea muncii ar putea fi îmbunatatite. De exemplu, outsourcing-ul,reducea 
activitatilor RD&D si schimbarea tehnologiei generatoare de la carbune la gaz metan ar duce 
la cresteri importante în productivitatea muncii, dar fara nici un avantaj pentru consumatori. 
Reducandu-se activitatile de intretinere, s-ar putea îmbunatatii stabilitatea productivitatii 
muncii pe termen scurt, dar cu consecinte grave pentru consumatori pe termen lung. 
Afirmatiile privind productivitatea muncii ce rezulta din liberalizare au fost examinate in 
detaliu de Hall5. El a cocluzionat: 

• Informatiile privind ocuparea fortei de munca arata ca exista o evidenta clara a legaturilor 
sistematice între sectorul liberalizare/privatizare si reduceri de personal - contrar 
raportului Horizontal Evoluation-  

• rezultatele din sontaje indica ca productivitatea muncii din liberalizare si privatizare sunt 
sunt cresteri one-off în productivitatea cauzata de munca în pierdere cu nici un profit 
dupa restrucutrarea initiala; si aceasta dereglare poate fi legata de nivelele scazute ale 
productivitatii cu o diminuare în cercetare si dezvoltare(R&D) si în valorile de evolutie. 
Aceste dovezi submineaza in mod serios liberalizarea. 

 

                                                 

5 D. Hall (2005) ‘Evaluating the impact of liberalisation on public services: A critique of the European 
Commission 2004 report “Horizontal Evaluation Of The Performance Of Network Industries Providing 
Services Of General Economic Interest” EC SEC(2004) 866’, PSIRU, London. 
http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-horizeval.doc  
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3. Regiunea Nordica: Electricitatea 

Regiunea Nordica are reputatia de a avea cea mai de succes reforma a industriei de 
electricitate (împreuna cu Marea Britanie). O parte din aceasta reputatie se bazeaza pe 
succesul aparent al bazinului de nord în combinarea sistemelor de generare nationale a 
celor 4 tari nordice într-o singura piata . Bazinul de nord este probabil singura piata angro din 
întreaga lume cu lichiditate adecvata si care ofera semnale de pret ce par sa reflecte oferta 
si cererea (vezi Tabelul 1). În prezent, aproape 30% din întreaga oferta de electricitate din 
tarile nordice se face prin bazinul de nord. Este important sa se înteleaga ce sta la baza 
Bazinului de Nord si ce s-a dovedit si ce nu s-a dovedit prin experienta si daca aceasta 
experienta se poate impartasi. 

Table 1.  Structura pietii de generare în Regiunea Nordica 

 Introdicerea 
pietelor angro 

Integrarea 
comertului cu 
amanuntul si a 
generarii 

Topul/top 3  
Actiuni de piata ale 
generatorilor (%) 

%  din energia 
comercializata 
în energie la 
schimb  

Danemarca Bazinul de Nord 
(schimb de energie 
voluntar) 1999 

Putin (15/40) 34 

Finlanda Bazinul de Nord 
(schimb de energie 
voluntar) 1998 

Ceva  (15/40) 34 

Norvegia Bazinul de Nord 
(schimb de energie 
voluntar) 1991 

Partial (15/40) 34 

Suedia Bazinul de Nord 
(schimb de energie 
voluntar) 1996 

Foarte mult (15/40) 34 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazulzu si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Nota: Cifrele pentru schimbul de energie se refera la întreg Bazinul de Nord  

3.1. Bazinul Nordic 
O piata pentru energie a fost deschisa în Norvegia, în 1971, prin organizatia denumita 
Samkjoringen. Aceasta piata pentru ‘energia de moment’ a fost organizata de catre industria 
cu 60 de membrii norvegieni si a fost în mod indirect accesibila producatorilor suedezi si 
danezi.Aceasta piata a fost posibila pentru ca Norvegia este aproape 100% hidro-electrica 
bazata pe baraje de acumulare. A permis generatorilor sa optimizeze resursele lor de apa. 
Daca aveau mai multa apa în baraje, atunci ei puteau sa o foloseasca, puteau sa o vânda pe 
piata, iar daca nivelul în baraj era scazut, atunci puteau sa-o cumpere. Preturile pe piata se 
bazau mai mult pe ‘cheltuielile de ocazie’ legate de apa decât pe cheltuielile marginale, reale 
de generare, care în cazul centralelor hidro-electrice este aproape zero. 

In 1992, aceasta piata a devenit baza reformelor norvegiene prin a fii deschisa atât 
furnizorilor cu amanuntul cât si utilizatorilor finali. Statnett, compania nationala de 
electricitate, provenita din Statkraft a preluat conducerea sistemului de operare care a fost 
redenumit Statnett Marked AS. Cea mai mare parte a pietii, este o piata de pe o zi pe alta ”a 
day ahead market”, dar si o piata pentru forfetare si alte instrumente de comert. Exista o 
deosebire semnificativa între tari privind masura în care pietile nationale participa la Bazinul 
de Nord. Un raport al Ministerului Comertului si Industrie finalandez a aratat ca din 2000-
2003 aproape 40-47% din electricitatea Norvegiei a fost comercializata pe piata Bazinului de 
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Nord6. Petru Suedia cifra era de eproximativ 18-26% în timp ce Finlanda avea numai 12-18% 
(nu s-a mentionat nici o cifra pentru Danemarca dar factorii geografici si gradul de 
interconexiune sugereaza ca este in partea inferioara a clasificarii). 

In 1996, piata a fost redenumita Bazinul de Nord, atunci când Suedia s-a alaturat grupului 
urmata de Finlanda în 1998, Danemarca de Vest în 1999 si Danemarca de Est în 2000. 
Bazinul de Nord este în comun detinut de Statnett în Norvegia (50%) si Svenska Kraftnat în 
Suedia  (50%). Comertul îndelungat dintre tarile nordice a permis ca acestea sa depinda de 
energia hidro (Norvegia si Suedia) pentru a avea acces la resursele de energie termanla în 
anii secetosi, iar cele care depind de energia termala sa aiba acces la energia hidro obtinuta 
în anii cu precipitatii abundente .  

Preturile erau relativ stabile în majoritatea anilor de dupa 1992 desi au existat cresteri 
puternice de pret în 1994 si în 1996 care nu prea aveau nimic în comun cu conditiile 
hidrologice, ci cu jocurile strategice ale generatorilor7. Totusi a existat o cantitate neglijabila 
de capacitate nou creata în 1992 în special în Norvegia, Suedia si Finlanda, iar proportia 
corecta a alimentarii s-a bazat pe surplusul de cantitate în timpul reformei, pe cresterea lenta 
a cererii si pe precipitatii. 

Norocul regiunii nordice a disparut în 2002. Un pret foarte ridicat a aparut în toamna anului 
2002, pe fundalul unui an extrem de secetos în zona nordica . Capacitatea rezervoarelor din 
Norvegia în a doua jumatatea a anului 2002,  a fost de numai 56% din volumul normal. 
Acesta a fost cea mai secetoasa toamna de la seceta din anul 1931,conform statisticilor.  . 
Pe lânga conditiile de seceta, s-au adaugat si faptul ca toamna anului 2002 a fost mai rece 
decât normal. Aceste conditii au determinat scaderea rapida a apei din rezervoare. În timp ce 
aceasta lipsa de apa se accentua, preturile de moment au crescut gradual. De la începutul 
lui august 2002, catre mijlocul lui ianuarie 2003 ,preturile angro pentru electricitate au crescut 
cu mai mult de 600%, aproximativ 15 Euro la 100 de Euro pe MWh8’. În noiembrie 2004, 
nivelul apei a revenit la normal, iar preturile au scazut.  

În mod special, în Norvegia unde preturile de moment erau foarte apropiate de preturile 
finale, cresterea maxima a pretului a determinat cresteri foarte mari ale pretului cu amanuntul 
si o presiune pentru interventie politica. O combinatie de importuri mari din Danemarca si 
Finlanda si scaderii ale cererii, au determinat ca criza sa treaca fara consecinte grave de 
furnizare, desi iarna anului 2003 a fost fara precipitatii si a generat ca preturile sa ramâna 
ridicate pâna când din nou precipitatiile au determinat scaderea pretului. 

Criticile au continuat si în 2005. Kredittilsynet o agentie guvernamentala independenta 
norvegiana ce se ocupa cu controlul întreprinderile si pietele si inspectorul pentru infractiuni 
economice din Norvegia Okokrim au aratat ca regulile Bazinului de Nord au fost încalcate de 
Morgan Stanley în decembrie 2002. 

Bazinul de Nord a hotarat sa nu-l amendeze pe Morgan Stanley, dar a decis sa schimbe 
procedurile legale9. Autoritatea de control financiar Swedish Financial Supervisorz 
Authorities, Finansinspektiohen, a publicat un raport în Mai 2005 si  a aratat ca statele care 
sunt pe piata în calitate de agenti, nu primesc întotdeauna aceleasi informatii în acelasi timp, 
si ca în unele servicii publice exista lacune, lipsuri denumite gauri în “zidul chinezesc” 
(“Chinese wall”) care despart afacerea financiara de cea de productie. 10 În iunie 2005, 

                                                 
6 P Lewis, T Johnsen, T Närvä & S Wasti (2004) ‘Analysing the relationship between wholesale and 
end-user prices in the Nordic electricity market’ Finnish Ministry of Trade and Industry 
(http://www.vaasaemg.com/pdf/466696_SahkonhintaselvitysKTM2004ENG.pdf ) 
7 A Midttun (1997) ‘The Norwegian, Swedish and Finnish reforms’ in ‘European electricity systems in 
transition’, ed A Midttun, Elsevier. 
8 D Finon, T A Johnsen, & A Midttun, (2004) ‘Challenges when electricity markets face the investment 
phase’, Energy Policy, 32 (2004) 1355–1362. 
9 Datamonitor, April 4, 2005. 
10 http://www.fi.se/Templates/NewsListPage____878.aspx  
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societatea de generare finlandeza, PVO a fost cercetata în Bazinul de Nord pe motivul ca 
“sistemul este învechit si trebuie sa fie schimbat” 11. 

Nordel12 organizatia responsabila cu securitatea retelei electrice în regiunea nordica ramâne 
optimista în continuare afirmând ca în 2007 “intr-o iarna normala, o cerere maxima va fi 
rezolvata fara nici o dificultate”. În cazul unei ierni care apare o data la 10 ani echilibrul 
energetic poate fi pus sub tensiune. Sistemul energetic nordic este dependent de importul 
din Europa prin interconexiuni puternice. Totusi “daca nu an cu o productie extrem de 
scazuta sau în cazul a 2 ani concomitenti de seceta (asa cum a fost în 2002-2003) rezultatul 
poate fi un deficit puternic de balanta. Pentru o parte a sistemului Nordel este posibil ca piata 
sa nu poata sa rezolve situatia, se vor cere diferite modalitati de rationalizare sau alte masuri 
sa fie luate pe piata. 

Totusi, Nordel se bazeaza pe elasticitatea preturilor pentru a echilibra cererea si oferta. Cu 
alte cuvinte, o lipsa de furnizare ar duce la preturi mari ce duc la economicizarea industriei 
sau poate la o închidere temporara iar consumatorii rezidentiali constrânsi sa faca economii. 
În mod particular în Norvegia, pentru consumatorii rezidentiali, unde încalzirea cu 
electricitate ar putea deveni un proces foarte dureros. 

Ca si în  alte regiuni, generatorii încearca sa integreze downstream-ul pentru a evita riscurile 
unei pieti angro si aceasta va duce la micsorarea importantei pietii angro. 

3.2. Investirea în generare 
Problema competentei de generare este complicata pentru regiunea de nord, pe de o parte 
din cauza problemelor de mediu, iar pe de alta parte, datorita existentei unei industrii 
puternice de electricitate. Este clar, ca sub oricare sistem de organizare, adaugarea noi lor 
capacitati de generare, ar fi contestabila. În toate cele 4 tari, centrala termica cu carbune si 
în mare masura, centrala hidro nu reprezinta o optiune, asa cum o reprezinta centrala 
nucleara din Norvegia, Danemarca si poate din Suedia. Folosirea centralei termice cu gaz se 
dovedeste a fi dificila în Norvegia pentru ca exista retehnologizarea este minima, cu exceptia 
Danemarcii. 

Consumul foarte mare pe cap de locuitor de electricitate, reflecta nivelul ridicat al industriei 
energetice în Norvegia, Suedia si Finlanda si efectul de sera în Norvegia. Este posibil ca 
atunci cand pretul electricitatii ar creste peste nivel în alte tari europene, o parte din aceasta 
industrie sa fie redistribuita catre tarile în curs de dezvoltare, cu costuri scazute pentru 
energie. Daca Norvegia ar incepe sa foloseasca o parte din resursele sale foarte mari de gaz 
natural pentru incalzirea casnica, aceasta ar reduce cererea de electricitate. Astfel 
mecanismul pretului si decizia de strategie din Norvegia de a folosi gazul natural (marind 
emanatiile gazului de sera) si un program energetic eficient si puternic a elibera o cantitate 
importanta de capacitate generatoare, prin evitarea nevoii de o noua capacitate în zona, pe o 
perioada de timp. Daca pierderea energiei a fost din punct de vedere politic acceptabila este 
greu de stabilit. De asemenea decizia de a folosi treptat energia nucleara din Suedia, 
aceasta ar înlocui aproape jumatate din generare.  

Totusi este clar ca, succesul aparent al Bazinului de Nord, a facut si mai dificila crearea unei 
centrale noi. O mare parte din capacitatea de generare este depasita de pretul bazinului de 
nord, care este stabilit în fiecare ora pentru a determna profitul sau.În anii cu precipitatii 
,pretul angro ar putea fi foarte scazut si ar putea falimenta centralele cu combustibil mineral. 
Astfel, investind intr-o centrala noua de generare ar o serie de riscuri în regiunea nordica, ca 
în cazul unei centrale noi nucleare în Finlanda, centrala nu ar putea vinde consumatorilor 
captivi (in acest caz proprietarii centralei) la preturi previzibile. Centrala nucleara finlandeza 
are de asemenea avantajul de a fi functionala prin compania non-profit si prin accesul la 
cheltuieli reduse de capital de la proprietarii industriali. 

                                                 
11 Utility Week, June 17, 2005, p 12. 
12 http://www.nordel.org/Content/Default.asp?PageName=Home%20news  
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3.3. Piata cu amanuntul 

Table 2.  Structura pietii cu amanuntul în Regiunea Nordica  

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) / Nici 
un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

% micii/rezidentiali 
consumatori care s-
au schimbat in 2003  

Actiunile de 
piata ale 
companiilor 
straine  

Danemarca  2003 67 / 5 5 0 

Finlanda 1997 30 / 6 4 25 

Norvegia 1991 44 / 4 19 2 

Suedia 1996 70 / 4 10 39 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Comparând cu restul Europei, pietele cu amanuntul, asa cum reese din valorile de 
schimbare, par sa fie sanatoase în Suedia si Norvegia( vezi Tabelul 2). Consumul foarte 
mare rezidential de electricitate din Norvegia ofera un stimulent mult mai mare pentru 
schimbarea de la un furnizor la altul, decât în alte tari. Totusi, în ciuda valorilor bune de 
schimbare din Suedia, Reglementatorul este pe departe de a fi multumit. În Raportul de Piata 
din 2004 s-a aratat ca :13 

‘[O]Mare parte a consumatorilor casnici nu si-au ales înca furnizorul. Cei care s-au 
schimbat la un alt furnizor sunt în special companiile si consumatorii cu un consum mare 
de electricitate. Pe de alta parte, nu este prea corect pentru un consumator sa-si schimbe 
furnizorul de electricitate. Un flux mare de informatii este necesar sa existe între parti. 
Daca toti particularii nu sunt corecti, atunci procesul va fi întarziat, iar schimbarea nu 
poate fi implementata la timpul dorit. Deficientele în comunicarea dintre proprietarul de 
retea si comerciantul de electricitate pot avea ca rezultat primirea de catre consumator de 
facturi incorecte. Consumatorii/beneficiarii de asemenea considera ca este dificil sa se 
faca comparatie între ofertele diferitilor furnizori în special din punctul de vedere al 
preturilor. Mai mult, consumatorii nu se considera destul de bine informati privind conditiile 
piatei de electricitate neorganizata.’ 

In Finlanda, EMA a explicat valoarea scazuta a distributiei prin:14 

‘Concurenta dintre furnizori pentru consumatori noi de electricitate, sau cel putin pentru 
micii consumatori , a devenit mai mica. Consumatorii nu sunt dornici sa schimbe furnizorii, 
ori diferenta de pret a trebuit sa fie substantiala. Preturile la care furnizorii localnici vând 
electricitatea catre consumatorii lor traditionali, sunt asa de mici încât 
consumatorii/beneficiarii nu sunt deloc încurajati sa schimbe furnizorii. Schimbarea a fost 
de asemenea constrânsa si de faptul ca vânzatorii cu cele mai mici preturi nu doresc alti 
beneficiari. Situatia este diferita din punct de vedere al beneficiarului principal, unde 
cantitati mari de electricitate sunt folosite si chiar diferentele de pret mic sunt semnificative 
din punct de vedere al facturii finale’ 

În Danemarca valorile de schimbare în piata locala recent deschisa sunt chiar mai mici, cam 
aproximativ 2%. 
 
Succesul aparent al Bazinului Nordic in emiterea de semnale de pret catre beneficiar, consta 
în faptul ca exista o cerere de capacitate, iar beneficiarii finali vor simti impactul foarte 

                                                 
13 
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=BFBB3A865FD5
FC54C1256EF9004E77F6&WT=Energy%20markets  
14 http://www.energiamarkkinavirasto.fi/files/Emv_vuosikertomus2003.pdf  
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repede si foarte direct. Preturile maxime din 1994, 1996 si 2002 au dus la dezbateri politice 
serioase privind reforma, în special în Norvegia, unde beneficiarii locali din industria 
energetica au fost loviti puternic. Se pare ca este numai o problema de timp, înainte de o alta 
iarna fara precipitatii combinata cu o crestere a cerintei nerezolvate de o noua investitie, 
creaza o alta explozie de preturi. Presiunea de a introduce mecanisme care sa asigure o mai 
mare siguranta ca o capacitate suficienta este disponibila ar putea fi dicutabila. 

3.4. Schimbarea companiilor 
Imediat dupa creerea pietei nordice în ultima parte a anilor ’90 s-a considerat ca regiunea va 
fi vazuta ca o intrare importanta pentru alte parti ale Europei si ale lumii. E.ON, EDF, TXU si 
RWE au luat pozitii importante în Suedia si Finlanda. Totusi, dintre acestia, numai E.ON 
ramâne, si se pare ca E.ON va fi obligat sa paraseaca Finlanda. În Danemarca, piata se  
formeaza rapid cu aparitia lui Elsam, ca o companie dominanta, desi va fii preluata de 
compania de gaz daneza sau de Vattenfall (vezi tabelul 3) 
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 Companiile mari de electricitate din Regiunea Nordica 

 No 1 companii (f straine h 
autohtone) N = >50% 
proprietatea nationala 

Alte companii 
importante 

Alte companii straine  
importante 

Danemarca  Elsam (h) DONG, E2, 
Vattenfall 

 

Finlanda Fortum (h) N Vattenfall E.ON 

Norvegia Statkraft (h) N   

Suedia Vattenfall (h) N Fortum, Statkraft E.ON 

Sursa: Studiul autorului. 

In Suedia, reglementatorul a raportat o concentrare rapida a pietii: 

‘Când piata de electricitate a fost neorganizata, 7 companii au reprezentat 90% din 
energia generata în Suedia. Astazi; 3 companii reprezinta 86%, Vattenfall singura 
reprezinta 46% din productia de electricitate din Suedia.’’15 

În Finlanda, piata deschisa (excluzând cea furnizata de catre centralele proprii ale industriei) 
este dominata de Fortum, care si-a consolidat pozitia de la reforma. Norvegia a reusit sa tina 
la distanta companiile straine, desi exista o activitate de fuzionare si achizitie între 
companiile proprii locale. 

Concluzionând, piata nordica pare sa se miste catre oligopolul celor 4 companii nationale 
campioane Vattenfall, Fortum, Statkraft si Elsam. Ramâne de vazut daca va exista un 
stimulent pentru aceste companii sa concureze între ele. 

Un factor ce nu trebuie ingnorat în explicarea experientei relativ bune în comparatie cu alte 
tari din Europa, îl reprezinta dominatia permanenta a proprietatii publice. Toti “campionii” 
nationali apartin domeniului public, cu exceptia lui Fortum care este înca majoritar de stat. 
Este posibil, asa cum s-a întâmplat în Anglia si în California, companiile private cu profit 
maxim sa fi explorat oportunitatile pe care piata le ofera pentru a detine energie si pentru  a 
ridica preturile în folosul lor. 

 

                                                 
15 STEM (2004) ‘The energy market’ Swedish Energy Agency, Stockholm 
(http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=D0365D7F9A1E
1665C1256DE500428A73&WT=News.New%20publications ) 
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4. Regiunea de Nord: gazul natural 

În timp ce pietile pentru electricitate din regiunea de Nord sunt bine dezvoltate , pietile pentru 
gaz nu sunt. Norvegia este un principal producator de gaz natural, dar întreaga productie 
este exportata. Suedia foloseste numai cantitati mici de gaz natural (mai putin de 2% din 
nevoile de baza pentru energie) si nu poate fi considerata o piata. Pentru Finlanda gazul 
natural se ridica la aproximativ 11% din nevoia de energie si toate celelalte cereri pentru gaz 
natural sunt importate din Rusia, astfel în prezent Finlanda este scutita de la Directiva pentru 
gaz natural(vezi anexa 1) 

Numai în Danemarca exista conditii atât de piata, cât si de cantitati importante de gaz pentru 
a fii folosite (aproape 23% din nevoia de enrgie). Danemarca este un producator important 
de gaz  care exporta aproape 40% din productia sa. Desi, Danemarca a fost de acord cu 
independenta, totusi, piata este puternic dominanta de catre DONG, compania nationala de 
gaz, existând astfel o concurenta minima chiar la nivel de angro si de amanunt (vezi 
Tabelele 4 si 5). 

 

Table 3.  Pietele de gaz cu  amanuntul din Regiunea Nordica  

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) / Nici 
un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

% micii/rezidentiali 
consumatori care s-
au schimbat in 2003  

Actiunile de 
piata ale 
companiilor 
straine  

Denmarca 2004 65 / 4 3 4 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

 

Table 4.  Companiile mari de gaz din Regiunea Nordica  

 No 1 companii (f straine h autohtone) N = >50% proprietatea nationala 

Denmarca DONG (h) 

Finlanda Gasum (h) N 

Sursa: Studiul autorului. 
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5. Europa de Sud: Electricitate 

5.1. Pietele angro de electricitate  
Experienta privind pietele angro de electricitate din sudul Europei(vezi tabelul 6) este slaba 
(Spania si Italia) si neexistenta (Portugalia). În ianuarie 2005, numai dupa 9 luni de 
functionare, doi inspectori au fost desemnati de catre corpul de reglementare, AEEG, pentru 
a investiga miscarile de pret neobisnuite din Italia. Reglementatorul AEEG a gasit probe de 
frauda privind întelegeri secrete între ENEL si Endesa Italia pentru a stabili preturile pe piata 
de energie italiana. Cazul a fost trimis la Autoritatea Antitrust , AGCM în aprilie 2005, pentru 
verificare si pentru o eventuala acuzare. 

Table 5.  Structura pietei de generare  din Europa de Sud  

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul angro 

Integrarea 
generarii 
comertului cu 
amanuntul 

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) /  

% din energia 
comercializata în 
schimbul de 
energie 

Italia ianuarie 2005 (o parte 
deschisa în april 2004) 

Partial 55/75 5 

Portugalia Mibel (schimb voluntar 
de energie) du 2005 

Total 65/80 - 

Spania Pool Omel. Mibel 
schimb voluntar de 
energie în 2005 

Total  40/80 100 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Note: 

1.  Piata italiana deschisa partial în 2004. 
2. Bazinul spaniol este o piata fortata, astfel efectiv toata energia trece prin ea chiar daca contractele 

proaste pot insemna ca majoritatea daca nu intreaga energie poate fi cumparata si vânduta la 
preturi ce nu sunt legate de pretul bazinului. 

In Spania în martie 2005, reglementatorul, CNE a trimis un raport catre Ministerul de 
Economie spaniol, ce confirma existenta unui pret fix si oferte raspândite de catre serviciile 
publice în bazinul de generare care s-au practicat înca din iunie 200416 Raportul a aratat ca 
în ianuarie 2005, intreprinderile de servicii publice au obtinut un profit nejustificat în unele 
centrale de peste100% din costurile variabile estimate, în unele zile mai mult de 2000 MW 
din productia ciclica combinata a fost retrasa de pe piata pentru a ridica preturile pâna la o 
medie de 10 MWh, a aratat CNE. 

Comisia Europeana este sceptica daca piata angro iberica, MIBEL, ar integra Portugalia în 
piata spaniola mult mai mare. S-a aratat ca: 

pe baza unei amanuntite investigatii efectuata de Comisie, se observa ca piata pertinenta 
este in mod curent nationala în scop, dar(2) este putin probabil ca în perioada 
contractului politic facut de catre guvernele din Spania si Portugalia sa devina iberica în 
scop, în viitorul apropiat.’ 

Nivelul înalt de integrare a generarii si comertului cu amanuntul, înseamna ca este putin 
probabil ca pietele angro sa fie foarte folosite.Generatorul/detailistii vor fii probabil mai 
doritori sa produca pentru consumatorii lor proprii, decât sa furnizeze energie pe piata angro 
care ar putea sa permita intrarea comerciantilor cu amanuntul independenti. Producatorii 
independenti vor afla, ca si în Marea Britanie, ca sunt vulnerabili la fluctuatiile de piete 
“subtiri”. 

                                                 
16 Power in Europe, 11 April 2005, p 1. 
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5.2. Investitii în generare 
Italia, Portugalia si Spania par sa fi intrat intr-o faza haotica de supra investitie în productia 
ciclica combinata de generare, similar celo întâmplate în Marea Britanie în 1991-1997. Asa 
cum s-a intamplat în Marea Britanie, aceasta pare sa fie rezultatul excrocheriilor companiilor 
pentru obtinerea pozitiilor dominante pe pietele lor. Rezultatul din Marea Britanie, ‘al acestor 
miscari rapide pentru gaz’ a fost închiderea timpurie a centralei, falimentul unor companii si 
transferul costului productiei cu pret ridicat catre micii consumatori. Astfel, în timp ce 
investitorii au platit o parte din cheltuielile  acestei investitii nenecesare, micii consumatori au 
platit de asemenea si vor continua sa plateasca datorita pretului de risc fata de cheltuielile de 
capital ce se vor atasa la orice centrala  generatoare viitoare, nu in totalitate izolata de piata. 

5.3. Piata de electricitate cu amanuntul 
Nu exista nici o experienta privind concurenta cu amanuntul pentru consumatorii locali din 
aceasta regiune, cu exceptia Spaniei, unde concurenta a fost introdusa în 2003 (vezi tabelul 
7). Valorile de schimbare din Spania în 2003, au fost chiar mai mici decât în alte tari 
europene. 

Table 6.  Structura pietelor de electricitate cu amanuntul din Europa de Sud  

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) / Nici 
un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

% micii/rezidentiali 
consumatori care 
s-au schimbat in 
2003  

Actiunile de 
piata ale 
companiilor 
straine  

Italia 2007 35 / 6 - Not known 

Portugalia 2007 99 / 3 1 33 

Spania January 2003 85 / 5 0 8 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Nota:  Concurenta pentru micii consumatorii si cei rezidentiali nu a fost posibila în Grecia în 2003. 

5.4. Schimbari de companii 
În Italia si Spania exista o nemultumire clara în unele zone, în special a reglementatorilor 
privind  structura puternic concentrata  (vezi tabelul 8). În Spania, Endesa si Iberdrola par sa-
si fi consolidat pozitiile lor si numai prin actiunea de reglementare s-a împiedicat o 
concentrare chiar mai mare prin stoparea fuziunilor dintre Endesa si Iberdrola în 2000 si 
dintre Gas Natural si Iberdrola în 2003. Totusi exista înca o presiune pentru fuziuni si preluari 
între cele 3 companii spaniole si companiile de gaz (Repsol si Gas Natural) între Endesa si 
Gas Natural existând o posibila colaborare. 

Table 7.  Companiile mari di n Europa de Sud  

 No 1 companii (f straine h 
autohtone) N = >50% 
proprietatea nationala 

Alte companii 
importante 

Alte companii straine  
importante 

Italia ENEL (h) ACEA, Hera, AEM, 
ASM Brescia, AEM 
Torino 

Endesa, EDF, 
Electrabel, Verbund 

Portugalia EDP (h)  Endesa 

Spania Endesa, Iberdrola (h) Union Fenosa EDP, ENEL 

Sursa: Studiul autorului. 
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În Italia monopolul energiei de la ENEL a fost diminuat, dar este înca dominant în productia 
de electricitate si exista temeri privind vointa politica a guvernului spre o viitoare ruptura. 
Sectorul este sub forma dezordonata în acest moment, cu un numar de companii straine 
cum ar fi EDF, Endesa ,Electrabel si Verbund, încercând sa obtina pozitii puternice, în timp 
ce companiile municipale încearca de asemenea sa se transforme printr-un proces de 
fuziune si privatizare în participanti importanti. În aceasta etapa, este imposibil sa se 
aprecieze cât de mult va evolua sistemul. 

In Portugalia exista înca o oarecare reluptanta pentru a rupe cu monopolul de stat existent 
anterior în ciuda faptului ca partea care se privatizeaza domina înca în totalitate piata de 
autohtona. 
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6. Europa de Sud: Gazul natural 

Portugalia a fost derogata de la prevederile Directivei pentru gaz datorita lipsei de experinta 
a pietii de gaz din zona. Astfel Portugalia nu este consideratie. 

6.1. Pietile de angro de gaz 
Nici Italia si nici Spania nu au înca o piata angro competitiva. Italia a introdus un program de 
deblocare a gazului pentru compania dominanta, ENI , pentru a încuraja noii veniti pe piata 
,dar raportul anual din 2005 emis de reglementator arata:intrarea unor noi operatori pe piata 
prin programele de deblocare a gazului nu au dat rezultate înca în favoarea competitiei care 
a fost pasata consumatorilor. Spania, deasemenea a introdus un program de deblocare a 
gazului care a functionat din 2001 pâna în ianuarie 2004 si a avut ca rezultat sase noi veniti 
care au obtinut gaz natural de la cea mai mare companie, Gas Natural. Aceast lucru a redus 
partea lui Gas Natural la cantitatea ramasa de gaz de la 85% în 2002 la 40% în 2003 desi în 
2004, partea sa a crescut din nou la 45%. Cealalta parte a pietii (28%) a fost detinuta de 
catre cele doua mari companii, Endesa si Iberdrola. Ramâne de vazut, daca se va dezvolta 
acum o noua piata angro competitiva de gaz. 

Probleme serioase au fost întâlnite în Italia în 2004, datorita faptului ca s-a contractat o 
cantitate insuficienta de gaz. Reglementatorul a raportat în Raportul anual din 2005: 

‘Avertizarile emise de catre Autoritate privind caracterul imprudenta de a continua sa 
existe ingrijorari fata de excesul sau de “balonul” de gaz, au fost confirmate din pacate, în 
timpul crizei din martie a acestui an. Atunci,ca rezultat al unei ierni reci-desi dupa o iarna 
nu a fost frig în mod deosebit,- o serie de masuri de urgenta au trebuit sa  fie luate  
consumându-se rezervele strategice si întreruperea unor clauze într-o serie de contracte.  
.’ 

Pentru a rezolva aceasta problema Autoritatea de Control a propus: 

‘Pentru ca acest fapt sa înceteze, un operator de sistem independent are nevoie sa fie 
organizat cat se poate de repede’ asa cum s-a întâmplat în sectorul de electricitate pentru 
a se angaja în activitati de transport si depositare si în dezvoltarea sistemele pentru 
preluarea gazului de la granitele nostre.’ 

6.2. Pietele cu amanuntul de gaz natural 
Pietele cu amanuntul de gaz natural din Spania si Italia s-au deschis înca din 2003, dar 
valorile anuale de schimb din Spania sunt numai de 5%( vazi Tabelul 9). În Italia, valoarea 
de schimb pentru micii consumatorii în 2003 raportata de raportul Benchmark, a fost de 35%. 
Aceasta este greu sa se impace cu declaratia din Raportul Anual 2004 al Autoritatii de 
control:De mai bine de un an de la data memorabila de ianuarie 2003, consumatorii 
autohtoni nu au facut nici o schimbare de la un furnizor la altul si astfel nu au beneficiat de 
nici o reducere reala de pret..’ Iar în Raportul Anual din 2005: ‘companiile de comert legate 
de companiile de distributie continua sa predomine la nivel local, uneori functionând prin 
instrumente de comunicare ale clientului destinate si obstructionând concurenta 
transparenta.’ 

Table 8.  Structura pietii de gaz cu amanuntul din Sudul Europei 

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) / Nici 
un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

% micii/rezidentiali 
consumatori care s-
au schimbat in 2003  

Actiunile de 
piata ale 
companiilor 
straine  

Italia Ianuarie 2003 63 / 5 - Necunoscut 

Spania ianuarie 2003 80 / 4 5 19 
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Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

6.3. Schimbari de companii 
În ambele tari, industria a fost dominata de catre o mare companie înainte de liberalizare, 
ENI în cazul Italiei si Gas Natural în cazul Spaniei. În ambele cazuri , reteaua de tranasmisie 
este separata, în Enagas din Spania si SNAM Rete din Italia, iar cele doua mari companii 
înca domina pietele angro si cu amanuntul direct si prin filiale lor. (vezi Tabelul 10). 

Table 9.  Marile companii de gaz din Sudul Europei  

 No 1 companii (f straine h 
autohtone) N = >50% 
proprietatea nationala 

Alte companii autohtone importante 

Italia ENI (h) ACEA, Hera, AEM, ASM Brescia, AEM Torino 

Spania Gas Natural (h) Endesa, Iberdrola (h) 

Sursa: Studiul autorului. 
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7. Europa Centrala de Vest: Electricitate 

7.1. Pietele angro de electricitate  
Pietele angro din Olanda si Germania sunt bine organizate si mult mai flexibile decât altele 
tari din Europa, cu exceptia Bazinului de Nord ( Nord Pool) ( vezi Tabelul 11). Totusi,  
lichiditatea de pe piata din Amsterdam este în scadere, datorita retragerii companiilor de 
comert. Ca oriunde, exista un curent catre o mai mare integrare în generare si în comert cu 
amanuntul si aceasta va limita importanta pietelor angro. 

Table 10.  Structura de piata a generarii in Europa  Centrala de Vest  

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul angro 

Integrarea 
generarii 
comertului cu 
amanuntul 

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) /  

% din energia 
comercializata 
în schimbul de 
energie 

Austria Energie voluntara la 
schimb EXAA, March 
2002 

Nivel scazut –
mare daca 
Energie Austria 
permitea 

45/75 2 

Belgia Energie voluntara la 
schimb, BELPEX, 
planificata ptr. 2005 

Partial 85/95 - 

Franta Energie voluntara la 
schimb, Powernext 
December 2001 

total 85/95 2 

Germania EEX (Energie voluntara 
la schimb) 1999 

Mare  30/70 8 

Olanda APX (Energie voluntara 
la schimb) 1999 

Partial 25/80 15 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

7.2. Investitia în productie 
Exista o foarte mica capacitate generatoare noua în curs de constructie, în regiune si 
majoritatea centralelor probabil se vor alinieze retehnologizarii centralelor la cererea 
guvernului pentru furnizori si vor fi izolate de piata. 

7.3. Piata de electricitate cu amanuntul 

Table 11.  Structura pietii cu amanuntul din Europa Centrala de Vest  

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) / Nici 
un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

% micii/rezidentiali 
consumatori care s-
au schimbat in 2003  

Actiunile de 
piata ale 
companiilor 
straine  

Austria Octombrie 2001 67 / 4 1 2 

Belgia Martie 20032 90 / 2 19 <10 

Franta 2007 88 / 1 -2 9 

Germania 1999 50 / 3 Ne cunoscut 20 

Olanda iulie 2004 88 / 3 Ne cunoscut 18 
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Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

 

 

Note 

1. Concurenta pentru micii consumatorii mici si rezidentiali nu a fost posibila în Franta pâna în 2003. 
2. Competitia de comert cu amanuntul a fost introdusa in regiunea Flamandra din Belgia în martie 

2003, dar nu va fi introdusa la Bruxel si Wallonia decât în 2007.  . 

Exista experenta putina sau de loc în privinta concurentei comertului cu amanuntul pentru 
micii consumatorii din Belgia, Franta si Olanda, desi Comisia de Control olandeza a raportat 
probleme logistice grave pentru micii consumatorii, care au încercat sa se schimbe ( vezi 
Tabelul 12). În Germania valoarea schimbului este mica, în ciuda faptului ca piata a fost 
deschisa de sase ani, iar în Austria, Comisia de Control a raportat ca companiile care 
desfasoara comert cu amanuntul, nu manifesta interes pentru a atrage consumatori noi din 
afara teritoriilor lor. 

7.4. Schimbari de companii 
Exista diferente majore în regiune în modul în care guvernul considera acest sector (vezi 
Tabelul 13). Guvernele din Austria si Germania par foarte motivate de a creea /mentine 
campionii nationali. Aceasta a fost ilustrata de absenta opozitiei din partea guvernului 
german în a prelua cea mai mare companie de gaz Ruhrgas, de catre E.ON, una din cele 
doua companii de electricitate mari atât la gaz cât si la electricitate, exista evident o pozitie 
cu doi poli pentru RWE si. E ON. În Austria, înfiintarea lui Energie Austria ( care va domina 
generarea si comertul cu amanuntul) este puternic promovata de catre govern, contrar 
temerilor din partea Reglementatorului.. 

Table 12.  Comaniile mari de electricitate din Europa Centrala de Vest 

 No 1 companii (f straine h 
autohtone) N = >50% 
proprietatea nationala 

Alte companii 
importante 

Alte companii 
straine  importante 

Austria Verbund (h) N (Energie 
Austria) 

EnergieAllianz EDF, GDF, RWE 

Belgia Electrabel (f)  Centrica, GDF 

Franta EDF (h) N Electrabel Endesa, ENEL 

Germania RWE, E.ON (h)  Vattenfall, EDF 

Olanda Electrabel (f) Essent, Nuon, Eneco, 
Delta 

E.ON 

Sursa: Studiul autorului. 

În Franta si Belgia exista interes scazut de a rupe pozitiile dominante ale EDF si Electrabel. 
În Olanda, guvernul este mai interesat în separarea activitatilor de retea de cele de generare 
si comert cu amanuntul, decat în creerea unor domenii competitive în generare si comertul 
cu amanuntul. Un campion national olandez ar putea câstiga, poate prin fuziunea cu cele 
patru companii olandeze ramase. 
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8. Europa Centrala de Vest: Gazul 

8.1. Pietele angro de gaz 
O serie de ‘centre’ pentru gaz s-au dezvoltat (locurile unde infrastructura se întâlneste si 
gazul poate fi comercializat) de exemplu la Zeebrugge în Belgia si Bunde-Oude la granita 
dintre Olanda si Germania, dar lichiditatea în aceste centre este foarte scazuta, iar 
semnalele pentru pret nu sunt demne de încredere. 

8.2. Piata cu amanunte de gaz 
Pietele de gaz din Franta si din regiunile Walloon si Bruxel  din Belgia, nu sunt înca deschise 
pentru consumatorii residentiali, în timp ce pietele din  Olanda si Belgia au fost deschise 
complet în ianuarie 2004 si respectiv iulie 2003. Valorile anuale de schimb pentru 
consumatorii residentiali din Belgia si Olanda sunt mai mici de 5% . Teoretic, pietele de gaz 
germane si austriece s-au deschis total în 1999 si respectiv 2002, dar practic  aproape nici 
un consumator nu si-a schimbat furnizorul ( vezi Tabel 14). 

Table 13.  Structura pietii de gaz cu amanuntul in Europa Centrala de Vest  

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) / Nici 
un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

% micii/rezidentiali 
consumatori care s-
au schimbat in 2003  

Actiunile de 
piata ale 
companiilor 
straine  

Austria 2002 90 / 3 0.5 Ne cunoscut 

Belgia July 2003 95 / 3 4 5 

Franta 2007 91 / 2 - 3 

Germania 1999 10 / 0 0 Ne cunoscut 

Olanda 2004 87 / 3 Not known 31 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Note 

1. Concurenta pentru micii consumatorii mici si rezidentiali nu a fost posibila în Franta pâna în 2003. 
2. Competitia de comert cu amanuntul a fost introdusa in regiunea Flamandra din Belgia în martie 

2003, dar nu va fi introdusa la Bruxel si Wallonia decât în 2007.   

8.3. Schimbari de companii 
Înainte de Directiva, Franta a fost aprovizionata de o singura companie nationala, Gaz de 
France (GDF) , în timp ce Austria, Belgia si Olanda au fost dominate la sfârsitul  pietii de 
angro, de catre companiile OMV, Distrigaz si respectiv Gasuine, cu un numar mare de 
companii de comert cu amanuntul si de distributie, adesea sub forma unei proprietati publice 
locale.Cel mai mare actionar, cu 31.5%, este guvernul austriac prin detinerea si privatizarea 
agentiei OIAG. Agentia Abu Dhabi, IPIC detine 17,6% din actiuni. Germania a avut o 
structura mult mai complexa desi cea mai mare companie, Ruhrgas detinea aproximativ 
70%.din piata, iar restul era detinut de catre RWE si afiliatii sai. Distribuirea era efectuata de 
a serie de mari companii locale, adesea de stat-publice. 



Directivele Uniunii Europene pentru gaz si electricitate 
 

34 

Table 14. Companiile de gaz din Europa Centrala de Vest  

 No 1 companii (f straine h 
autohtone) N = >50% 
proprietatea nationala 

Alte companii autohtone importante 

Austria OMV (h) EconGas 

Belgia Distrigaz (f)  

Franta GDF (h) N Total 

Germania Ruhrgas/E.ON (h) RWE, Wintershall 

Olanda Gasunie Trade & Supply Essent, Nuon, Eneco, Delta 

Sursa: Studiul autorului. 

GDF ramâne intacta, desi reteaua se asteapta a fi împartita legal între ramura 
infrastructurilor* (vezi Tabelul 15). Se asteapta ca guvernul francez sa înceapa sa vânda 
actiuni în companie in 2005, dar va ramâne majoritar. OMV deasemenea ramâme în mare 
masura intacta numai cu o singura separare între retea si activitatile sale de concurenta.-
Distrigaz si-a împartit activitatile sale de retea între Fluxys, o noua companie, dar majoritar 
cu 63,5% atât în Fluxys si Distrigaz este compania franceza Suez-Electrabel, compania 
dominanta de electricitate din Belgia. 

Gasuinie a fost înainte detinuta de catre statul olandez (50%) si de catre Exxon-Mobil si 
Shell(25%). La 1 iulie 2005, Gasunie a fost împartita în mod formal între doua companii, o 
companie de retea, care va continua sa fie cunoscuta sub denumirea de Gasunie si 
companie de comert cu gaz natural Gasunie Trade and Supply. Statul olandez a cumparat 
drepturile de proprietate în compania de retea a lui  Shell si  Exxon-Mobil, în timp ce dreptul 
de proprietate a companiei de comert a ramas neschimbat. Guvernul olandez si-a exprimat 
dorinta ca Trade and Supply sa fie împartita în doua companii competitive, una sa fie 
detinuta de Exxon-Mobil, si cealalta de Shell, dar nu exista un plan concret în aceasta 
privinta pâna acum. 

Piata de gaz germana este dominata de catre Ruhrgas, care a fost preluata de catre E.ON, 
una din cele doua companii dominante de electricitate din Germania în 2002, în timp ce o 
alta companie mare, RWE este un competitor important pe piata industrie gazului. Retelele 
sunt numai separate pe criterii contabile, iar distributia continua sa fie facuta de catre o serie 
de companii locale. 
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9. Marea Britanie: electricitatea 

Pentru a serie de motive, Marea Britanie, trebuie sa fie tratata separat, nu ca o parte a pietii 
de electricitate regionala. Este un sistem insular, cu putine conexiuni internationale iar 
statutul de insula face putin posibila extinderea lor.O legatura cu Republica Irlanda a fost 
luata în consideratie, dar ar fi avut un impact neînsemnat asupra britanicilor datorita 
dimensiunii mici a sistemului irlandez , iar legatura cu Olanda este luata în calcul si ar fi 
echivalenta cu mau putin de 1% din capacitatea existenta în Marea Britanie si cu un impact 
mic.. 

“Modelul britanic” a constituit o sursa de inspiratie pentru Directive si cu exceptia Norvegiei 
(care nu a urmat prioritatile implicite ale Comisiei pentru privatizare), Marea Britanie are mai 
multa experienta privind structura industrie de electricitate liberalizata, decît orice alta tara 
europeana. Ca urmare, prevederile Directivelor pentru electricitate au fost implementate cu 
mult timp inainte ca Directivele sa fie introduse, cu exceptia recomandarii pentru capacitatea 
interconexiunilor internationale, sa fie egala cu 10% din capacitatea nationala. 

9.1. Pietele de electricitate angro 
 Power Pool a functionat in perioada 1990-2001 ( vezi Tabelul 16) si a fost o încercare 
ambitioasa de a minimaliza barierile de intrare a noilor concurenti si de a forta producatorii sa 
concureze pentru piata lor pe o baza denumita hour by hour (din ora în ora). A suferit din 
cauza unei combinatii între un proiect sarac, sofware necorespunzator , concentratie de piata 
puternica si masuri guvernamentale care ofereau protectie de tranzitie industriei britanice de 
minerit si nucleare. Acestea au însemnat ca nu era posibil pentru Pool sa fie o arena majora 
de stabilire a pretului, si o decizie a fost luata de a –l abandona înainte ca sa fie testat 
conceptul de baza pentru o piata Pool universala. 

Table 14.  Structura pietelpr de generare  din MB 

Întroducerea 
concurentei în comertul 
angro 

Integrarea 
generarii 
comertului cu 
amanuntul 

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) /  

% din energia 
comercializata în 
schimbul de energie 

Power Pool 1990, NETA 
2001 

Full 20/40 2 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Noul proiect, NETA ,iar din Aprilie 2005 BETTA , este bazat pe o piata optionala de moment-
spot-si este mult mai putin ambitios. Lichiditatea pietii spot este prea mica pentru ca el sa 
joace un rol important în stabilirea preturilor angro. NU este clar în ce masura aceasta 
lichiditate mica se datoreaza detaliilor de proiect si cât deciziei de a permite integrarea 
productiei si a comertului cu amanuntul care da  marilor companiilor un stimulent, dar nu   
putere pietii spot. 

Table 15.  Capacitatea de generare din MB 

Company Capacity (%) 

British Energy 11558 (16) 

Scottish & Southern 8555 (12) 

Powergen (E.ON) 8037 (11) 

NPower (RWE) 8035 (11) 

Scottish Power 5927 (8) 

EDF 4823 (7) 

International Power 3723 (5) 
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Centrica 2878 (4) 

BNFL 2668 (4) 

Plant for sale 9426 (13) 

Total capacity Britain 71867 

Sursa: Departamentul pentru Comert si Industrie -Department of Trade & Industry (2004) ‘Digest of 
UK Energy Statistics’, The Stationery Office, London, si calculele autorului. 

Nota: Includenumai centrale mai mari de  1MW 

Actiunea de control a dus la destramarea celor doua companii producatoare dominante 
create în 1990, dar decizia de a permite integrarea productiei si comertului cu amanuntul .a 
însemnat ca structura de generare cu doi poli fost rapid înlocuita cu un oligopol al marile 
compani . O scurta perioada generatori de energie independenti au intrat pe piata în 1997-
1998 dar a luat sfârsit repede atunci când pretul de angro s-a prabusit în 2001 si toti 
generatorii independenti, cu exceptia lui International Power, ( o fica a companiei National 
Power) au clacat ( vezi tabelul 17). Exista o slaba perspectiva a unei noi intrari din partea 
generatorilor numai în cazul când ei sunt finantati si/sau au contracte încheiate pe termen 
lung cu una dintre marile companiile . 

9.2. Investitia în productie 
Investitia în productie a fost total neegala din 1990. Au fost doua mari explozii de comenzi în 
1991 si 1997/98 urmate de catre perioade cu comenzi putine sau deloc. Marea Britanie 
apare acum, ca fiind o etapa de tranzitie deoarece surplusul de productivitate care a existat 
în 2002 detinut de catre producatorii independenti, este cumparat la preturi mici de catre 
marile companii. Ca urmare, numai productia în lucru acum este o cantitate mica din 
autohtona.Ramâne de vazut, câte din numarul de proiecte anuntate vor fi realizate, dar 
conform carora, nici o centrala nu se afla în constructie,. Daca nu se începe constructia cât 
mai curând, mai ales ca exista un numar mare de proiecte de retehnologizare, atunci Marea 
Britanie nu-si va atinge scopurile privind reducerea gazului de sera si ar putea sa ramâna 
fara capacitate în câtiva ani. 

9.3. Piata de electricitate cu amanuntul 
În timp ce piata de comert cu amanuntul este considerata ca una dintre putinele pieti 
sanatoase din Europa, bazata pe nivelul mare de schimbari între micii consumatori (vezi 
Tabelul 18), o analiza mai detailata privind piata cu amanuntul pentru consumatorii casnici 
indica cel putin sapte probleme majore: 

1. Preturi ridicate pentru consumatorii residentiali, mai ales cei mai saraci, in comparatie 
cu consumatorii industriali; 

2. Practici de vânzare neetice; 
3. Cheltuieli ridicate de transfer; 
4. Probleme logistice pentru consumatorii care incearca sa se transfere de la un furnizor 

la altul; 
5. Utilizarea profiturilor de consumator si nu a contuarelor electronice; 
6. Incapacitatea micilor consumatori de a identifica cei mai ieftini furnizori; si 
7. Transferurile catre alti furnizoricare au atins un anumit nivel. 

Table 16.  Structura pietii de electricitate cu amanuntul din Marea Britanie  

Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) / Nici un 
comerciant cu amînuntul 
peste 5% 

% micii/rezidentiali 
consumatori care s-
au schimbat in 2003  

Actiunile de piata ale 
companiilor straine  

1998/99 60 / 6 22 50 
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Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

 

Rezultatul consta în faptul ca micii consumatori platesc pentru reducerile de pret, marii 
consumatori vad costuri mari aditionale de tranzitie cum ar fi marketingul iar costurile de 
înregistrare sunt suportate de catre consumatori. Exista o dovada evidenta ca micii 
consumatori ce se transfera la alti furnizori nu sunt avantajati deoarece nu pot identifica cea 
mai ieftina afacere. În ciuda valorilor destul de ridicate ale transferului, numarul de 
schimbatori de retea atinge un nivel de 40% si se pare ca furnizorii vor putea sa anticipeze 
ca cel putin 60% din consumatorii residentiali nu se vor transfera si pot fi considerati ca fiind 
statornici. Pe acest considerent , departe de a fi unul de succes, concurenta comertului cu 
amanuntul nu a adus pâna acum avantaje micilor consumatori în Marea Britanie. 

9.4. Schimbari de companii 
Aproape singurul dintre tarile Uniunii Europene, guvernul britanic a manifestat putin sau 
deloc interes în pastrarea sau chiar în promovarea campionilor nationale din acest domeniu ( 
vezi Tabelul 19). Majoritatea companiilor privatizate si-au schimbat proprietarul de mai multe 
ori iar din 2001, cele mai mari companii de electricitate europene( EDF,RWE si E.ON) au o 
pozitie tot mai dominanta în Marea Britanie. Cele trei companii britanice ramase sunt mici 
prin comparatie, si va fi o surpriza daca peste 5-10 ani una sau mai multe din acestea nu va 
da faliment sau va fi preluata de catre una din cele trei mari companii. Scottish Power a 
cumparat un serviciu public de electricitate în SUA, Paificorp, iar în 2005, a fost scoasa la 
vânzare. Atunci când se va încheia aceasta vânzare, probabil la începutul lui 2006, se 
asteapta ca Scottish Power sa fie preluata. E.ON este frecvent mentionata ca cel mai 
potential cumparator, desi o fuziune cu SSE a fost deasemenea pusa în discutie. Este foarte 
putin probabil, ca noii veniti sa intre an competitie, iar sectorul pare sa se concentreze pe 
mai departe, lasând trei sau patru companii cu pozitii de piata dominant locale si fara o 
încurajare pentruo competitie între ele. 

Table 17.  Marile companii de electricitate din Marea Britanie  

No 1 compaania (f 
fstraina) 

Companii importante 
autohtone  

Alte companii importante straine  

RWE (f) or E.ON (f) SP, Centrica, SSE EDF 

Soursa: Studiul autorului. 
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10. MB: gazul 

Ca si în cazul electricitatii, piata de gaz britanica trebuie luata în consideratie ca o piata 
separata. Pâna în 1998, Marea Britanie a fost efectiv o insula a gazului natural fara nici o 
legatura cu Europa, iar pâna în 2002, Marea Britanie a avut gaz mai mult decât era necasar. 
Aceasta a însemnat ca Marea Britanie a avut mijloacele necesare sa controleze furnizorii de 
gaz si sa .stabileasca pretul gazului în mod diferit decât celelalte pieti din Europa (indexarea 
la petrol a fost mai putin importanta). Productia de gaz din câmpurile nationale este în 
puternic declin acum, si importurile prin conducte si prin gaz natural lichefiat (LNG) vor creste 
cererile  Marii Britanii în urmatorii ani. Aceasta înseamna ca, în câtiva ani, Marea Britanie va 
fi mult mai complet integrata în pietele din Europa si este posibil sa devina o parte a pietii 
internationale. 

10.1. Pietele de gaz angro 
O piata de gaz angro exista de zece ani , conform  National Balancing Point privind  National 
Transmission System. Piata este de obicei considerata ca lichida, desi cantitatile nu sunt 
usor de gasit. Acorduri detaliate în curs, cunoscute ca New Gas Trading  Arrangements,  
sunt în vigoare de aproape cinci ani, ca un model pentru piata echivalenta de electricitate 
(NETA/BETTA). Guvernul si Comisia de Reglementare actioneaza pentru a sparge puterea 
pietii companiei anterioare de monopol, British Gas, aceasta însemna ca piata este 
fragmentata, astfel încât o companie sa nu poata controla mai mult de 25% din piata, iar 
cinci companii cel putin 5% din piata. 

10.2. Piata de gaz cu amanuntul 
Din multe cauze, pietile de gaz si electricitate pentru consumatorii residentiali au fuzionat cu 
toti furnizorii importanti oferind gaz si electricitate sub forma de ‘dual fuel package’(vezi 
Tabelul 20).Totusi, daca structura anterioara de distributie a electricitatii era regionala cu 14 
companii separate care comercializau cu amanuntul electricitatea, pentru gaz exista o 
singura companie , British Gas, care a fost integrata complet vertical. Sectorul comertului cu 
amanuntul a lui  British Gas,a rezultat ca o companie separata în 1997, ca Centrica, desi 
este pe pietele din  Marea Britanie, i se permite sa faca comert în continuare, asa ca si 
British Gas. Înca detine 60% din piata residentiala de gaz, iar restul de piata merge spre cinci 
companii importante: RWE/NPower, E.ON/Powergen, EDF, Scottish and Southern, si 
Scottish Power. Centrica detine numai un mic procentaj din piata industriala, în care o parte 
importanta este detinuta de catre marii în petrol si gaz. Pentru o analiza a problemelor 
privind piata de gaz cu amanuntul vezi 10.3 

Table 18.  Structura pietii de gaz cu amanuntul în Marea Britanie  

Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de piata ale 
comerciantilor cu amînuntul 
(%) / Nici un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

% 
micii/rezidentiali 
consumatori care 
s-au schimbat in 
2003  

Actiunile de piata 
ale companiilor 
straine  

1996-98 82 / 6 13 27 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

10.3. Schimbari de companii 
Compania nationala British Gas a fost privatizata în 1986, si dupa 15 ani de presiune din 
partea Comisiei de control si guvern s-a destramat (vezi Tabelul 21). În 1997, sectorul de 
comert cu amanuntul a fost scos din circulatie ca si Centrica caruia i se permite sa 
comercializeze în Marea Britanie ca British Gas. Compania mama, BG plc, care face comert 
în afara Marei Britanii ca British Gas, s-a desprins de compania de retea, Transco, ca o 
companie separata , Lattice, în 2001, iar în 2002  fuziona cu echivalenta sa  în sectorul 
electricitatii de la National Grid Transco (NGT).Comisia de control a cerut NGT sa împarta 
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sistemul de distributie a gazului local din sistemul de transmisie a gazul national, si sa 
împarta tara în 8 regiuni. În 2004, NGT a vândut 3 din aceste regiuni unor societati de 
distributie a electricitatii si alte regiuni urmeaza a fii vandute. BG plc nu are nici un rol 
important în revolutionarea sectorului de gaz din Marea Britanie. 

Table 19.  Companii mari de gaz din Marea Britanie  

No 1 compaania (f 
fstraina) 

Companii importante 
autohtone  

Alte companii importante straine  

Centrica (h) SP, SSE EDF, RWE, E.ON + Oil majors 

Sursa: Studiul autorului. 
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11. Tarile periferice: Electricitate 

Grecia si Irlanda sunt pieti mici, care în prezent, nu pot fii conectate la marile pieti europene. 
Ca rezultat, este greu de vazut cât pot fi de competitive aceste pieti  

11.1. Pietile de electricitate angro 
Nici una dintre aceste tari, nu are o piata angro si chiar daca o piata angro a fost propusa în 
Italia, este greu de vazut cum aceasta poate sa evite sa devina o piata foarte concentrata cu 
interes scazut pentru competitie.(vezi tabel 22). 

Table 20.  Structura de generare în tarile periferice  

 Introducerea pietii 
angro  

Integrarea 
comertului cu 
amanuntul si 
generare n 

Top 3 Actiune de piata ale 
comerciantilor cu amînuntul 
(%) 

Grecia Nimic complet 100/100 

Irlanda Nimic complet 85/90 

Irlanda de 
Nord 

Nimic Nimic necunoscut 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Nota: Nu exista comert cu energie în aceste tari  

11.2. Investia în generare 
Reflectând lipsa concurentei, în aceste pieti, o cantitate destul de mare de generare noua 
urmeaza sa fie obtinuta sau planificata, majoritatea ei provenind de la centrala cu gaz care 
exploateaza importul de gaz adus on-line în ultimii ani. 

11.3. Piata de electricitate cu amanuntul 
Concurenta comertului cu amanuntul cu consumatorii residentiali nu este înca deschisa în 
aceste tari (vezi tabelul 23). Daca piata de productie este atât de limitata si productia este ori 
integrata cu comertul cu amanuntul(ESB), ori contractata pe termen lung, nu are sens sa se 
incerce sa se introduca concurenta comertului cu amanuntul pentru micii consumatori. 

Table 21.  Structura pietii cu amanuntul de electricitate din tarile periferice   

 Întroducerea 
concurentei 
în comertul 
cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de 
piata ale 
comerciantilor cu 
amînuntul (%) / Nici 
un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

% micii/rezidentiali 
consumatori care 
s-au schimbat in 
2003  

Actiunile de 
piata ale 
companiilor 
straine  

Grecia 2007 100 / 1 - 0 

Irlanda February 
2005 

88 / 4 1 12 

Irlanda de 
Nord 

2007 necunoscut - necunoscut 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Nota: Comertul cu amanuntul pentru consumatorii rezidentiali nu a functionat în Irlanda în 2003, asa 
ca se presupune ca cifrele sunt pentru micii consumatori comerciali. 
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11.4. Schimbari de companii 
Pozitia geografica izolata, face ca aceste tari sa nu fie atractive pentru noii veniti, deoarece 
vor ramâne inevitabil pieti separate care nu pot profita de pe urma sinergiilor cu alte piete 
(vezi tabelul 24). În nordul Irlandei, contractele lucrative pe termen lung date de AES si BG 
reprezinta faptul ca aceste companii vor ramane probabil, daca comisia de control nu 
reuseste sa renegocieze aceste contracte cu termene mult mai favorabile pentru 
consumatori. Cel mai probabil rezultat pentru Irlanda, este acela ca va cadea intr-o 
duopolaritate a  lui ESB si Viridian, bazate pe pietele efectiv stabile cu amanuntul. 

Table 22.  Companiile mari de electricitate din tarile periferice  

 No 1 companie(h 
autohtona). N = >50% 
proprietate nationala 

Alte companii importante straine 

Grecia PPC (h) N - 

Irlanda ESB (h) N Viridian 

Irlanda de 
Nord 

Viridian (h) BG, AES, ESB 

Sursa: Studiul autorului. 

Nota: În toate din aceste cazuri  nu exista companii autohtone importante cu exceptia celei dominante. 
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12. Tarile periferice: gazul 

Grecia a fost derogata de la prevederile Directivei pentru gaz datorita lipsei de experienta a 
pietii. Grecia,  prin urmare nu va fii prezentata în detaliu în aceasta lucrare. Pentru Irlanda de 
nord, o retea veche de gaz exista  în Belfast, dar  nu se mai foloseste din 1980. O conducta 
de gaz natural din Scotia catre Irlanda de nord a fost finalizata si se anticipeaza ca micii 
consumatori din Belfast vor putea în curand sa cumpere gaz natural. Totusi, nu exista înca 
piete. 

12.1. Pietile de gaz 

Nu exista în Irlanda înca piete angro, iar concurenta comertului cu amanuntul pentru micii 
consumatori se asteapta a fii introdusa în 2005. 

12.2. Schimbari de companii 
Cea mai mare companie din sectorul de gaz este o companie de stat Bord Gais, care a 
început sa se miste în comertul cu electricitate cu amanuntul ( 7 procente din piata libera la 
începutul anului 2005) si în sectoarele de generare. 
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13. Tarile Comunitatii Europene de Est: Electricitate 

În aceste 3 tari cu piete angro, lichiditatea este minima si se pare este destul de putin 
probabil ca ele furnizeze semnale de pret corecte, atât pentru consumatori, cât si pentru 
investitori (vezi tabelul 25). 

Table 23.  Structura pietii de generare din Europa Centrala de Est  

 Integrarea pietii 
angro 

Integrarea  
comertului cu 
amanuntul sa 
generare  

 (%) topul 
3actiunilor de 
piata 

% energia 
comergializata 
în energie de 
schimb 

Rep. 
Ceha 

OTE (schimb 
voluntar de 
energie) 2002 

inalt 65/75 1 

Ungaria  Nimic scazut 30/65 - 

Polonia schimb de energie 
polonez 1999 

scazut 15/35 1 

Rep 
Slovaca 

Nimic scazut 75/85 - 

Slovenia Borzen 2001 scazut 70/95 2 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

13.1. Piata cu amanuntul de electricitate  
Concurenta comertului cu amanuntul exista pentru consumatorii mari  iar dintre consumatorii 
mari ce ar putea sa profite de negocierea de conditii mai bune, câtiva consumatori s-au 
transferat (vezi tabelul 26). 

Table 24.  Structura pietii cu amanuntul de electricitate din Europa  Centrala 
de Est  

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de piata ale 
comerciantilor cu amînuntul 
(%) / Nici un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

Actiunile de piata ale 
companiilor straine 

Rep. 
Ceha 

2006 46/ 5 Not known 

Ungaria  2007 56/ 7 97 

Polonia 2006 32/ 3 17 

Rep 
Slovaca 

2005 84/ 4 28 

Slovenia 2007 71/ 6 20 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Nota: Comertul cu amanuntul pentru consumatorii rezidentiali nu a functionat în nici o tara în 2003,  

. 

13.2. Schimbari de companii 
Structura companiilor nu duce catre competitie (vezi tabelul 27). 3 dintre tari (Republica 
Ceha, Ungaria si Slovenia) au companii dominante, pentru care guvernele le permit sa 
mentina aceasta pozitie, deoarece ei devin ‘campioni nationali’. Daca aceste companii sunt 
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privatizate, guvernele vor fii sub presiunea privatizarii lor fara sa maximizeze pretul de 
vânzare. Când privatizarea a luat sfarsit, în mare masura prin vânzarea companiilor de 
distributie regionala, cele mai mari trei departamente publice din Europa , EDF, RWE si EON 
devin dominante în timp ce ENEL a cumparat  majoritatea actiunilor de la cea mai puternica 
companie de generare slovaca. Acest model a celor trei companii vest-europenem ce 
domina, este similar în sectorul de gaz unde EON , RWE si GDFau fost cele mai active. 

Table 25.  Companiile mari de electricitate  

 No 1 companie(h 
autohtona). N = >50% 
proprietate nationala 

Alte companii importante 
straine 

Rep. 
Ceha 

CEZ (h) N E.ON 

Ungaria  MVM (h) N EDF, E.ON, RWE 

Polonia  RWE 

Rep 
Slovaca 

SE/ENEL (f) EDF, E.ON, RWE 

Slovenia HSE (h) N  

Sursa: Studiul autorului. 
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14. Tarile Comunitatii Europene de Est: gazul 

Tarile CEE au facut mai putine progrese catre deschiderea pietelor lor de gaz, decat în 
electricitate, si mai multe tari sunt înca dominante de monopol desi, a existat o activitate de 
preluare destul de puternica pentru marile companii din partea Frantei si în special a 
Germaniei. 

14.1. Piata ango de gaz 

În toate cele 5 tari exista o societate dominanta care controleaza efectiv tot gazul care intra 
în sistem. Nu exista programe de relansare a gazului în acesta zona. 

14.2. Piata de gaz cu amanuntul 
Niciuna din tarile CEE nu permite consumatorilor rezidentiali alegerea furnizorului de gaz 
(vezi tabelul 28) 

Table 26.  Structura pietii cu amanuntul din Tarile Comunitatii Europene de Est  

 Întroducerea 
concurentei în 
comertul cu 
amanuntul  

Top 3 Actiune de piata ale 
comerciantilor cu amînuntul 
(%) / Nici un comerciant cu 
amînuntul peste 5% 

Actiunile de piata ale 
companiilor straine 

Rep. 
Ceha 

2007 59 / 7 Not known 

Ungaria  2007 62 / 7 69 

Polonia 2007 65 / 6 <5 

Rep 
Slovaca 

2007 100 / 1 49 

Slovenia 2007 86 / 4 0 

Sursa: Studiul autorului si Comisia Europeana (2005) Reportul  Comisiei privind Implementarea 
Gazului si electricitatii pe piata interna {COM(2004)863 final}, Bruxel. 

Nota: Comertul cu amanuntul pentru consumatorii rezidentiali nu a functionat în nici o tara în 2003. 

14.3. Schimbari de companii 
Desi exista un progres mic în introducerea concurentei, totusi s-au facut schimbari majore de 
proprietate (vezi tabelul 29) 

Table 27.  Marile  companii de gaz  

 No 1 companie(h 
autohtona). N  >50% 
proprietate nationala 

Alte companii importante straine 

Rep. 
Ceha 

RWE E.ON 

Ungaria  MOL (h) GDF, RWE, E.ON, ENI 

Polonia PGNIG (h) N  

Rep 
Slovaca 

SPP (GDF/E.ON) (h)  

Slovenia Geoplin  

Sursa: Studiul autorului. 
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15. Pregatire profesionala, fiabilitatea furnizarii si ocuparea fortei de munca  

Industria de electricitate si de gaz depinde foarte mult de calificare înalta si experienta fortei 
de munca pentru a mentine fiabilitatea furnizarii. În multe cazuri, calificarile cerute de aceste 
doua industrii sunt specifice sectoarelor si industriilor purtând prin urmare o responsabilitate 
particulara în pregatire si recrutare. Industria gazului este mult mai putin documentata decât 
industria de electricitate din punct de vedere a calificariilor si ocuparea fortei de munca, iar 
ceea ce urmeaza acopera numai industria electrica. O prioritate a comisiilor va fi sa 
garanteze ca sectorul de gaz sa fie mult mai bine documentat, din acest punct de vedere 
decât este în prezent 

Responsabilitatile în pregatire variaza de la: 

 

• programe de pregatire de scurta durata pentru mentinerea si dobândirea de aptitudini 
la angajatii existenti 

• programe de recalificare în domenii unde noi aptitudini sunt necesare si unde  
angajati existenti pot fii reorientati 

• programe de recalificare de a permite angajatilor care nu pot fii redistribuiti în 
interiorul societatii sa gaseasca un nou angajator în afara industriei 

Industriile au deasemenea responsabilitatea sa mentina recrutarea personalului în primul 
rând dintre studenti. Fara aceasta, de exemplu, cursurile universitare în domeniul ingineriei 
electrice pot fi inutile. 

Responsabilitatea este de lunga durata si prin neglijarea pregatirii si educatiei, va fi o 
deteriorare imediata în calitatea serviciului, iar pe termen recalificarea si forta de munca 
experimentata va fi un proces indelungat si costisitor.  

Metoda anterioara de organizare a industriei ca un monopol organizat a permis companiilor 
sa-si satisfaca aceste necesitati pentru calificare dintr-o serie de motive: 

 

• Companiile au drepturi de monopol, alte companii din sector au fost considerate ca 
parteneri si nu ca rivali, si acest lucru a permis sa fie stabilite programe de pregatire 
cooperative; 

• Profiturile companiei erau mai mult sau mai putin organizate, iar diminuarile 
bonificatiile în cheltuielile pentru pregatire nu puteau fi pastrate ca extra profituri ; 

• Structura de proprietate a sectorului încuraja foarte mult companiile sa urmeze politici 
de strategie pe termen lung cu privire la calificari. 

Aceste conditii au fost îndepartate de catre prevederile Directivelor. Companiile sunt acum în 
concurenta si au motivatii puternice sa nu duca strategii de care ar putea sa profite rivalii lor 
(The Free rider Problem). Chiar si monopolurile controlate (companiile de retea) sunt 
controlate în mod crescend, folosindu-se metode “yard-stick”(comparând performanta 
diferitelor companii pentru a stabilii obiectivele pentru companiile mai slabe) care le da un 
stimulent de reglementare conform caruia reducerile de cost/bonificatiile pot fi pastrate de 
companii ca extra profituri. Proprietatea sectorului a devenit nestabila cu proprietatea 
companiilor care se schimbau frecvent prin fuziuni si preluari. Titlul de proprietate de scurta 
durata a unei astfel de afaceri conduce la un risc pe care compania il va face prin scaderi de 
cost imprudente pe termen scurt, vânzând compania inainte ca impactul sa devina evident. 
Preluarile de asemenea preseaza pe noii propritari sa faca economii de cost imediate pentru 
a justifica preluarea in fata actionarilor lor si sa fie creditata de agentiile de rating. 

. 

Directivele nu mentioneaza nimic în domeniul calificarii si educatiei iar raportul 
Benchmarking nu contine nici un indicator privind pregatirea, calificarea si recrutarea. Cel 
mai recent raport Benchmarking trateaza masurile de productivitate. Masurile privind 
productivitatea muncii sunt foarte neclare în aceasta industrie(industria de electricitate 
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folosind energia hidro-electrica va fii mai productiva decât cea care foloseste carbunele) si 
sunt usor de manipulat. Productivitatea muncii este un indicator foarte slab al eficientei. Sunt 
multe posibilitati prin care productivitatea muncii ar putea fii îmbunatatita fara o investitie 
reala în eficienta din sector. De exemplu, sursele exterioare de munca, reducerea activitatii 
RD&D si schimbarea tehnologiei de productie de la carbune la gaz, ar duce la cresteri 
importante în statisticile productivitatii muncii, dar fara nici un avantaj pentru consumator. 
Reducerea serviciilor de intretinerii ar îmbunatati de asemenea productivitatea muncii pe 
termen scurt, dar cu consecinte grave din punct de vedere potential pentru consumatori, pe 
termen lung. Din punctul de vedere al cosumatorului,masurile privind productivitatea sunt 
irelevante,consumatorii doresc o furnizare de electrcitate care sa fie acordata si garantata, 
nu doresc reduceri ale numarului de ore pe persoana cerute de furnizarea de kWh.17 

15.1. Angajarea în sectorul electricitate 
Exista o serie de factori ce ar putea duce la o diminuare reala in angajarea în sectorul de 
electricitate. Cele mai importante includ: 

•  Îmbunatatiri ale eficientei. Îmbunatatirile tehnologice si practicile îmbunatatite au avut 
loc în istoria industriei electrice în ultime decade, asa cum cresterea cererii s-a 
încetinit, aceste îmbunatatiri au dus în mod crescend, la declinurile în sectorul de 
angajari, unde imbunatatirile de eficienta (tipic 1-2% pe an) depasesc cresterea 
cererii; 

• Schimbarile in tehnologia de generare. Tehnologii de generare diferite necesita 
prevederi de angajare diferite, de exemplu, o centrala energetica cu carbune poate 
necesita  o suta de angajati,în timp ce centralele hidro-electrice si cu gaz sunt 
puternic automatizate. Tendinta din multe tari în ultima decada, de a inlocui productia 
cu carbune cu cea cu gaz, a dus la o reducere de personal; 

• Activitati out-sourcing. Societatile au cautat sa reduca cheltuielile lor, si sa 
îmbunatateasca aparent productivitatea  muncii, în ultima decada prin out-sourcing, 
în mod special, prin activitati ce cer o calificare scazuta, cum ar fi catering si domeniul 
de curatenie. Aceasta nu duce în mod necesar la o reducere în angajare, ci în mod 
simplu, la o relocare a angajarii de la serviciul public la angajator. Daca angajatorul 
opereaza în diferite sectoare, atunci posturile nu vor mai promova în statisticele 
oficiale ca fiind în sectorul de electricitate. Cât de mult astfel de schimbari duc la 
diminuarea  costului si i în ce masura orice reducere a cheltuielilor a fost obtinuta prin 
productivitate imbunatatita a angajatorilor decât prin înrautatirea conditiilor de munca 
nu este clar ; 

• Out-sourcingul în mai multe activitati centrale. Unele servicii publice au incercat sa 
reduca costurile prin transferarea unor activitati ca cele de intretinere , de proiectare 
si constructie a noilor facilitati la companii specializate sau la furnizorii de 
echipamente. Asa cum s-a aratat mai sus, în timp ce aceasta nu poate duce la o 
pierdere generala a angajarii, poate insa însemna ca va fii o pierdere aparenta, daca 
slujbele nu sunt reorientate catre un alt sector; 

• Reducerile în R&D. O data cu liberalizarea a avut loc o reducere dramatica în R&D în 
majoritatea tarilor. care a dus în general adesea la închiderea facilitatilor R&D si la o 
pierdere a angajarii;  

• Fuzionari si preluari. Fuzionarile si preluarile pot duce la economii mari, de exemplu, 
fuzionarea functiilor administrative duce la reduceri de locuri de munca; si 

                                                 

17 For a detailed critique of the use of productivity indices, see D. Hall (2005) ‘Evaluating the impact of 
liberalisation on public services: A critique of the European Commission 2004 report “Horizontal 
Evaluation Of The Performance Of Network Industries Providing Services Of General Economic 
Interest” EC SEC(2004) 866’, PSIRU, London. http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-
horizeval.doc  
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Reduceri de costuri pe termen scurt. Multe activitati din sector cum ar fi cele de intretinere 
pot fi reduse pe termen scurt, fara nici un impact imediat asupra credibilitatii sistemului, dar 
pot duce la pierderi de slujbe si la profituri mari. 

Thomas & Hall18 au gasit ca out-sourcing a fost din punct de vedere potential foarte daunator 
în sectorul de electricitate. 

‘Activitatile outsourcing ale companiilor de distributie a electricitatii risca sa creeze 
probleme de outsourcing fara perspectiva avantajului în afacere.’Si în ciuda avantajului 
mic, outsourcingul în distributia electricitatii risca efecte negative privind serviciul public, 
responsabilitatea pentru afacerea principala, pregatirea muncitorilor calificati etc.-si 
cazurile din sectiunea anterioara, au întarit acest fenomen. Câteva din zonele de munca 
în comun outsourced-intretinerea retelei în sine, serviciul pentru consumator call-center-
sunt competente principale ale unei companiei de distributie a electricitatii, monitorizarea 
neadecvata a contractorilor înseamna ca obligatiile serviciului public nu pot fi în mod 
efectiv transmise catre contractorul outsourced. 

În total, mai mult de 300.000 de posturi au fost pierdute în industrie, din 1990. Impactul 
Directivei asupra angajarii în cadrul sectorului, depinde de perioada când prevederile au fost 
implementate, de exemplu, sectorul de electricitate din Marea Britanie a fost liberalizat 
efectiv în 1990, in timp ce industria franceza a început de curând sa devina importanta. 
Acolo unde procesul de reforma implica privatizare, impactul asupra angajarii este probabil 
în mod particular puternic. Hall a aflat ca ‘politici pozitive privind resursele umane sunt 
facilitate de catre proprietatea publica’ si’ consecintele asupra angajarii ale privatizarii 
conform modelului din Marea Britanie sunt grave,si trebuiesc analizate atent atunci când se 
ia în consideratie aceasta optiune’.19 

Este ilustrator sa se priveasca cifrele priviind bazele regionale. 

15.1.1. Regiunea de Nord 
Cu exceptia Marii Britanii, tarile nordice au fost primele în Europa care au liberalizat 
industriile lor de electriitate, în 1991 in Norvegia, Finlanda si Suedia la mijlocul anului 1990 
iar Danemarca prin 2000. Angajarea controlata din sector a scazut la 36% (aproape 34.000 
de angajati) în ultimii 15 ani, din 1990-2004, dar în general, procesul a avut loc la o valoare 
stabila, rezonabila (vezi Tabelul 30) 

15.1.2. Europa Sudica 
Tarile din Europa Sudica au avut un procentaj similar în reducerea angajarii ca cel din 
regiunea nordica (aproape 61.000) din 1990-2002 (vezi Tabelul 31). În ce masura caderea 
brusca din 1997-98 si cresterea din 1998-99 reprezinta un curs real si nu anomalii in 
colectarea datelor este dificil de determinat.  

15.1.3. Europa Centrala de Vest  
Angajarea în sector a scazut cu aproape 24% (94.000) în perioada 1994-2003 (vezi Tabelul 
32). Pierderile de slujbe în Germania au fost în mod special mari, poate ca au reflectat 
fuziuniile de companie si tendinta de parasire a productiei –generarii cu carbune, in timp ce 
Franta a avut pierderi relativ limitate.  

15.1.4. Marea Britanie  
Angajarea în industria de electricitate din Marea Britanie a scazut cu 60% (aproape 85.000) 
din 1990-2003, cele mai multe reduceri au avut loc în perioada 1991-1998 când acest tablou 
s-a stabilizat într-o oarecare masura (vezi Tabelul 33) 

                                                 
18 S Thomas & D Hall (2003) ‘Restructuring and outsourcing of electricity distribution in EU’ report 

commissioned by the Energeia Foundation, Italy. 
http://www.psiru.org/reports/2003-05-E-distriboutsource.doc#_Toc40506036  
19 D Hall (1997)  ‘Restructuring and Privatisation in the Public Utilities – Europe’ in ‘Labour and Social 

Dimensions of privatisation and restructuring – public utilities (water, gas, electricity)’ ed Loretta de 
Luca (ILO, Geneva, 1998) 



Directivele Uniunii Europene pentru gaz si electricitate 
 

49 

15.1.5. Tarile periferice  
În Republica Irlanda si în Grecia, angajarea a cazut la aproape un sfert în perioada 1994-
2004 (aproape 13.000 slujbe) cu cele mai mari pierderi în perioada primei Directive pentru 
electricitate (vezi Tabelul 34)  

15.1.6. Tarile CEE  
Informatiile de la tarile CEE sunt rare si greu de interpretat (vezi Tabelul 35). 

15.2. Impactul de liberalizare  
Au existat câteva studii amanuntite privind impactul liberalizarii, iar un studiu riguros austriac 
a comparat experinta dintr-o serie de sectoare publice straine  cu cele din Austria..20 

Unele din concluziile principale ale studiului au fost: 

• Reducere de personal masiva în toate sectoarele. In multe sectoare, reducerea de 
personal a atins 50% în primii zece ani dupa liberalizare/privatizare;  

• Reducerea cheltuielilor de munca prin micsorarea veniturilor si modificari în structurile 
de plata. Bonusurile si platile suplimentare, precum si ajutoarele din partea companiei 
(concediile de boala) si pensiile sunt scoase în multe din sectoare, noii angajati fiind 
obligati sa accepte contracte de munca de calitate inferioara;  

• Flexibilibilitatea, condensarea si durata programului de lucru. Orele de lucru 
suplimentare si peste program se maresc (pentru a achilibra reducerea de personal si 
pierderile de venit); 

• Flexibilitatea si individualizarea relatiilor de serviciu. Outsourcing si rezultatul de 
hiving off (separare) au ca rezultat intreprinderi ce nu sunt supuse prevederilor 
contractului de munca colectiv;  

• Schimbari în conditiile de munca. Intensitatea muncii si cerintele de performanta sunt 
în mod considerabil în crestere; 

• Efectele asupra strategiilor de personal. Posibilitatile de pregatire de baza si 
avansate se deterioreaza: optiunile pentru creerea de aptitudini sunt limitate pentru 
personalul de baza. Masurile care au vizat promovarea femeiilor sunt mai degraba 
retorice decat reale; si 

• Conditii necorespunzatoare pentru reprezentarea colectiva a muncitorilor. 
Reprezentarea colectiva a muncitorilor este diminuata  

Aceste concluzii sugereaza. ca orice reducere de cheltuili rezultata din liberalizare, are mai 
mare legatura cu înrautatirea conditiilor de angajare din sector decât cu îmbunatatirile în 
productivitatii. 

Un studiu efectuat de ECOTEC pentru Comisia Europeana a gasit efecte grave secundare 
privind angajarea în sectorul de electricitate.21 Raportul a aratat ca: ‘liberalizarea a accelerat 
în mod clar ritmul de schimbare, pierderile de slujbe asociate’. Studiul a notat deasemenea 
ca: ‘o schimbare mai mult sau mai putin semnificativa în natura relatiilor de angajare de la 
angajare permanenta, limitata la asa numita angajare non-standard, spre exemplu angajare 
temporara, angajare cu termen fix si temporar’  

 

Un raport întocmit de Fairbrother,22 comandat de partenerii sociali Eurelectric and EPSU a 
descoperit ca: 

                                                 
20 R Atzmüller & C Hermann (2004) ‘The Liberalisation of Public Services and Its Effects on 

Employment, Working Conditions and Industrial Relations’ Working Life Research Centre, Vienna. 
21 ECOTEC (2000) ‘The Effects of the Liberalisation of the Electricity and Gas Sectors on 
Employment’, final report to the European Commission, C1713.  
www.europa.eu.int/comm/energy/electricity/publications/doc/ecotecfinalreport.pdf 

22  P Fairbrother, D Hall, S Davies, N Hammer, D Stroud, & S Thomas (2003) ‘Future skills needs in 
the European electricity industry’ A Report for EPSU, EMCEF and EURELECTRIC. 
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‘Industria de electricitatea europeana se confrunta cu un deficit de abilitati în diferite zone 
de angajare si în sectorul profesional al industriei. Doua aspecte sunt în mod special de 
retinut. In primul rând, deficitul apare în contextul unui declin în angajarea personalului de 
baza tehnic si tehnologic (meserii si inginerie). În parte, aceasta este reflectata în profilul 
învechit al industriei. In al doilea rând, esista o deficienta crescuta în dobândirea noiilor 
aptitudini (marketing, activitati de comert si aptitudini…) care fac parte integral din 
industria energenta europeana.O consecinta a acestor doua aspecte este legata de 
necesitatea pe termen lung a planificarii instruirii. Important pentru abordarea acestor 
probleme ar fi angajamentul pentru’ Menegementul schimbarii’      

Un al doilea raport intocmit de Fairbrother,23 deasemenea comandat de partenerii sociali 
Eurelectric and EPSU a descoperit ca inainte de liberalizare, femeiile erau în mod 
semnificativ foarte putin reprezentate i în industrie, iar aceasta liberalizare nu ar îmbunatati 
situatia lor ci ar înrautati-o si mai mult: 

 ‘Forta de munca din industrie este predominat masculina si de vârsta mijlocie. Ca o 
concluzie, exista o problema ce evoluiaza priviind conditiile de recrutare, pastrare si 
conducere a afacerii de electricitate în conditiile existente, datorita cresterii preturilor în 
industrie. In contextul restructurarii, componenta socio-demografica a fortei de munca 
este probabil sa se schimbe în mod considerabil în urmatorii ani. Sunt doua dimensiuni 
ale acestui model: o dimensiune de vârsta sau generativa si un model variabil al angajarii 
femeiilor, atât în cadrul companiilor cât si în tarile UE. De notat, este faptul ca, angajarea 
femeiilor în UE este considerabil mai mica –15 daca se compara cu tarile din centrul si 
estul Europei. Aceste trasaturi ridica importante semne de întrebare privind concentrarea 
si modul de abordare a pregatirii profesionale precum si distorsiunile în modelul 
aptitudinilor al fortei generale de munca’. 

15.3. Evaluare 
Nu exista o dovada clara ca liberalismul sectorului de electricitate nu este nu numai serios 
daunator conditiilor de angajare pentru cei din industrie, dar pe termene lung va fi 
deasemenea nociv industriei de electricitate datorita crizelor din pregatire si R&D. Este putin 
probabil ca acesti factori sa fie aplicati si la industria de gaz.  

Comisia are nevoie sa garanteze ca datele ce pot fi monitorizate trebuie sa fie strânse în 
mod special pentru sectorul de gaz unde informatia este în mod particular rara, trebuie sa se 
adreseze nivelului de jos al angajarii pentru femei în sector. Poate fi deasemenea necesar, 
sa se revizuiasca Directivele plasând responsabilitati privind companiile  pentru a desfasura 
pregatirea profesionala si pentru a garanta ca reducerile de  cheltuieli nu sunt incluse în  
conditiile de angajare ale muncitorilor  

 

                                                 
23 P Fairbrother, S Davies, N Hammer, M Jephcote, A Parken & D Stroud (2005) ‘Equal opportunities 

and diversity: Changing employment patterns in the European electricity industry’ A report for 
EPSU, EMCEF and EURELECTRIC. 
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Table 28.  Angajarea în sectorul de electricitate din tarile nordice  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Denmark 11750 11688 11595 11471 11242 9423 9397 9279 9394 8734 9124 8392 8576 8579 8480 
Finland 20703 20784 20216 18123 16848 16462 16399 15949 15599 14996 14731 14622 14182 13742 13300 
Norway 23000 21000 21000 22000 22000 22000 21000 21000 18000 18000 20000 15776 14898 14313 13370 
Sweden 38500 35000 32000 29000 29000 29000 28000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 25000 24500 
Total 93953 88472 84811 80594 79090 76885 74796 73228 69953 68760 70855 65790 64656 61634 59650 

Sursa: Datele sunt colectate din diferite surse de catre  EPSU.  

Table 29.  Angajarea în sectorul de electricitate din tarile Europa de Sud 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Italy 110562 107976 105732 104234 100312 94561 90606 85939 83400 92151 88957 83600 82030 81000 80000 
Portugal 20165 18920 18082 17034 16826 16472 16182 15594 15053 13404 13198 11567 10284 9000 7416 
Spain 52639 51960 51662 48143 47951 45342 43464 41178 31149 29256 29111 28387 29600   
Total 183366 178856 175476 169411 165089 156375 150252 142711 129602 134811 130906 123554 121914   

Sursa: Datele sunt colectate din diferite surse de catre  EPSU. 

Table 30.  Angajarea în sectorul de electricitate din Europa  Centrala de Vest   

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Austria 30410 29815 29220 28625 28030 27425 27063 26503 25308 24024 23561 22312 22473 21086 20560 
Belgium  18082 17697 17414 17012 16722 16342 16018 16039 15843 15307 13848 13638 13000  
France 120263 119589 118551 118395 117965 116909 116919 116462 114872 116516 117744 115677 113682 110089 109463 
Germany  217600 210200 204400 196300 187900 178900 171100 160426 151076 137197 130507 131573 131373 126728 
N’lands     38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000 27000 28200 27700 26540 
Total     397307 385956 374224 362083 347645 336959 321809 309344 309566 303248  

Sursa: Datele sunt colectate din diferite surse de catre  EPSU. 

Table 31.  Angajarea în sectorul de electricitate din tarile nordice MB 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
UK 144200 140200 134100 121900 111000 94570 84445 82135 70239 68131 72289 68402 62052 58660  

Sursa: Datele sunt colectate din diferite surse de catre  EPSU. 

Nota: Includes Northern Ireland 
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Table 32.  Angajarea în sectorul de electricitate din tarile periferice 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Greece     38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000 27000 28200 27700 26450 
Ireland 12000 11500 11200 10800 10500 10300 9800 9200 9240 9319 9318 9384 8866 8831 8831 
Total     48500 47300 44800 41200 40240 38819 37318 36384 37066 36531 35281 

Sursa: Datele sunt colectate din diferite surse de catre  EPSU. 

Table 33.  Angajarea în sectorul de electricitate din tarile CEE  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Czech R 45000 45000 45000 43000 42000 41000 36000 34500 33000 32000 31000 30000 27000 22893  
Hungary      33700 31800 29400 29624 26669 23888 22168  23000  
Poland              99200  
Slovak             23000 16519 16400 
Slovenia   7679  7113 7020  7030  6682 6516 6395  6486 6389 

Sursa: Datele sunt colectate din diferite surse de catre  EPSU. 
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16. Va functiona concurenta? 

Intuitiv, premiza plauzibila ca pietile competitive ar fi mai eficiente decât monopolurile, nu 
tine cont de caracteristicile speciale ale electricitatii si gazului, care sunt cunoscute de mult 
timp, dar pe care sustinatorii concurentii le-au ignorat sau au presupus ca nu mai sunt 
valabile. Factorii speciali pentru electricitate includ: 

• Imposibilitatea de a depozita energie. Se pot depozita multe produse. Acest lucru 
permite consumatorilor sa-si rezolve cerinta si preturile mari prin a renunta la a mai 
face rezerve atunci când preturile sunt mari si prin a creea rezerve atunci cand 
preturile sunt mici; 

• Necesitatea de a echilibra cererea si oferta în orice moment. În sistemul de 
electricitate, cererea si oferta trebuie sa se coreleze întotdeauna, daca sistemul în 
totalitate, nu este pe punctul sa se prabuseaca. Fara un control asupra 
producatorilor, un operator de sistem nu are instrumentele de a garanta fiabilitatea 
furnizarii. O piata libera implica intrari si iesiri si nu obliga producatorii sa ofere 
produsele lor pietii.:  

• Lipsa înlocuiitorilor. Pentru multe produse sunt înlocuitori gata sa fie folositi daca 
aprovizionarea este saraca, sau exista preturi ridicate. Amenintarea trecerii la 
înlocuitori actioneaza ca o pedeapsa asupra producatorilor si preturilor si asupra 
utilitatii. Pentru multi beneficiari, electricitatea nu are înlocuitori si chiar si atunci când 
înlocuirea este teoretic posibila, consumatorii sunt conectati la electricitate prin 
echipamentele pe care le folosesc: 

• Rol vital în societatea moderna. Societatea moderna este în prezent dependenta 
pentru a functiona de furnizarile trainice de electricitate. O cadere a sistemului de 
electricitate va creea impacturi imediate si grave în economie si în starea de 
bunastare a populatiei, asa cum criza energetica din 2003 a dovedit-o. Pentru multe 
produse , caderea pietii poate fi atenuata prin folosirea înlocuitorilor si a depozitelor 
dar acest lucru nu este posibil în cazul electricitatii. Prin urmare, cererea de 
electricitate nu poate fi usor influentata pe perioada surta de variatiile de pret: 

• Electricitatea este un produs standard,.Într-o retea interconectata, electricitatea este 
un produs standard. Trecerea la un alt furnizor nu poate produce o “ mai buna” 
electricitate, pietele sunt evident conduse de pret si vor fi exploatate de catre aceeia 
ce trebuie sa câstige mai mult prin energie ieftina ( beneficiarii mari) si prin abilitatii si 
puteri de negociere pentru a obtine cea mai buna afacere. Daca piata functioneaza 
bine, preturile în mod inevitabil vor scadea catre costul minimal, un nivel prea jos 
pentru a justifica o investitie noua: si  

• Impacturile de mediu. Impacturile de mediu ale generarii de electricitate trebuie sa fie 
adaugate la lista traditionala a trasaturilor specifice. Generarea de electricitate joaca 
un rol cheie în emiterile de gaz de sera si încercarile de schimbarea climei trebuie sa 
se concentreze pe sectorul de electricitate ( si transport). Piata nu va mai oferi 
reducerile necesare de livrare, iar mecanismele de piata nu vor mai fi decât 
instrumente care vor trebui sa fie folosite, raspunsul nu este complet.  

Conducta de gaz natural repreprezinta deasemenea un produs standard si introducerea 
gazului natural a fost un element major în încercarile unor tari de a reduce furnizarile de gaz 
de sera.Totusi, unele dintre trasaturi si cerintele lor sunt într-o oarecare masura mai putin 
stringente. Gazul natural poate fi depozitat, iar cheltuielile mari  si  dezechilibrul de scurta 
durata dintre cerere si oferta pot fi adaptat. Pe termen lung, gazul poate fi înlocuit în multe 
întrebuintari de catre petrol sau carbune, dar acest lucru necesita o inlocuire a instalatiilor. 
Pentru beneficiarii residentiali, înlocuitorii sunt în mod mai semnificant mai putin avantajosi 
decât gazul. Astfel inlocuirea gazului natural este în general o problema de durata, iar gazul 
joaca un rol vital în tarile unde este folosit pe scara larga. 
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Acesti factori demonstreaza ca piete libere angro si cu amanuntul nu sunt posibile pentru 
electricitate si gaz. 

16.1. Sunt din punct de vedere economic eficiente pietele angro? 
Aceasta este poate o întrebare cheie. Pentru electricitate generarea constituie elementul cel 
mai mare din facturile de comert cu amanuntul, tipic, mai mult de 50% si mai idea exista ca 
generarea ar putea fi schimbata dintr-un monopol într-o piata competitiva care ar aduce mari 
reduceri de preturi. O alta idee importanta a fost ca  riscul de investitie ar putea fi transferat 
de la consumatori, unde de obicei se întâlneste într-o piata de monopol, la actionarii 
companiilor de generare. Daca un generator face o investitie proasta, piata va garanta 
cheltuielile suplimentare sa fie platite de catre actionari. S-a presupus ca aceasta ar putea 
sa functioneze ca o cerinta privind serviciile publice pentru a investi in optiuni profitabile.  

Din punct de vedere teoretic, aceste consideratii sunt discutabile. Una din justificarile 
principale pentru nationalizarea serviciilor publicea fost economia si eficienta planificari. 
Tehnologiile generatoare, în special cele mai complexe, au adesea nevoie de pregatire 
personal calificat pentru a le exploata,chiar daca este vorba de o singura sau mai multe 
centrale.Un serviciu public mare ar ocoli dublarea facilitatilor si ar asigura ca nu s-a investit 
într-o maniera dezavantajoasa. 

Consideratia ca beneficiarii platesc pentru investitii dezavantajoase într-un sistem de 
monopol este plauzibila numai daca reglementarea nu a fost eficienta. Într-un sistem 
reglementat corect, controalele de ‘prudenta’ asupra investitiei trebuie sa fie efectuate de 
catre reglementatori si daca serviciile sunt investite neeficient, reglementatorul nu va permite 
serviciului public sa treaca costurile inutile la consumatori.  Un oarecare risc va fi asumat de 
catre consumatori, de exemplu, daca pretul minereului creste iar generatorul nu s-a asteptat 
la o astfel de crestere, atunci reglementatorul va trece cresterea de pret catre consumatori. 

Pretul angro al gazului alcatuieste cam jumatate din prettul comertului cu amanuntul pentru 
micii consumatori. Totusi, daca productia de gaz nu a fos integrata in transportul si comertul 
cu amanuntul, atunci exista o cerinta de comanda pe termen lungprecum constructia unei 
centrale. Spre deosebire de petrol, gazul nu poate fi produs speculativ cu certitudinea ca 
orice cantitate produsa poate fi vânduta pe piata la pretul standard. Câmpurilr de gaz sunt 
foarte scumpe pentru a fi dezvoltate si necesita o infrastructura adecvato de la locul de 
exploatare la locul de comercializare pe piata, de exemplu, conducte foarte lungi, terminale 
LNG. Facând aceasta investitie ar fi foarte speculativ, daca nu exista o comanda pe termen 
lung de caz. 

Totusi, superioritatea presupusa a pietelor a dus la idea competitiei de a fi considerata ca un 
‘produs liber‘ cu alte cuvinte, cheltuielile de introducere si functionare ale competitiei ar fi 
neglijabile. Se presupune ca prin creerea unei pieti libere fiabilitatea nu ar fi compromisa.    

16.1.1. Cheltuilile concurentei 
Costul cel mai clar al concurentei este riscul prim privind investitia. Construirea unei centrale 
electrice este ricanta chiar daca industria este structurata: 

• Instalatia implica tehnologizare si daca constructia si functionarea ei nu este bine 
administrata, ar putea fi criticabila privind cheltuilile de constructie sau lipsite de 
credibilitate;  

• Centralele electrice sunt puternic finantate astfel incat daca nu exista piata pentru 
energia sa, proprietarii inca contracteaza datorii financiare care ar putea fi pana la 
doua treimi din cheltuilile pentru energie in cazul unor renovari, pe scara larga a 
centralelor hidro-electrice si nucleare; 

• Preturile minereurilor sunt impracticabile si fluctuatii neasteptate în preturile 
carburantilor pot face ca o centrala sa devina neeconomica daca este sau nu 
alimentata cu minereu. De exemplu, o creste a preturilor gazului si respectiv a 
carbunelui ar putea face ca o centrala nucleara sa fie neeconomica. 



Directivele Uniunii Europene pentru gaz si electricitate 

 55

Aceiasi factori se aplica si la gazul natural. 

În o piata de monopol , chiar daca sectorul este  bine reglat, un oarecare risc cade asupra 
consumatorului care plateste în general daca cheltuielile generatorului sunt mai mari decat 
cele prevazute. Astfel, investitia iîn centrala electrica a fost cu un risc mic pentru proprietari 
companiei generatoare iar cheltuilile anuale reale de capital au fost de aproximativ 6-7%. 
Aproape toti generatorii independenti din Marea Britanie, au esuat financiar pe când cei doi 
mari generatori privatizati National Power si Powergen au fost atât de slabiti de deciziile de 
investitie slabe incat au fost preluati. In Marea Britanie chiar pentru o centrala electrica cu un 
contract de lunga durata de cumparare a energie, costul real de capital este de cel putin 
15%. Astfel, actionarii platesc daca o investitie esuiaza, iar consumatorii platesc intotdeauna 
prin costul mai ridicat de capital. Daca consideram ca prin rambursarea investitiei de capital 
pentru aproape o treime din cheltuilile de energie de la centrala electrica, cresterea 
cheltuielelor de capital printr-un factr de 2-2,5 va creste costul total de generare al 
electricitatii cu 33-50%. 

Pentru gaz, se aplica argumente similare. O companie care semneaza un contract pe 
termen lung pentru a cumpara gaz se confrunta cu riscul ca sa supra estimeze piata sa cu 
riscul ca pretul contractat sa se dovedeasca a fi mai ridicat decat pretul pietii pe termen 
scurt. Ambele riscuri au fost clar demonstrate în Marea Britanie. Colapsul pretului gazului din 
Marea Nordului pe la mijlocul anilor 1990 a lasat British Gas supra contractata pentru gazul 
cumparat prin contracte take–or-pay care nu puteau sa vânda sau putea numai sa vânda în 
pierdere. Trebuia sa se stearga o datorie de aproape 1.5bn £ conform acestor contracte. 
Aceasta a creat o criza a companiei British Gas, dar a mai insemnat si ca micii consumatorii 
au platit un pret mare pentru gaz deoarece British Gas a transferat o parte din aceste 
cheltuieli catre ei. Colapsul pretului gazului a lasat deaemenea o serie de generatori/ cu 
amanuntul  cu contracte scumpe pentru gaz. Energia produsa conform acestor contracte a 
fost alocata catre piata residentiala asa cum s-a aratat în sectiunea 18.3.8.  

Sunt deasemenea si cheltuili de proiectare si functionare a piesii. În Marea Britanie, în 2003, 
National Audit Office  a aratat ca cheltuielile de dezvoltare si de functionare NETA pentru 
primii cinci ani au totalizat o suma de aproape de  770 m£ sau 30 £ pe consumator .24  

De atunci, fonduri substantiale suplimentare, ne facute înca public, au fost au fost cheltuite 
de NETA si prin extinderea sistemului de a include Scotia conform discutiilor BETTA 

Este putin probabil ca functionarea concurentei prin îmbunatatirea productivitatii si disciplinii 
privind  deciziile de investitie ar putea sa fie atât de eficienta încât sa plateasca aceste 
costuri pentru extra finantare si tranzactionare. 

16.1.2. Riscul privind fiabilitatea furnizarii25 
Supozitia care credita aceste piete a fost ca semnalele de piata de la pretul angro ar stimula 
destul investitia pentru a garanta securitatea furnizarii. Cu exceptia premizei clare ca piata 
angro va furniza semnale de piata coerente si de actualitate, aceasta supozitie se bazeaza 
pe  premiza ca va exista intrari si iesiri libere pentru generatori/ angrosistii de gaz. 

Niciuna dintre premize nu face obiectul examinarii. Datorita nevoiei de aprovizionari pentru a 
echilibra în orice moment, imposibilitatea depozitarii si inflexibilitatea cererii, preturile vor fi 
inevitabil foarte volatile. Daca exista o criza de capacitate, pretul va fi supra -licitat pentru a 
garanta cererea, iar daca exista un surplus, generatorii vor sub licita pentru a se asigura ca 
vor obtine un venit. Pentru generatorii cu un contract  de furnizare a combustibilului relativ 
inflexibil  cheltuielile marginale ar putea fi aproape de zero. Raspunsul sustinatorilor pietii 
este ca aceasta demonstreaza necesitatea pentru semnale laterale de cerere, cu alte 
                                                 
24 National Audit Office (2003) ‘The New Electricity Trading Arrangements in England and Wales’ 

Report by the Comptroller and Auditor General HC 624 Session 2002-2003: 9 May 2003 
25 For the European Transmission System Operators’ (ETSO) review of generation adequacy, see  

http://www.etso-
net.org/upload/documents/Generation%20Adequacy%20Report%20Publication%20Version.pdf 
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cuvinte, daca pretul angro este foarte mare, acesta ar trebui sa fie transferat visibil 
consumatorilor, astfel ei vor fi fortati ori sa economiseasca ori sa plateasca preturi foarte 
mari. Totusi, în timp ce unele masuri de a reduce maximile pot fi foarte avantajoase ca pret, 
transferarea privind preturile punitive catre consumatori, pare o retrogradare si o masura 
neacceptabila politic. Ar transforma eficient un produs sigur si tarifat în mod previzibil, într-un 
produs pentru care preturile ar ajunge foarte sus de fiecare data când electricitatea este mai  
solicitata, spre exemplu, în serile geroase de iarna.  

Consideratii similare sunt si pentru gaz. 

Preturile vor fi prin urmare volatile si neprevizibile si aceasta reprezinta experienta cu alte 
produse comerciale. Este putin probabil ca investitorii sa - si bazeze investitia de aproape € 
1bn într-o înlesnire ce compenseaza sase ani de la angajarea catre prima centrala, privind 
semnalele tranzitorii. Într-o piata libera sunt intrari si iesiri libere.  Aceasta înseamna ca 
investitorii vor vedea semnalele de preturi si, în cazul când piata raspunde la aceste 
semnale, va exista un tendinta de a face supra investitie, deorece investitorii raspund la 
semnale. Aceasta va avea eventual ca rezultat, preturi mici, urmate de iesirea de pe piata, 
deoarece  centralele care înregistreaza pierderi sunt închise, creindu-se din nou o crestere a  
preturilor. Acest ‘ hog cycle’ este foarte cunoscut din experinta cu alte marfuri. Totusi, se 
furnizeaza greu o baza solida pentru industria producatoare daca pretul consumurilor si 
cheltuilelor cheie sunt atât de fluctuante.  

Comisia este interesata de riscul crizei de capacitate si de masurile introduse în Directiva 
pentru electricitate din 2003, ce cere guvernelor sa monitorizeze capacitatea generatoare si 
autorizarea constructiei de centrale suplimentare, daca se prevede o criza. Nici o prevedere 
comparabila pentru gaz nu a fost introdusa. Masurile pentru electricitate sunt bine 
intentionate, dar confuze în totalitate. Prin intrare libera, asa cum este prevazut de 
‘procedura de autorizare’ în Directiva, va exista un mare numar de proiecte potentiale care 
pot fi  on- line in, adica pe cinci ani, putine dintre ele sunt azi în constructie. Companiile 
generatoare vor avea o serie de optiuni pe care ele le pot activa conform conditiilor de piata. 
Previziunea daca va exista o criza de capacitate, într-o astfel de situatie ar fi imposibila, 
deoarece nu va fi posibil sa se cunoasca în ce masura proiectele vor fi activate. Daca 
guvernul ar identifica o criza posibila în generare, prin constructia unei centralei noii, aceasta 
noua capacitate poate rezolvata criza prin retragerea din circulatie a centralei existente ce 
este neeconomic prin constructia unei noi centrale, iar orice criza nu ar fi mai usor de trecut  

Daca generarea si comertul cu amanuntul sunt separate deoarece aceasta ar face industria 
mai competitiva, ar tinde sa duca la conditiile care au rezultat în criza din California în 2001. 
Într-o structura neintegrata, generatorii nu au nici o responsabilitate catre cosumatorul final 
si ar face profituri mai bune din preturile mari care ar rezulta din criza de energie. Astfel ar 
exista un stimulent pentru ei sa investeasca si un stimulent sa retraga temporar sau 
permanent capacitatea de pe piata. Permitând integrarea comertului cu amanuntul si 
generarea ar determina pe generatori sa dea un stimulent pentru a garanta ca exista 
capacitate suficienta ce urmeaza a fi furnizata pentru consumatorii lor, dar în povida  
concurentei. 

Masurile care ar da o mai mare garantie capacitatii si stabilitatii pretului, cum ar fi restrictii de 
intrare si iesire, restrictii de comportament de oferta sau permiterea integrarii generarii si 
comertului cu amanuntul ar compromite grav piata deaorece se face presupunerea ca piata 
ar duce la o eficienta neconvingatoare. 

Pentru gaz integrarea productiei si comertul cu amanuntul sunt mai putin posibile. Productia 
de gaz este posibil sa ramâna în mâinile principalilor producatori de petrol si gaz, care au 
aratat un interes scazut pentru integrarea în directia comertului cu amanuntul, cu exceptia 
marilor consumatori si a pietelor de centrale electrice care sunt piete pur cost driven. Exista 
riscul ca detailistii sa contracteze în mod conservativ pentru gaz o cantitate mica astfel încât 
ei nu ramân fara aprovizionare. Aceast lucru se apare, ca s-a intamplat pe piata din Italia 
(vezi sectiunea 18.10.5) când în 2004, s-a contractat o cantitate insuficienta de gaz 
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generând serioase probleme în satisfacerea cerintei. Daca nu exista o autoritate centrala 
însarcinata cu asigurarea unei cantitati suficiente de gaz , este dificil sa vezi cum acesta 
problema poate fi rezolvata deoarece într-o piata libera, nici un comerciant cu amanuntul nu 
are obligatia sa asigure fiabilitatea aprovizionarii. Orice planificare centrala ar fi în 
detrimentul pietii si ar neutraliza obiectivul major al Directivei pentru gaz. 

16.2. Comertului cu amanuntul va duce la o alocare corecta a cheltuielilor? 
Daca modelul competitiv al electricitatii si gazului functioneaza asa cum a fost conceput, 
concurenta în comertul cu amanuntul, ar trebui sa aiba un impact mic sau deloc asupra 
preturilor. Cheltuielile pentru folosirea retelei vor fi aceleasi pentru toti comerciantii cu 
amanuntul ce sunt în concurenta, iar daca piata angro este competitiva si transparenta, 
pretul angro va fi acelasi pentru toti furnizorii. Într-o piata de monopol, elementul de comert 
cu amanuntul din factura, citirea contoarelor, expedierea facturilor etc, este tipic mai mic de 
10% din totalul facturii pentru consumatorii residentiali, astfel, daca preturile reflecta  
cheltuielile, si aceest lucru ar trebui sa functioneze într-o piata eficienta, atunci ar trebui sa 
existe numai diferente minime între preturile impuse de diferitii furnizori.  

Totusi, daca asa cum s-a argumentat mai sus, o piata angro eficienta nu poate fi creata, si 
nu exista nici un pret angro credibil, atunci raspunderea va cadea asupra consumatorilor 
finali de a impune concurenta prin schimbarea furnizorului catre cea mai ieftina optiune, 
adesea suficient pentru a forta furnizorii sa schimbe preturile care reflecta numai cheltuielile 
lor. 

16.2.1. Echitate sociala. 
Daca este plauzibil sa se afirme ca mediul si marii consumatori au motivatia si resursele sa 
negocieze preturile mici, totusi nu exista în mod evident nicio dovada ca micii consumatori 
au motivatia sa se schimbe si nici resursele sa identifice cea mai buna afacere. În multe tari 
ale Uniunii Europene cu o concurenta a comertului cu amanuntul, valorile de transferare 
sunt mai mici de 5% pe an. În Marea Britanie, piata unde concurenta comertului cu 
amanuntul pare sa functioneze conform criteriului valorilor de transfer, este clar ca 
consumatorii ori nu pot identifica cea mai ieftina afacere ori criteriul lor în alegerea 
furnizorului nu îl reprezinta pretul. Trei treimi din consumatori s-au transferat, s-au mutat la o 
companie, care este considerata în mod frecvent ca fiind una din cele mai scumpe dintre 
furnizori.. Oricare este situatia, rezultatul va fi acela, micii consumatori sunt exploatati 
datorita lipsei lor de apreciere a cheltielilor. Furnizorii vor oferi preturile cele mai bune marilor 
consumatori ce sunt constienti de cheltuieli. Acest comportament a fost clar demonstrat în 
Marea Britanie, unde marii consumatori au vazut reducerile de pret în povida micilor 
consumatorilor. 

Grupul consumatorilor care probabil o duc mai rau din aceasta cauza sunt consumatorii 
saraci. Intr-o piata libera, nici o companie nu trebuie sa fie obligata sa aprovizioneze un 
anumit numar de consumatori si nici nu trebuie sa li se ceara sa ofere preturi care sa reflecte 
cheltuielile. Companiile care concureaza vor vedea un avantaj mic  în a concura împotriva 
consumatorilor saraci care pot folosi putina electricitate, pot avea probleme în plata facturilor 
si este foarte putin probabil sa cumpere alte produse de la furnizorul lor de electricitate. 
Astfel, chiar daca reglementarea cere companiilor sa ofere aprovizionare oricarui 
consumator care o cere, pentru consumatorii saraci va exista tendinta de a li se oferi preturi 
ridicate. Orice masuri de reglementare care încearca sa se adreseze acestor probleme într-o 
structura competitiva, de exemplu, prin acoperirea preturilor de energie residentiala sau prin 
cererea ca beneficiarii saraci sa fie serviti la preturi nediscriminatorii, pot sa compromita 
piata în asa masura încât premiza unei eficiente a pietelor sa fie nula. 

16.2.2. Costurile tranzactiei 
Asa ca si în cazul pietii angro, premiza implicita a Comisiei este: concurenta comertului cu 
amanuntul sa fie un produs liber. Aceast lucru nu este clar. Cheltuilile de transfer ( 
consumatorii care se înregistreaza) sunt foarte ridicate, si într-un mod incorect, trebuiesc 
suportate de catre consumatorii care nu se transfera. Sunt deasemenea cheltuilile de 
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marketing, care sunt foarte mari si sunt din nou suportate de consumatori chiar daca ei se 
transfera sau nu. O analiza amanuntita a cheltuililor concurentii comertului cu amanuntul 
pentru electricitate26 a aratat ca fiecare consumator residential plateste 15-20 £ pe an pentru 
alegerea de a se transfera chiar daca ei iau sau nu aceasta decizie. Principalele costuri sunt 
cele de furnizor care se reinregistreaza si cele de marketing pentru comerciantii cu 
amanuntul. Daca, asa cum reglementatorul britanic încurajeaza consumatorii, mai multi 
consumatori s-ar transfera, aceste costuri ar creste. 

16.3. Este un oligopol dominat inevitabil de marii generatori-comercianti cu 
amanuntul? 

Cu Directiva pentru electricitate în forma sa actuala, exista o presiune intensa din partea 
industriei de electricitate de a permite integrarea comertului cu amanuntul si generarea acolo 
unde nu este permis. Din punctul de vedere al companiei, o structura integrata este mai 
putin competitiva si prin urmare mai putin riscanta. Proprietarii de centrale electrice vor 
prefera sa vânda energia lor catre consumatorul final, care probabil se va transfera rar , 
decât sa o vânda pe o piata spot unde pretul si volunul s-ar schimba la fiecare 30 de minute. 
Cei care fac strategiile vor vedea, asa cum a fost prosibil în Marea Britanie, ca integrarea 
ofera o mai mare garantie fiabilitatii aprovizionarii, chiar daca se face este în detrimentul 
concurentei. Integrarea vertical prin urmare este inevitabila. 

Sunt deasemenea ‘sinergii’ comerciale privind industria de gaz, iar în multe tari industriile de 
electricitate si gaz se unesc cu cele mai multe companii de electricitate ce se implica în 
furnizarea de gaz atât prin preluarea sau prin fuziunea cu companiile de gaz existente sau 
concureaza pentru cosumatorii finali prin oferte ‘duel fuel’. 

Cheltuilile mari si riscurile, chiar daca pietele deficitare favorizeaza foarte mult marile 
companii, totusi guvernele nu doresc sa lase o astfel de industrie cheie sa fie preluata de 
catre companiile straine care nu pot fi asa de usor influentat si care sunt mai putin loiale 
decât sunt pe pietele lor de acasa. 

Ca o concluzie, departe de a se creea o zona competitiva mare în majoritatea tarilor din 
Europa, Directiva a avut efect în pietele dominate de unul sau doi campioni nationali sau de 
una sau doua  companii internationale, dominante adesea în alimentarea cu gaz. In ciuda 
riscurilor clare ale pietelor oligopole, Comisia pare multumita sa permita industriei sa cada 
intr-o oligopolie detinuta privat cu credinta ca poate sa se  descurce cu oligopolia. Se spera 
deasemenea, ca aceste companii mari dominante vor avea succes in afara Europei aducând 
venituri aditionale si profituri înapoi în Europa, 

 

                                                 
26 D Maclaine (2004) Doctorate Thesis, SPIRU, University of Sussex. 
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17. Consecintele Directivei si Alternative 

17.1. Probleme 
Directiva a introdus cel putin sase probleme semnificative care necesita amendarea 
directivei:  

• Directiva nu permite autoritatilor nattonale sa controleze intrarile si iesirile de pe piata 
de electricitate si sa se bazeze pe capacitatea pietei de a garanta cerea si oferta  in 
asa fel de a asigura fiabilitatea aprovizionarii. Pentru gaz, contractele pentru gaz 
trebuiesc supuse scrutinului public pentru a se asigura o aprovizionare corecta. 
Dovezile arata ca investitia in sectorul de electricitate va fi puternic ciclica ducând din 
când în când la deficiente de capacitate si  la un excedent de capacitate inutil. Pentru 
gaz companiile nu vor avea siguranta pietii pentru a cumpara pe termen lung, iar 
motivatia va fi sa se actioneze gresit pentru preturi mici pentru a preveni riscul de a 
ramâne cu o cantitati de gaz nevandute: 

• Deschiderea competitie de piata pentru energie si gaz cu amanuntul pentru totii 
consumatorii, permite exploatarea micilor consumatori de catre comerciantii cu 
amanuntul, deaorece micii consumatori nu poseda resursele, motivatiile si puterea 
de  negociere pentru a garanta ca ei beneficiaza de aceiasi afacere buna ca si marii 
consumatori; 

• Directiva a determinat o scadere importanta a locurilor de munca si a calificarii in 
domeniul industriei de electricitate si este posibil sa aiba o consecinta similara si în 
industria gazului deoarece impactul Directivei a fost simtit. Fara un flux de angajati 
noi, si fara o calificare pentru angajatii existenti pentru a dezvolta si întari pregatirea 
lor profesionala, credibilitatea retelei industriilor energetice va avea de suferit;  

• Adoptarea de masuri de stimulare si instabilitatea companiilor din sector , cu multe 
companii care sunt supuse fuziunii si preluarii, nu numai o singura data, duce la un 
risc pe care industria îl va exploata pentru profituri pe termen scurt în pofida fiabilitatii 
pe termen lung; 

• Problemele de mediu au capatat mai mare prioritate de când Directivele au fost 
create prima data. Pârghiile pietii nu vor permite sa fie luate masuri de reduceri, de 
exemplu, emisiile de sera si de gaz acid. Daca generarea scazuta de carbon va fi 
extinsa, atunci va trebui sa se acorde o protectie speciala pe piata, iar sursele de 
carbon scazute sa domine noua generare, interesul pietii va fi mic; si 

• Lipsa controlului democratic în sector. Înlocuirea controlului public si, în unele cazuri, 
al proprietatii de stat prin pârghiile pietii si a proprietatii private au redus controlul 
democratic asupra unui sector vital al serviciilor publice: in jargonul Comisiei, un 
serviciu de interes economic general. Organismele de reglementare nu sunt adesea 
representative si sunt alcatuite in special din oamenii de afacere a comunitatii decât 
din reprezentanti ai bisericii, sindicatelor, consumatorilor si alte grupuri de interese. 

17.2. Alternative 

17.2.1. Generarea si furnizarea adecvata a gazului 
Pentru generarea de electricitate si sectoarele angro de gaz, Directiva trebuie sa fie 
amendata astfel incât sa permita autoritatilor publice sa asigure o capacitate de generare 
suficienta si gaz contractat suficient. O astfel de responsabilitate nu este compatibila cu 
piata libera de electricitate si gaz deoarece într-o piata libera, intrarile si iesirile de piata nu 
pot fi controlate. Optiunea Cumparatorul unic pentru electricitate, care a existat în Directiva 
din 1996, o versiune destul de confuza, pare sa ofere o metoda de a satisface aceasta 
obligatie. Conform Cumparatorului unic, presiunea competitiva asupra generatorilor si 
asupra angrosistilor de gaz ar putea fi exercitata. De exemplu, daca o capacitate noua sau o 
cantitate noua de gaz este ceruta, ar putea sa existe o concurenta, pentru a creea noua 
capacitate sau a contracta gazul cerut prin apelarea la compania care ofera cele mai bune 
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conditii contractuale. Capacitatea generatoare existenta ar putea fi contractata pentru o 
perioada limitata de timp si ar trebui sa existe licitatii permanente pentru a garanta ca 
energia furnizata a fost produsa cu cele mai mici cheltuieli posibile 

17.2.2. Competitia în comertul cu amanuntul 
Competitia în comertul cu amanuntul pentru micii consumatori impune în mod cert cheltuili 
mai mari decât ar putea fi recuperate prin functionarea concurentei si expune pe micii 
consumatorii la exploatare si preturi nejustificate mai mari. Versiunea anterioara a 
Directivelor prevedea ca pietile cu amanuntul sa fie deschise numai pentru marii 
consumatori. Directivele trebuiesc amendate pentru a permite Statelor membre sa 
retrictioneze comertul cu amanuntul la o treime din piata asa cum prevede prima Directiva 
pentru electricitate. Daca competitia în comertul cu amînuntul pentru micii consumatori nu 
este adoptat, atunci, tarife reglementate corect trebuiesc introduse care sa nu permita riscul 
prin care micii consumatori sa finanteze marii consumatori. 

17.2.3. Calificare si angajare 
Comisia trebuie sa garanteze ca informatii detailate despre utilizarea fortei de munca sunt 
colectate pentru a permite monitorizarea situatiei priviind calificarile, în special în sectorul 
gazului unde informatiile sunt mai putine. Trebuie sa se adreseze nivelului scazut de 
ocuparea a locurilor de munca pentru femei în sectorul. Este de asemenea necesar, sa se 
reviizuiasca Directiva plasând responsabilitati asupra companiilor de a efectua pregatire 
profesionalî si sa garanteze ca scaderile de cheltuieli nu sunt în detrimentul conditiilor de 
angajare a muncitorilor. 

17.2.4. Fiabilitatea retelei 
Programele de reglementare introduse dau stimulente puternice pentru diminuari de cost si 
preseaza organele de reglementare sa impuna reduceri de cost chiar daca impactul pe 
termen lung asupra fiabilitatii poate fi daunator. Un echilibru mai bun trebuie sa fie stabilit  
care sa încurajeze companiile sa isi îmbunatateasca productivitatea, asa cum au procedat în 
decursul anilor in industriile de gaz si electricitate, dar cere companiilor sa demonstreze ca 
reducerile de cost, nu vor avea repercursiuni asupra fiabilitatii sistemului. 

17.2.5. Sustinere 
Directiva trebuie sa faca cunoscut faptul ca o parte din investia noua de generare (incluzand 
masurile privind cererea) în industria de electricitate va fi rezultatul masurilor de strategie 
publica si nu al pârghiilor de piata. Optiunea Cumparatorul unic este buna pentru a asigura 
ca sursele mici de generare a electricitatii cum ar fi reinoirea si cogenerare sunt exploatate 
la nivel optim. 

17.2.6. Controlul democratic 
Rolul Reglementatorului va fi crucial în sistem. Majoritatea tarilor din Uniunea Europena au 
organe bine informate de reglementare, în general cu un nivel bun de competenta în sector. 
Totusi, astfel de reglementatori au fost selectati mai rar pe criterii democratice. Au fost 
selectionati dintr-o comunitate cu perspectiva îngusta de afaceri si cu o un program puternic 
de competitie. Organele de reglementare trebuie sa fie deschise la o mai marea participare 
de reprezentanti incluzând ecologisti, organizatii ale consumatorului si reprezentanti ai 
sindicatelor. 
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