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Contribu Ńia EPSU la Raportul de activitate asupra   
pie Ńei interne de energie şi gaz  

 
Situa Ńia curent ă 

 
Paşi pentru viitor 

Să contribuim la Strategia de la Lisabona 
Să punem accentul pe calitate, fiabilitate şi securitate,  

sau cum s ă sus Ńinem cre şterea economic ă şi competitivitatea  
 
 
EPSU se bucură de posibilitatea de a contribui la evaluarea efectuată de Comisie pe piaŃa 
internă de energie şi gaze. Această evaluare este prevăzută în directivele din 2003 
(2003/54/EC şi 2003/55/EC). Domnul Lamoureux, directorul general, a solicitat în aprilie 
2005 opiniile EPSU şi a multor alte organizaŃii. Comisia va publica un raport la sfârşitul 
anului.  La Forumul Energiei, care a avut loc în 1-2 septembrie 2005, am primit o invitaŃie 
similară din partea Comisarului Piebalgs, pentru a ne prezenta părerile şi a discuta 
posibilităŃile viitoare.  
 
 
1.  Introducere 

EPSU şi-a exprimat poziŃia sa critică faŃă de piaŃa internă de energie şi gaze, pledând pentru 
ce are nevoie acest sector, şi pentru faptul că nu competiŃia lipseşte ci cooperarea: 
� Dezvoltare durabilă 
� Fiabilitatea şi securitatea aprovizionării care au la bază un climat investiŃional stabil şi o 

dezvoltare previzibilă a preŃurilor. 
� Echitatea socială, inclusiv locuri de muncă sigure, protejarea utilizatorilor vulnerabili, 

coeziunea teritorială şi socială. 
� Controlul democratic al acestor servicii universale esenŃiale pentru societatea modernă. 
 
Directivele vor încetini eforturile de a îndeplini cerinŃele impuse Ńărilor membre prin 
desemnarea serviciilor de energie şi gaz ca servicii de interes economic general. 
 
Cooperarea, proprietatea publică şi monopolurile sunt, în multe Ńări, o reŃetă testată care 
contribuie de decenii la dezvoltarea şi la competitivitatea din Europa. Importante teorii 
economice recunosc caracteristicile specifice ale utilităŃilor de energie şi gaze, inclusiv 
importanŃa legilor din fizică, investiŃiile pe termen lung şi cel mai important, faptul că 
electricitatea, în particular, este un bun social şi nu unul pur comercial.  
 
Acest concept a fost contestat şi înlocuit de teoria că un mediu competiŃional va duce la o 
mai bună îndeplinire a obiectivelor de mai sus. 
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Raportul concluzionează faptul că o piaŃă internă pentru electricitate şi gaze va aduce mai 
multe beneficii: 

• scăderea preŃurilor pentru consumatorii casnici şi industriali,  

• îmbunătăŃirea echităŃii sociale, coeziunea socială şi teritorială, protejarea consumatorilor, 

• stimulente fiscale pentru proiectele pe termen lung, investiŃii în cercetare şi dezvoltare, 
contribuŃii la reabilitarea sistemului şi la securitatea serviciilor; 

• creşterea numărului de locuri de muncă în noile servicii şi în întreaga economie, 

• protecŃie mărită a mediului. 
 
Creşterea eficienŃei va contribui la creşterea competitivităŃii în Europa. Realizarea pieŃei 
interne de energie şi gaze face parte din Agenda Lisabona.  
 
ConcurenŃa a fost introdusă în conformitate cu directivele din 1996 (electricitate) şi din 1998 
(gaze), dar aceste măsuri nu îndeplinit parŃial rezultatele dorite. Guvernele au convenit că 
trebuie făcut mai mult pentru a finaliza problemele din Agenda Lisabona. Directivele au fost 
amendate de directivele din 2003. Acestea recunosc caracterul social al serviciilor prin 
creşterea obligaŃiilor în serviciile publice, protecŃia consumatorilor şi supravegherea industriei 
cu ajutorul unor organisme de reglementare. O şi mai mare recunoaştere a caracterului 
esenŃial al electricităŃii a fost Directiva referitoare la securitatea aprovizionării cu gaz. La 
prezentarea acestei directive, Comisia a admis că piaŃa nu va asigura securitatea 
aprovizionării. Directiva SoS a fost şi o reacŃie la marile pene de curent din Europa (Italia) şi 
din nord-estul Statelor Unite. 
 
 
2.  Rezumatul raportului 

Pentru a avea o imagine mai bună şi independentă a dezvoltării pieŃei de energie din 
Europa, EPSU a comandat un studiu asupra situaŃiei actuale de pe piaŃa europeană a 
electricităŃii şi gazelor. Unitatea InternaŃională de Cercetare din Serviciile Publice de la 
Universitatea din Greenwich, unul dintre cele mai renumite institute de cercetare pentru 
servicii de interes general (economic), a fost aleasă pentru a efectua acest studiu al EPSU.  
 
În urma analizei directivelor, aceştia concluzionează: 

• Implementarea nu s-a încheiat în toate statele membre; 

• Directivele nu abordează problema dominării pieŃei; 

• CondiŃiile dezvoltării unei pieŃe de vânzare angro nu au fost încă stabilite în multe din 
Ńările membre; 

• Dreptul fiecărui consumator de a alege a justificat deschiderea pieŃei fără a garanta 
avantaje economice consumatorilor;  

• ProtecŃia consumatorilor nu se extinde şi în politica de preŃuri (de exemplu că tarifele 
trebuie să reflecte costurile, sau că respectivele companii nu trebuie să facă discriminări 
între diferite clase de utilizatori); 

• În directive normele de securitate a aprovizionării sunt neclare. Acestea au fost 
completate de Directiva pentru securitatea aprovizionării. O problemă importantă care 
rămâne în discuŃie este aceea că directiva nu rezolvă sub-investiŃiile şi nu tratează şi 
fiabilitatea sistemului.  

• Separarea juridică va conduce probabil la o separare a proprietăŃii, rupând astfel legătura 
dintre companie şi utilizatori, 

• Directivele nu asigură păstrarea unor capacităŃi de producŃie adecvate. 
 
Raportul analizează şi diferitele pieŃe (regionale). În urma analizării operaŃiilor din diferite 
pieŃe, raportul concluzionează că în anumite Ńări există o lipsă de experienŃă în lucrul cu piaŃa 
liberă şi cu competiŃia, şi că acest lucru poate crea probleme. În toate pieŃele există o lipsă 
de investiŃii. Lichiditatea pieŃelor angro rămâne o problemă. Şi pot apărea mult mai rapid 
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schimbări decât ar trebui să apară în cazul unei funcŃionări corecte a pieŃei. Toate pieŃele se 
confruntă cu fenomenul de concentrare a pieŃei şi cu cel de integrare verticală a producŃiei cu 
vânzările. 
 
Chiar şi cele două pieŃe despre care se presupunea că au înregistrat rezultate mai bune, 
regiunea nordică şi Marea Britanie (Anglia, łara Galilor, ScoŃia) au avut probleme. 
 
 
PiaŃa electricit ăŃii în regiunea nordic ă 

PiaŃa angro este o piaŃă instabilă. Acest lucru este rezultatul unei istorii aparte şi este 
dependentă de anumite condiŃii care în cazul în care piaŃa nu este supravegheată o fac 
vulnerabilă de condiŃiile meteorologice. Sunt reduse investiŃiile pe termen lung în noi 
capacităŃi. În anii secetoşi pe piaŃă se poate apela la raŃionalizare sau la alte metode. 
Întreruperile de aprovizionare pot duce la creşteri spectaculoase de preŃuri atât pentru 
afaceri cât şi pentru persoanele private, şi în anumite Ńări chiar la falimentarea unor afaceri. 
Anii ploioşi şi preŃurile scăzute pot duce cu uşurinŃă la faliment centralele termice clasice. În 
timp ce aceste modificări au fost introduse şi în restul Europei, au apărut diferenŃe între Ńările 
din regiunea nordică. În general consumatorii nu consideră că sunt bine informaŃi şi nu 
doresc să schimbe furnizorul dacă diferenŃele de preŃ sunt mici, iar furnizorii cu cele mai mici 
preŃuri nu mai caută noi clienŃi. PreŃurile volatile şi cu variaŃii mari pentru consumul casnic, şi 
în mare parte, preŃurile pentru marii consumatori, vor conduce la dezbateri politice ale 
reformelor. Raportul subliniază şi faptul că proprietatea privată este predominantă şi probabil 
a jucat un rol de moderare asupra maximizării profiturilor. 
 
 
Marea Britanie 

Raportul subliniază faptul că Marea Britanie are o mare experienŃă cu liberalizarea pieŃelor.  
Varianta Power Pool nu a funcŃionat, iar lichiditatea limitată de pe pieŃele NETA (şi BETTA) 
este foarte nu îi permite să joace rolul de organism de fixare a preŃurilor. Perspectiva unor 
apariŃiei unor noi producători este scăzută. InvestiŃiile sunt în scădere şi în prezent sunt în 
construcŃie foarte puŃine noi capacităŃi, fapt care poate conduce la probleme cauzate de lipsa 
de capacităŃi de producŃie. Raportul analizează şi piaŃa de vânzare cu amănuntul şi 
subliniază problemele majore care determină creşterea preŃurilor la consumator. 
„ConcurenŃa pe piaŃa cu amănuntul nu a adus până acum beneficii micilor consumatori din 
Marea Britanie”.  
 
Ambele pieŃe sunt considerate ca modele, însă fiecare are problemele ei. Raportul 
analizează şi alte pieŃe. 
 
Aceste analize nu aduc elemente noi. Ele sunt cunoscute de multe alte organizaŃii şi de către 
reprezentanŃii Comisiei. Ce face deosebit acest raport este claritatea argumentelor şi a 
raŃionamentului acestuia şi sublinierea problemei cruciale: este competiŃia o soluŃie?  
 
 
2.1  Este competi Ńia o solu Ńie pentru pia Ńa de electricitate? 

Într-un capitol separat al raportului se analizează dacă în sectorul energetic competiŃia este o 
soluŃie. Sunt analizate un număr precis de caracteristici (economică, fizică, socială, de 
mediu) care se pare că sunt ignorate pe nedrept sau sunt considerate invalide. Raportul 
concluzionează că o piaŃă liberă pentru electricitate şi gaze, vânzări angro sau cu amănuntul, 
nu este posibilă.  
 
CompetiŃia nu este gratuită, ea presupune costuri precum prima de risc pentru investiŃii. „În 
timp ce acŃionarii vor plăti dacă investiŃia eşuează, consumatorii plătesc întotdeauna prin 
costurile de capital ridicate”, se spune în raport. Şi apoi sunt şi cheltuielile de proiectare şi 
operare a pieŃei. „ Pare a fi incredibil că acŃiunea competiŃiei asupra creşterii eficienŃei şi a 
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disciplinei, asupra deciziilor de investiŃii, poate fi atât de mare încât să acopere costurile 
suplimentare financiare şi de tranzacŃionare.”1 
 
Raportul susŃine că presupunerile pe care se bazează funcŃionarea pieŃelor angro (reacŃii la 
semnalele de preŃ coerente şi oportune care să stimuleze o anumită valoare a investiŃiei, 
pentru a asigura aprovizionarea; şi libera intrare/ieşire a producătorilor) nu rezistă la o 
analiză atentă. Electricitatea tratată precum o comoditate se va comporta ca o comoditate cu 
o evoluŃie eratică. Se va asigura cu greu stabilitatea necesar ă pentru industria de 
prelucrare, industria chimic ă şi alte industrii mari consumatoare de energie, dac ă 
pre Ńul unuia dintre elementele principale şi costurile variaz ă în limite atât de largi. 
Producătorii vor avea diverse soluŃii de reacŃie la condiŃiile de pe piaŃă, iar prevederea unei 
scăderi (sau a unei creşteri) a rezervelor va fi dificilă. Separarea producŃiei de distribuŃie 
(California 2000) va face ca producătorii să nu mai fie direct responsabili în faŃa utilizatorilor. 
 
Nu va mai exista o preŃuri de referinŃă ferme. În acest caz responsabilitatea creării de 
competiŃie pe piaŃă va cădea în sarcina consumatorului care va schimba frecvent furnizorul 
pentru a beneficia de cea mai redusă ofertă, care garantează că preŃurile reflectă numai 
costurile. Utilizatorii mici şi cei casnici nu au însă această posibilitate; aceştia nu au resursele 
şi nici puterea de piaŃă de a negocia preŃuri mai bune. Astfel, micii consumatori riscă să fie 
exploataŃi datorită lipsei de sensibilitate la variaŃiile costurilor. Iar consumatorii lipsiŃi de 
posibilităŃi sunt într-o situaŃie şi mai grea.  
În final, raportul susŃine că marile companii integrate, urmărite printr-un organism de 
reglementare competent, sunt răspunsul corect pe piaŃa electricităŃii şi gazului. Distrugerea 
acestor companii nu va fi favorizată de statele membre.  

 
 

2.2  Muncitorii şi pia Ńa intern ă 

EPSU susŃine că piaŃa internă va avea consecinŃe foarte negative asupra personalului 
angajat în acest sector de activitate. Raportul adună rezultatele de la mai multe studii 
efectuate, plus alte cercetări suplimentare asupra tendinŃelor de pe piaŃa muncii. Rezultatele 
sunt devastatoare şi confirmă poziŃia noastră. 
 
PiaŃa internă de electricitate şi gaz a: 

• distrus 300.000 de locuri de muncă în 10 ani (unele evaluări indică 330.000). În timp ce 
această scădere a numărului de locuri de muncă a contribuit la o creştere aparentă a 
productivităŃii muncii, acesta a fost un efect de moment şi nu a adus nici o creştere pe 
termen lung a dinamicii eficienŃei, subminând o doctrină centrală a teoriei competiŃiei.  

• a redus costurile cu forŃa de muncă prin scăderea veniturilor muncitorilor şi a familiilor 
acestora. prevăzut că acest trend va continua prin externalizarea serviciilor, de exemplu. 

• introdus mai multă flexibilitate şi insecuritate pentru muncitori. 

• afectat sesiunile de pregătire, cercetare şi dezvoltare, conducând la pierderea forŃei de 
muncă calificate şi la stagnarea tehnologică. Această reducere a personalului calificat 
poate avea impact asupra fiabilităŃii şi securităŃii sistemului de aprovizionare. 

 
Studiile nu dau rezultate certe asupra influenŃei pieŃei interne asupra femeilor comparativ cu 
bărbaŃii. Unele cercetări au arătat că femeile au fost mai greu afectate, în special în noile 
state membre, în timp ce altele sunt neutre. Dar nici unul din aceste studii nu este pozitiv.  
 

                                                
1 Un cost care nu poate fi măsurat este că în sistemele comerciale sensul etosului public sau al responsabilităŃii 

civice dispare căci nu poate fi inclus în contracte şi nu poate fi exprimat în bani. Într-o utilitate integrată un 
inginer în drum spre serviciu poate observa un copac care atinge liniile electrice. El îi anunŃă pe colegii de la 
compania de întreŃinere a liniilor care vin să facă verificări. În companii separate aceştia nu vor fi colegi şi nu se 
vor cunoaşte. Un contract nu poate acoperi acest tip complex de relaŃii. Vânzarea şi cumpărarea companiilor 
îngreunează acest lucru, fără să mai vorbim de faptul că echipele de întreŃinere pot fi ocupate, iar muncitorii pot 
fi repartizaŃi în altă parte. Dar aceasta este o altă problemă. 
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Atât vechile cât şi noile state membre sunt afectate. ConsecinŃe asemănătoare sunt 
aşteptate prin urmare şi în Bulgaria, România şi în alte Ńări din sud-estul Europei. DiferenŃa 
este că în unele din aceste Ńări rata şomajului este foarte ridicată, până la 30% şi chiar mai 
mult, şi că reŃelele de ajutor social nu au aceeaşi capacitate ca şi cele din vechile state 
membre ale UE, iar companiile sunt mult mai sărace. 
 
Raportul subliniază că rapoartele de performanŃă ale Comisiei nu conŃin informaŃii despre 
piaŃa muncii, calificarea şi pregătirea forŃei de muncă şi consideră că acest lucru este o 
importantă omisiune. Mai mult se spune că datele pentru industria gazelor sunt incorecte şi 
se cere Comisiei să remedieze acest lucru. 
 
Nu se cunoaşte existenŃa unor studii care să arate modul în care piaŃa internă de electricitate 
şi gaze a creat locuri de muncă în alte domenii ale economiei. Dacă acest lucru se întâmplă 
studiile se bazează pe modele econometrice care au ca ipoteză o piaŃă bazată pe 
competiŃie, fără a lua în calcul situaŃia existentă.  
 
 
Programul pie Ńei interne nu a contribuit la cre şterea prosperit ăŃii şi bun ăstării 
muncitorilor şi a familiilor acestora. Mai mult decât oricare alt  factor, efectul negativ 
asupra locurilor de munc ă poate fi asociat direct cu pia Ńa intern ă de gaz şi 
electricitate. 
 
Comisia European ă a cerut un studiu care s ă evalueze impactul asupra pie Ńei for Ńei de 
munc ă. EPSU şi al Ńi parteneri sociali vor participa la acest studiu d acă acesta va fi 
făcut într-un mod corect. Studiu va dura un an de zil e. Nu accept ăm acest lucru 
deoarece astfel datele existente, imediat disponibi le, vor fi mu şamalizate pentru a 
ascunde faptul c ă piaŃa intern ă a avut un impact negativ. Aceste probleme vor fi 
incluse în rapoartele de performan Ńă şi de evaluare.  
 

2.3. Ce trebuie f ăcut în urma acestui raport? 
Sunt 6 probleme importante de rezolvat.  

Producerea unor cantit ăŃi suficiente de energie şi gaze 
Pentru sectoarele angro de energie şi gaze, directivele trebuie amendate astfel încât să 
ceară ca nişte organisme publice de reglementare să se asigure că există suficientă 
capacitate de producŃie şi că au fost contractate suficiente cantităŃi de gaze naturale. Un 
astfel de sistem nu este compatibil cu piaŃa liberă a energiei şi gazelor, deoarece pe o piaŃă 
liberă intrările şi ieşirile nu pot fi controlate. OpŃiunea unui cumpărător unic de electricitate, 
care a existat în directiva pentru electricitate din 1996, deşi într-o versiune destul de 
trunchiată şi confuză, pare a oferi o soluŃie pentru acest sistem. În cazul unui singur 
cumpărător, presiunea competitivă asupra producătorilor şi a angrosiştilor de gaze poate fi 
exercitată. De exemplu, acolo unde este nevoie de noi capacităŃi sau de creşterea 
aprovizionării cu gaze naturale, se poate crea un sistem competitiv de creare de noi 
capacităŃi de producŃie sau de contracte de furnizare, contractele fiind câştigate de compania 
care oferă cele mai bune condiŃii. Capacitatea existentă poate fi contractată pe perioade de 
timp fixe şi va fi renegociată pentru a avea siguranŃa că energia este achiziŃionată la cel mai 
mic preŃ. 

Competi Ńia pe pia Ńa cu amănuntul 
CompetiŃia pe piaŃa micilor consumatori impune costuri mai mari decât pot fi recuperate din 
funcŃionarea mediului competitiv şi duce la exploatarea micilor consumatori şi la preŃuri mai 
mari decât justificabile. Versiunile anterioare ale directivelor cereau deschiderea de pieŃele 
de desfacere cu amănuntul pentru marii consumatori. Directivele vor fi amendate pentru a 
permite statelor membre să restricŃioneze competiŃia pe o a treia piaŃă, aşa cum era 
specificat în prima directivă pentru electricitate. Dacă directiva pentru piaŃa micilor 
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consumatori nu este adoptată, trebuie introdus un tarif reglementat care să nu permită riscul 
ca micii consumatori să îi subvenŃioneze pe marii consumatori. 

Calificarea şi pia Ńa muncii 
Comisia trebuie să se asigure că pentru a monitoriza piaŃa muncii sunt colectate date 
detaliate despre calificarea personalului, în special pentru sectorul de gaze în care datele 
sunt rare. Trebuie să se informeze asupra locurilor de muncă pentru femei din acest sector. 
De asemenea va fi necesar să se revizuiască directiva pentru a obliga companiile să 
efectueze sesiuni de pregătire şi să se asigure că scăderea costurilor nu se face în 
detrimentul condiŃiilor de muncă ale angajaŃilor. 

Fiabilitatea re Ńelei 
Sistemul de control odată introdus va crea puternice stimulente de scădere a costurilor şi va 
presa organismele de control să impună reducerea costurilor chiar şi acolo unde efectele pe 
termen lung ale acestei scăderi vor influenŃa negativ fiabilitatea. Trebuie să se realizeze un 
echilibru care să încurajeze companiile să devină eficiente, aşa cum s-a întâmplat în istoria 
industriei electricităŃii şi gazelor, dar care să ceară companiilor să demonstreze că reducerea 
costurilor nu va afecta negativ fiabilitatea sistemului. 

Perenitatea 
Directiva trebuie să confirme faptul că o mare parte din noile investiŃii în capacităŃi de 
producŃie (inclusiv măsurile datorate cererii) din industria electricităŃii vor fi rezultatul unor 
obiective ale politicii publice şi nu impuse de piaŃă. OpŃiunea cumpărătorului unic este bine 
adaptată pentru a asigura că sursele mici de generare a energiei electrice, precum energia 
regenerabilă şi în cogenerare sunt optim exploatate. 

Controlul democratic 
Rolul unui organism de reglementare într-un astfel de sistem este crucial. Aproape toate 
Ńările din Uniunea Europeană au acum organisme de reglementare, în general competente în 
respectivul sector. Totuşi, aceste organisme au fost rar selectate pe principii democratice. În 
general, au fost alcătuite dintr-o comunitate specializată cu un puternic spirit de competiŃie. 
Însă organismele de reglementare trebuie să fie deschise la o paletă mai mare de specialişti 
adunând reprezentanŃi cu diverse interese, inclusiv ecologişti, organizaŃii ale consumatorilor 
şi reprezentanŃi ai sindicatelor. Numai în acest fel aceste organisme vor deveni reprezentanŃii 
legitimi ai publicului. 
 
 
3.  Concluzii noastre la acest raport 

 
În urma acestui raport, EPSU concluzioneaz ă că în Europa competi Ńia pe pia Ńa de 
electricitate şi gaze, aşa cum este sus Ńinut ă de directive: 
 
� nu va funcŃiona datorită caracteristicilor economice, fizice şi sociale ale electricităŃii în 

particular.  
� va ameninŃa securitatea aprovizionării şi stabilitatea pe termen lung a infrastructurii 

europene. 
� va lăsa utilizatorii casnici neapăraŃi în faŃa capriciilor pieŃei.  
� va continua să deterioreze piaŃa muncii, condiŃiile de muncă, pregătire şi calificare şi 

bunăstare a muncitorilor. 
� va influenŃa negativ marii consumatori industriali riscând astfel poziŃia lor competitivă, 

diminuând progresul şi piaŃa muncii. 
 
Contrar teoriilor actuale, pia Ńa intern ă de gaze şi electricitate nu va ajuta Uniunea 
European ă să îndeplineasc ă Agenda Lisabona pentru a deveni cea mai dinamic ă şi 
competitiv ă regiune din lume.   
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Este necesar ă modificarea directivelor şi a sistemului de reglementare.  
 
 
4. Prima noastr ă reac Ńie la consultarea DG Tren (Directoratul general pen tru 
transport şi energie) 

EPSU a trimis primul răspuns la începutul lunii august. În acest răspuns se preciza că: 

� Ne bucurăm că EPSU şi alte părŃi interesate pot contribui la discuŃii, aşa cum comisarul 
Pielbags s-a angajat în faŃa EPSU în 23 martie 2005. 

� EPSU pune la îndoială justeŃea unei evaluări a rezultatelor pieŃei interne efectuate de 
directoratul DG Tren al Comisiei, deoarece există riscul ca aceasta să fie influenŃată în 
evaluarea efectuată. Am ridicat această problemă în mai multe ocazii (în Notele 
metodologice la evaluarea pe orizontală, în Evaluarea pe orizontală la reŃeaua de 
industrii liberalizate); 

� Cerem o abordare participativă a evaluării şi a studiilor de performanŃă. MulŃumim încă o 
dată domnului Pielbags pentru propunerea sa de a supune consultării şi dezbaterii 
publice rezultatul acestei evaluări şi posibilele sale concluzii. Dezbaterile vor fi deschise 
şi mult mai extinse decât aşa numitele forumuri de la FlorenŃa, Madrid (şi Atena); 

� Cerem consultarea comitetului de dialog social din sectorul de electricitate şi, atunci când 
va fi instituit, dorim consultarea comitetului de dialog social din sectorul gazelor înainte ca 
propunerile să fie înaintate, Ńinând cont de angajamentul mai general al Comisiei de a 
promova dialogul social cu privire la politicile de sector (Comunicarea restructurării şi 
piaŃa muncii COM (2005) 120);  

� EPSU sugerează probleme suplimentare care să fie incluse în această evaluare: cel mai 
important este impactul asupra pieŃei muncii, egalitate între sexe, mediului şi a coeziunii 
sociale şi teritoriale. Nu suntem de acord să amânăm includerea anumitor probleme până 
în momentul în care vor exista studii despre acestea, când există deja materiale, în 
special referitoare la piaŃa muncii. Este clar că piaŃa internă a determinat o scădere a 
locurilor de muncă, externalizând şi amplificând problema calificării muncitorilor, cu un 
impact combinat asupra pieŃei muncii pentru femei; 

� Subliniem că evaluarea trebuie să ia în considerare impactul pieŃei interne asupra 
implementării şi promovării altor politicii în domeniul energiei, de exemplu referitoare la 
emisiile de bioxid de carbon (CO2). Ne referim în comentariile noastre la cel de al 4-lea şi 
la cel de al 5-lea raport de performanŃă. Evaluarea trebuie să Ńină cont de nivelele de 
analiză adecvate, de exemplu în cazul preŃurilor. Nu toate creşterile de preŃ pot fi făcute 
pe baza cerinŃelor de mediu şi a altor obligaŃii. PreŃul combustibililor şi a acŃiunilor de 
reglementare au un rol important; 

� EPSU cere includerea problemelor cu distribuŃia în această evaluare. A contribuit piaŃa 
internă la creşterea echităŃii sociale sau a adâncit diferenŃele? 

� Noi susŃinem că a evalua înseamnă şi a compara. Există multe studii care indică faptul 
că bazele necesare creării competiŃiei pe piaŃa energiei şi gazelor nu sunt prezente. 
Aceste studii par să aibă o mai mare putere explicativă decât actualele teorii pe care se 
bazează piaŃa internă de gaze şi energie. Mai mult, caracteristicile fizice ale energiei sunt 
o altă constrângere – căci legile fizicii nu se supun întotdeauna celor ale economiei 
aplicate.  

 
Trebuie discutate 4 puncte importante: „Până unde putem merge?” 
� Controlul democratic trebuie întărit 
� Trebuie acordată o mai mare importanŃă dimensiunii sociale; sau trebuie să ne 

concentrăm asupra obligaŃiilor serviciilor publice 
� Liberalizarea pieŃei pentru utilizatorii casnici în 2007 trebuie reevaluată. 
� Trebuie abordat cu prudenŃă procesul de separare. 
 
in următoarele capitole vom prezenta pe larg opinia noastră. 
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5.  Consensul actual 

În acest moment industria, Comisia, Parlamentul, Consiliul European şi cercetătorii au 
convenit că piaŃa de energie şi gaz are problemele sale. Aceste probleme pot fi rezolvate 
totuşi printr-o mai mare competiŃie şi prin expunerea continuă la competiŃie. 
 
Pacientul:  „Doctore, medicamentul IEM 1 pe care mi l-aŃi prescris nu îşi face efectul!” 
Medicul:  „Atunci am să îŃi măresc doza”. 
Pacientul revine după două săptămâni: „Doctore, nici acest medicament pe care mi l-aŃi 
prescris IEM II nu îşi face efectul şi am observat că apar reacŃii adverse servere. 
Medicul:  „Nu vă îngrijoraŃi. Vă voi mări doza. Şi aceste efecte adverse sunt temporare.” 
După o săptămână pacientul îl sună pe medic. 
Pacientul:  „Am avut o stare de inconştienŃă şi îmi este foarte rău.”  
Medicul:  „Este o stare temporară. Vă voi creşte doza şi vă voi recomanda altă medicaŃie.” 
Pacientul:  „Dar doctore, citesc studiul unui profesor renumit care spune că problemele pe 
care le am sunt fireşti în lumea medicală! 
Medicul:  „Aceasta este o teorie obscură. Nu credeŃi tot ce vi se spune.” 
Pacientul aprobă, lasă medicamentul pe masă şi pleacă.  
 
Multe organizaŃii au propus măsuri pentru a face ca piaŃa să funcŃioneze şi să îi 
îmbunătăŃească funcŃionarea. ÎnŃelegerea pare să se extindă de la pieŃele naŃionale, la cele 
regionale şi la piaŃa unică europeană către un singur spaŃiu european de reglementare care 
include sud-estul Europei şi chiar Ucraina, Moldova şi Rusia. 
 
O atitudine sceptică este greu de găsit, dacă nu vine din partea inginerilor specialişti. Părerile 
UCTE, organizaŃia cea mai implicată în asigurarea fiabilităŃii şi securităŃii sistemului (şi astfel 
una din puŃinele organizaŃii implicate într-o activitate legată de serviciile publice în vreun fel), 
sunt interesante. Într-o prezentare făcută la cel de-al 12-lea Forum de la FlorenŃa, UCTE a 
făcut un număr mare de observaŃii care cu greu pot fi considerate pozitive pentru piaŃa 
internă şi pentru strategia actuală de continuare a extinderii pieŃei europene: 

• Referitor la interconectarea cu sud-estul Europei, Turcia şi Ńările CIS, se subliniază faptul 
că în procesul de extindere al sistemului nu trebuie sacrificată siguranŃa infrastructurii. 

 
UCTE subliniază că în joc este securitatea sistemului. 

• Fluxurile de energie ridicate suprasolicită infrastructura. 

• Congestionarea interconexiunilor se va răsfrânge în întregul sistem. 

• Următoarele dezvoltări ale IEM vor lua în calcul constrângerile impuse de securitate şi de 
dependenŃe.2 

 
Prezentarea UCTE susŃine că este nevoie urgent ă de un cadru stabil de reglementare cu 
o imagine pe termen lung a acestor probleme şi o filozofie a securit ăŃii.  Sau cu alte 
cuvinte: în piaŃa internă actuală lipseşte perspectiva pe termen lung, filozofia securităŃii şi un 
cadru stabil. Cât de devastatoare poate fi evaluarea pieŃei interne? Este interesant că şi 
profesioniştii din Statele Unite se confruntă cu aceleaşi probleme. Reproducem în anexă un 
rezumat şi recomandările unui foarte recent raport despre cauza penei de curent din Statele 
Unite (august 2003).3 
 
EPSU este în favoarea cre ării acestui cadru stabil de reglementare.  Acesta a existat în 
trecut şi un cadru bazat pe planuri pe termen lung capabile să integreze cererile politice 

                                                
2 Raportul mai specifică faptul că durata autorizaŃiilor obŃinerii autorizaŃiilor nu Ńine pasul cu dezvoltarea pieŃei. 

Remarcăm că ar fi straniu ca aceste proceduri să fie şi ele subiectul dezvoltării pieŃelor şi nu cel al unei 
probleme democratice.  

3 ContribuŃii la restructurarea industriei energetice după pana de curent din 14 august 2003, Jack Casazza, Frank 
Delea, George Loehr, Membrii ai  Power Engineers Supporting Truth, August 2005 



ContribuŃia EPSU la Raportul de activitate asupra pieŃei interne de energie şi gaz 

 9 

precum promovarea surselor de energie regenerabilă, economia de energie şi cogenerarea, 
nu se adaptează la o piaŃă competiŃională pe bază de profit. Un cadru stabil de reglementare 
care să permită preŃuri calculate în funcŃie de costuri sub supravegherea unui organism va 
mări securitatea pieŃei muncii din sector şi din afara acestuia. Dar cum să facem acest lucru? 
 
 
6.  Punctul de vedere al EPSU fa Ńă de pia Ńa intern ă de energie şi gaze. 

EPSU a contribuit şi în trecut la discuŃiile referitoare la dezvoltarea pieŃei interne.4 PoziŃia 
noastră rămâne critică.  
• EPSU are o poziŃie critică faŃă de piaŃa internă de energie şi gaze. Aceasta nu va putea 

funcŃiona în forma actuală şi nu va aduce mai multe beneficii decât abordarea anterioară, 
mai cooperantă şi mai puŃin riscantă. 

• Dacă procesul va continua cu măsurile propuse de diferite organizaŃii, care susŃin punctul 
de vedere competiŃional al ComunităŃii Europene, se va ajunge la o fragmentare a 
industriei, creşterea riscurilor şi scăderea protecŃiei consumatorilor, punând fundamental 
în pericol stabilitatea infrastructurii energetice europene.  

• Ca rezultat al acestor măsuri, ne aşteptăm la noi concedieri care vor exacerba problema 
lipsei de specialişti calificaŃi cu un efect negativ asupra egalităŃii şi a locurilor de muncă 
pentru femei (la fel ca şi în noile state membre), care va duce la creşterea numărului de 
servicii externalizate precum centrele de relaŃii cu clienŃii, servicii IT, citirea contoarelor, 
întreŃinere, reduceri ale perioadelor de pregătire şi a cercetării şi dezvoltării, etc. Aceste 
servicii sunt adesea efectuate la tarife şi în condiŃii inferioare. Şi vor afecta fiabilitatea 
sistemului.  

 
Majoritatea organizaŃiilor susŃin că progresul poate asigura o piaŃă competiŃională şi trebuie 
ca acest pas să fie făcut. În prezent nu exist ă o majoritate care s ă sus Ńină o abordare 
mai cooperant ă, care s ă se bazeze pe o planificare şi pe investi Ńii pe termen lung, 
concentrându-se asupra industriei energetice şi a gazului şi ai c ărei utilizatori s ă fie 
interesa Ńi de problemele de înc ălzire global ă, fiabilitate şi securitate a aprovizion ării. 
Trebuie să ne unim forŃele pentru a susŃine programul european de reducere a dependenŃei 
de combustibilii clasici şi să trecem la un program de dezvoltare şi reducere a emisiilor, 
bazat, de exemplu, pe economia hidrogenului aşa cum susŃin unele partide politice. 
 
Pentru o abordare mai cooperantă din partea ComunităŃii Europene propunem: 

� fără alte iniŃiative de promovare a pieŃei interne şi a competiŃiei în sectorul gazelor şi 
energetic. Implementarea directivelor trebuie încheiată şi avem nevoie de mai multă 
experienŃă, inclusiv de observarea modului în care directivele vor interacŃiona una cu 
cealaltă. Anumite grupuri vor continua să ceară modificări până când rezultatul va fi în 
favoarea lor. Acest lucru va fi în defavoarea unui alt grup şi în special în defavoarea 
utilizatorilor casnici şi vulnerabili precum persoanele sărace şi bătrânii.  

� fără separarea proprietăŃii – nu este necesară din punct de vedere economic. 
Supravegherea accesului fără discriminare este asigurat de organismele de 
reglementare.  

� toate propunerile de la forumurile din FlorenŃa, Madrid (şi Atena) se vor supune la vot în 
parlament. La aceste forumuri multe din măsurile propuse de oamenii din industrie, 
organismele de reglementare sau de experŃii Comisiei Europene şi ai statelor membre 
erau gândite pentru a face ca piaŃa internă să funcŃioneze. Acest proces nu poate fi 
supus unui control democratic. 

 
PiaŃa internă trebuie să aibă şi anumite clauze derogatorii. 

                                                
4 PoziŃia EPSU asupra Comunicării Comisiei Europene despre „Ultimele progrese făcute în procesul de 

construcŃie a pieŃei interne de energie şi gaze” (Com 2000) 297 final 16/05/2000 
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� PiaŃa utilizatorilor casnici trebuie să rămână închisă pentru acele Ńări care doresc să 
păstreze un tarif reglementat pentru consumatorii casnici şi cu un sistem de reglementare 
chiar şi după 1 iulie 2007; Raportul PSIRU susŃine: CompetiŃia pe piaŃa micilor 
consumatori impune costuri mai mari decât pot fi recuperate din funcŃionarea mediului 
competitiv şi duce la exploatarea micilor consumatori şi la preŃuri mai mari decât 
justificabile. (...) Dacă directiva pentru piaŃa micilor consumatori nu este adoptată, trebuie 
introdus un tarif reglementat care să nu permită riscul ca micii consumatori să îi 
subvenŃioneze pe marii consumatori. 

� łările trebuie să aibă dreptul de rămâne în afara pieŃei interne, în funcŃie de alegerea 
democratică a populaŃiei, de exemplu printr-un referendum. Probabil că singura metodă 
de a face acest lucru este revenirea la diferite variante din directivele din 1996 şi 1998, 
precum modelul cumpărătorului unic; 

� Statele membre vor avea posibilitatea de a se retrage de la Ńinta de 10% care impune un 
anumit procent pentru comerŃul transfrontalier (import/ export) cu energie în raport cu 
capacitatea instalată. 

 
Aceste derogări vor asigura natura democratică a EU. CetăŃenii Europei trebuie să poată să 
îşi schimbe deciziile, în special dacă acestea au consecinŃe negative. În absenŃa clauzelor 
derogatorii, guvernele fiecărei Ńări nu vor putea reacŃiona în cazul unor probleme legitime.  
 
Este nevoie de noi măsuri: 

� Un amendament la directive şi/ sau o reglementare care să clarifice faptul că utilităŃile, 
energie şi gaze, au nevoie de suficient personal calificat capabil să îşi îndeplinească 
funcŃiile, inclusiv relaŃia cu consumatorii şi capacitatea de a reacŃiona la evenimente 
neprevăzute (sau „catastrofe naturale”). 

� De asemenea trebui trasate Ńinte atât pentru cercetare şi dezvoltare cât şi pentru 
investiŃiile în sesiuni de pregătire. Acestea trebuie să aibă la bază trei din cele mai 
performante unităŃi de distribuŃie. Alte companii vor avea la dispoziŃie 3 ani pentru a trece 
voluntar la acest nivel. După această dată aceste Ńinte sunt obligatorii. Planul naŃional de 
pregătire pentru sectorul de electricitate şi gaze va fi dezvoltat împreună cu partenerii 
sociali; 

� łinte similare trebuie definite pentru investiŃiile în întreŃinere şi reparaŃii, cu consecinŃe 
asemănătoare.  

 
EPSU susŃine următoarea abordare a noilor măsuri. Ar trebui: 
 
� să crească controlul democratic şi să se întărească implicarea cetăŃenilor în 

supravegherea utilităŃilor. Prima măsură concretă trebuie făcută înainte de regionalizarea 
pieŃelor, organismele de reglementare vor crea o structură permanentă de implicare a 
cetăŃenilor şi a organizaŃiilor acestora precum grupurile anti-sărăcie, sindicatele, 
municipalităŃile, etc. Forma finală poate diferi, dar trebuie să fie permanentă şi 
structurată. De asemenea, utilizatorii din clasele sărace vor fi în permanenŃă invitaŃi să îşi 
spună părerea. Aceştia ar putea avea beneficia de ajutor prin reprezentanŃii aşa 
numitelor birouri pentru protecŃia consumatorului, de exemplu; 

� Cu fiecare pas înainte făcut la construcŃia pieŃei interne aceasta se îndepărtează de 
cetăŃean şi scapă de sub controlul acestuia. ERGEG (Grupul european de 
reglementare pentru electricitate şi gaz) este un substituent slab. Acest lucru trebuie 
corectat. Lipsa unei autorităŃi democratice este o problemă majoră. Nu este încă clar 
cine va supraveghea pieŃele regionale de exemplu.  

� ConŃinutul raportului PSIRU: „Rolul unui organism de supraveghere într-un astfel de 
sistem este crucial. Aproape toate Ńările din Uniunea Europeană au acum organisme 
de reglementare, în general competente în respectivul sector. Totuşi, aceste 
organisme au fost rar selectate pe principii democratice. În general au fost alcătuite 
dintr-o comunitate specializată, cu un puternic spirit de competiŃie. Însă organismele 
de reglementare trebuie să fie deschise la o paletă mai mare de specialişti adunând 
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reprezentanŃi cu diverse interese, inclusiv ecologişti, organizaŃii ale consumatorilor şi 
reprezentanŃi ai sindicatelor. Numai în acest fel aceste organisme vor deveni 
reprezentanŃii legitimi ai publicului.” 

� Întărirea obligaŃiilor serviciilor publice.  
� Trecerea de la pieŃele naŃionale la cele regionale va slăbi protecŃia consumatorului. O 

măsură directă de protejare a consumatorului este definirea mai exactă a conceptelor 
de preŃ rezonabil şi de rată rezonabilă de recuperare a investiŃiilor.  

� EPSU a susŃinut în diferite ocazii ideea unui cadru pentru serviciile de interes general 
şi pentru un Observator european al serviciilor de interes general.  

� Creşterea locurilor de muncă din industrie, îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă, 
asigurarea programelor de pregătire şi contribuŃia la egalitate. 
� Aşa cum a fost deja demonstrat, muncitorii au fost cei afectaŃi. Chiar în tratatul UE se 

specifică faptul că UE trebuie să fie un spaŃiu care să contribuie la îmbunătăŃirea 
condiŃiilor de viaŃă şi de muncă. Nu specifică faptul că Comisia va alege un grup şi nu 
altul. Scopul este ca toate grupurile să avanseze.  

În raportul PSIRU se specifica „Comisia trebuie să se asigure că pentru a monitoriza piaŃa 
muncii sunt colectate date detaliate despre calificarea personalului, în special pentru sectorul 
de gaze în care datele sunt rare. Trebuie să se informeze asupra locurilor de muncă pentru 
femei din acest sector. De asemenea va fi necesar să se revizuiască directiva pentru a 
obliga companiile să efectueze sesiuni de pregătire şi să se asigure că scăderea costurilor 
nu se face în detrimentul condiŃiilor de muncă ale angajaŃilor.” 

� Locurile de muncă stabile garantează un sistem sigur şi fiabil. 
� Noile măsuri îşi vor dovedi contribuŃia pozitivă la stoparea şomajului în mod direct şi 

măsurabil. 

� Creşterea fiabilităŃii şi securităŃii reŃelelor de electricitate şi gaze.  

� Trebuie să gândim cu atenŃie la fiecare pas pe care îl facem, dacă acesta 
îmbunătăŃeşte sau nu fiabilitatea. Nu trebuie să întrebăm: putem face acest lucru fără 
a compromite fiabilitatea, dar: dacă facem acest lucru, fiabilitatea va creşte? EPSU îşi 
menŃine părerea că un sistem mai fragmentat, cu mai mulŃi jucători şi cu mai multe 
legături între diferiŃi jucători, fiecare grup şi fiecare persoană din acel grup având 
interese diferite, va duce la compromiterea fiabilităŃii sistemului şi va îngreuna 
monitorizarea acestuia. O filozofie a securităŃii şi fiabilităŃii pe o piaŃă internă poate 
determina trecerea de la nivelul de fiabilitate N-1 la nivelul N-2.  

� Raportul PSIRU: „Sistemul de control odată introdus va crea puternice stimulente de 
scădere a costurilor şi va presa organismele de control să impună reducerea 
costurilor chiar şi acolo unde efectele pe termen lung ale acestei scăderi vor influenŃa 
negativ fiabilitatea. Trebuie să se realizeze un echilibru care să încurajeze companiile 
să devină eficiente, aşa cum s-a întâmplat în istoria industriei electricităŃii şi gazelor, 
dar care să ceară companiilor să demonstreze că reducerea costurilor nu va afecta 
negativ fiabilitatea sistemului.” 

� De asemenea trebuie Ńinut cont de efectele asupra amestecului de carburanŃi. Un 
amestec de carburanŃi echilibrat contribuie la securitatea sistemului.  

� Citat din raportul PSIRU: „Pentru sectoarele angro de energie şi gaze, directivele 
trebuie amendate astfel încât să ceară ca nişte organisme publice de supraveghere 
să se asigure că există suficientă capacitate de producŃie şi că au fost contractate 
suficiente cantităŃi de gaze naturale.  

� Organismele de control şi monitorizare trebuie îmbunătăŃite odată cu trecerea la 
pieŃele regionale. 

� FaceŃi ca Europa să aibă o dezvoltare durabilă 

� Noile măsuri trebuie gândite în funcŃie de felul în care acestea contribuie la protejarea 
mediului, promovează sursele regenerabile de energie şi reducerea emisiilor de CO2, 
de exemplu 
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� Raportul PSIRU: „Directiva trebuie să confirme faptul că o mare parte din noua 
generaŃie de investiŃii (inclusiv măsurile datorate cererii) din industria electricităŃii vor 
fi rezultatul unor obiective ale politicii publice şi nu impuse de piaŃă. ”OpŃiunea 
cumpărătorului unic este bine adaptată pentru a asigura că sursele mici de generare 
a energiei electrice, precum energia regenerabilă şi în cogenerare sunt exploatate 
optim.” 

 
Propunem ca aceste 5 teste să facă parte integrantă din viitoarea planificare din industria de 
gaze şi electricitate. Orice nouă propunere trebuie să facă faŃă acestor 5 teste şi treacă la 
fiecare dintre ele. În caz contrar se impun măsuri compensatorii. 
 
 
EPSU este Federa Ńia European ă a Sindicatelor din Serviciile Publice . 8 milioane de 
muncitori organizaŃi în 215 sindicate. EPSU este cea mai mare federaŃie din ETUC. 
Organizăm muncitorii din serviciile publice locale, regionale, naŃionale şi europene precum 
administraŃie, servicii sociale şi de sănătate şi utilităŃi (electricitate, gaz, apă şi salubrizare).  
 
Sindicatele afiliate EPSU organizează muncitorii din producŃie, transmisie/transport, 
distribuŃie, vânzare şi servicii auxiliare de energie şi gaze. Membrii noştri folosesc toate 
tipurile de combustibili (hidro, surse regenerabile, nuclear, ulei, cărbune, gaze...). Membrii 
noştri activează în companii publice şi private, în multinaŃionale dar şi în micile companii 
municipale. 
 
EPSU reprezintă câteva sute de mii de muncitori din sute de unităŃi aflate în toată Uniunea 
Europeană, în Zona Economică Europeană şi în sud-estul Europei. Membrii EPSU arată un 
mare interes problemei restructurării deoarece locurile lor de muncă şi viaŃa lor este în joc. 
Membrii EPSU sunt şi consumatori şi cetăŃeni. Ei înŃeleg importanŃa unei economi care 
furnizează gaz şi energie la preŃuri reduse, în mod sigur şi fiabil. EPSU şi-a exprimat criticile 
la adresa pieŃei interne de electricitate şi gaze în diferite ocazii. 
 
EPSU este reprezentat în comitetul de dialog social pentru electricitate de Eurelectric. 
Suntem de asemenea pe cale să dezvoltăm un dialog social cu Eurogaz. EPSU are 
reprezentanŃi în Forumul pentru energie şi transport european. 
 

Pentru mai multe informaŃii accesaŃi 
www.epsu.org 

epsu@epsu.org 
 

EPSU 
Rue Royale 45, box 1 

1000 Brussels 
Belgium 
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Annex 1 
 

Constraints on electricity that make competition dy sfunctional 
 
Electricity is a public service and a social good 
The starting point of the EPSU position is that electricity services should be reliable, safe, 
affordable and sustainable. Electricity and Gas market reform should be judged on its 
contribution to realizing these objectives. The problems and even disasters resulting from 
market reform in many places in the world occur because these reforms have not been 
linked to the ultimate outcome. The reforms have lost sight of the social component of 
electricity services: their essential nature, contributing to development of economies and 
social and regional cohesion. 5 
 
The social component has political consequences as pointed out by South Australian 
Independent regulator Lewis Owen.  
 
The market mechanism means passing on to consumers price increases of 50 or 100% or 
more, and saying this is a good and efficient outcome. Is naivete a necessary characteristic 
of being a market economist he wonders.6   
 
To some extend the Directives have recognised this social characteristic by recognising that 
electricity is a public service, that Member States can impose public service missions and 
have to ensure affordable prices and that protection is to be provided for vulnerable 
customers.  
 
The current discussion on the future of the internal market is not focused on how they will 
effect these principles.   
 
Dogmatic use of economic theory ignores established  criticisms 
Secondly, much of the problems of electricity reform result from a faulty application of 
economic theory. The current neo-liberal theory questions the interventionist role of the state, 
and as a consequence state and municipal companies as instruments to realise the state’s 
objectives. It seeks to undermine such models of economic management. There is an 
underlying mistrust of the state, ignoring that different states (and its agents such as state 
and municipal companies) actually have acted to the benefit of their citizens.  
 
Policy conclusions drawn from models ignoring these facts are at best misleading and at 
worst pseudo-scientific renderings of the model-builder’s ideological conviction against the 
state.7 
 
Neo-liberal theory is a return to old laissez-faire thinking of a bygone age. It postulates that 
goods are traded in a competitive market. All information concerning such goods should be 
public knowledge between producers and users. We all know this is not the case in 
electricity. Producers know more about quality and quantity then do users. Information is 
asymmetric. The costs are very high for users to obtain full information. Users will be afraid 
that the companies, driven by profit-maximising behaviour, will cheat on consumers. That is 
why users prefer public companies where the profit maximising is either eliminated or 
reigned in.8  
                                                
5  Ha-Joon Chang of the Faculty of Economics and Politics of the University of Cambridge points out that 

distributional considerations should be addressed more explicitly in the design of reform as well as the impact 
of regulation on dynamic efficiency (mot just stopping at static efficiency (see also annex), Ha-Joon Chang’ 
seminal work on The Economics and Politics of Regulation, in Globalisation, Economic Development and the 
Role of the State, Chapter 5, 2003.  

6  Lewis W. Owen, Mysteries of electricity pricing, speech to the Economic Society, 3 April 2001 
7  Ha-Joon Chang, p.33 
8 Is the government failure theory still relevant, Matsunaga and Yamauchi, p. 227-263, Annuals of Public and 

Cooperative Economics. 75:2 2004. In addition companies argue,as does the Directive that certain information 
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The critique of the laissez-faire thinking was well voiced by Keynes. John Maynard Keynes 
identified in the 1920s cost and demand conditions under which competition doesn't emerge. 
This seems largely forgotten.  Keynes goes further, to explain how economists move from 
simplifying assumptions to abandonment of the actual facts, and to conclude that reality is 
what their model says it is. 
 
"The beauty and the simplicity of such a theory [competition producing economic efficiency] 
are so great that it is easy to forget that it follows not from the actual facts, but from an 
incomplete hypothesis introduced for the sake of simplicity.  Apart from other objections  to 
be mentioned later, the conclusion that individuals acting independently for their own 
advantage will produce the greatest aggregate of wealth, depends on a variety of unreal 
assumptions to the effect that the processes of production and consumption are in no way 
organic, that there exists a sufficient foreknowledge of conditions and requirements, and that 
there are adequate opportunities of obtaining this foreknowledge.  For economists generally 
reserve for a later stage of their arguments the complications which arise -- (1) when the 
efficient units of production are large relatively to the units of consumption, (2) when 
overhead costs or joint costs are present, (3) when internal economies tend to the 
aggregation of production, (4) when the time required for adjustments is long, (5) when 
ignorance prevails over knowledge, and (6) when monopolies and combinations interfere 
with equality in bargaining -- they reserve, that is to say, for a later stage their analysis of the 
actual facts.  Moreover, many of those who  recognise that the simplified hypothesis does not 
accurately correspond to fact conclude nevertheless that it does represent what is 'natural' 
and therefore ideal.  They regard the simplified hypothesis as health, and the further 
complications as disease." (Keynes 1972)9 
 
A report of a Dutch governmental advisory body (see below) has argued that the damage for 
users and business resulting from network problems are much larger then the value of the 
product. There are therefore marco-economic reasons to strive towards optimal reliability. 
This is a faint echo of the position of Keynes and again largely ignored. 
 
Physics of electricity 
Another set of reasons, and certainly not the least, why competition in electricity can not 
function is related to the physics of electricity. It is not a product that can be stored. To 
ensure that the system can function demand and supply need to balance at all times. 
Electricity can also not be stored. There are no stocks. Engineers are therefore usually quite 
skeptic about introducing competition in the electricity sectors.  
 
Large Industrial Users: Wholesale markets have fail ed  
The particularities of the electricity market are finally recognized by the large industrial users. 
They argue that the wholesale markets have failed. And if you do not have wholesale 
competition what is left is retail competition which makes up between 2-6% of the electricity 
bill. This margin has to be compared also to the costs to compete and to acquire new clients. 
 
What does the European organization of large industrial users IFIEC say in an electricity 
market design report10: 

� Competition between European power generators and suppliers has virtually 
disappeared. Even large industrial users have no negotiating power when seeking new 
supply contracts, let alone domestic users 

                                                                                                                                                   
needs to be confidential for commercial reasons. The US Supreme Court has argued that society has a great 
interest in the free flow of information. It is the postulate on the basis of which competition theory is build. 
Allowing companies (that deliver essential services !) to keep information secret is in direct contradiction with 
the free market theories.  

9 Keynes, J. M. "The End of Laissez-faire" in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. 9, Essays in 
Persuasion, London, The Macmillan Press, 1972 

10 “Electricity Market Design”, 29 September 2004, www.ifiec-europe.be  See also “Wholesale markets have 
failed”, Power in Europe, issue 436, 25 October 2004, p.4 
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� The wholesale price has gone up with 50% on average since 2002. 
 
IFIEC states that these price developments are harmful for competitiveness, especially 
because of risks and uncertainties related. IFIEC concludes that the wholesale market is 
dysfunctional. IFIEC members are now confronted with the same situation as domestic users 
and individual and small and mediumsized enterprises: the only part on which there is 
competition is the retail part (or trading margin). It has always been unrealistic to expect that 
individual users would have an effect on the price of balancing and supply contracts.  
 
IFIEC complains of market dominance where producers  and traders are often the 
same. The price signals are erratic, and there is i nsufficient liquidity in the forward 
electricity market. There are hardly any new produc ers. The existing producers use 
the wholesale trading market price as the reference  point for contracts with industrial 
users. IFIEC claims that the electricity producing companies engage in price-setting. 
Financial institutions have not become more active.  IFIEC claims this is due to the 
lack of a price reference like there would be in a commodities market. All kinds of 
contracts for risk management could then be linked to this price reference. And then 
comes the clincher: electricity can not be stored. Electricity spot markets serve to 
balance the actual physical supply needs (the marke t always needs to be in balance) 
There are thus no possibilities for arbitrage. Trad ing companies without physical 
assets have encountered catastrophic results and di sappeared. IFIEC concludes that : 

“the failure to introduce electricity contracts on the important commodities exchanges is a 
good indication that the nature of electricity goods does not lend itself to tradition risk 
management. As a consequence, electricity trading exchanges do not, and will not in the 
near future, provide financial instruments in a manner that allows consumers sufficient 
options to manage and hedge their risks, as in the case of other commodity markets.”  
 
IFIEC states a “total lack of predictability and the impossibility to anticipate and budget 
costs.” There is “excessive risk” of users. Not just industrial ones as IFIEC focuses on, but 
also for domestic users in fully opened markets. And IFIEC warns us that there is a direct 
threat for the survival of a large number of industrial sites, and future investment in the 
manufacturing industry has to deal with risks and uncertainties. 
 
One would expect that IFIEC would draw the conclusion that it is better to return to the 
regulated model with predictable prices including for large industrial companies.11 But it 
prefers to prescribe us more of the same medicine.  
 
Conclusion 
These powerful arguments against competition in electricity services have been ignored, 
and, as predicted by EPSU, the Commission and Member States now scramble to regulate 
in more detail. 
 

                                                
11 EPSU has received information from its affiliated trade unions that an increasing number of large industrial 

users feels similar: a return to regulated tariffs is preferable. We are told that many dare not come out public 
on this.  
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Annex II 
 

CONTRIBUTIONS OF THE RESTRUCTURING OF THE 
ELECTRIC POWER INDUSTRY TO THE 

AUGUST 14, 2003 BLACKOUT  
 

By Jack Casazza 
Frank Delea 

George Loehr 
 

Members, Power Engineers Supporting Truth 
 

August 2005 
 

III. Executive Summary 
Deregulation and the concomitant restructuring of the electric power industry in the U.S. have 
had a devastating effect on the reliability of North American power systems, and constitute 
the ultimate root cause of the August 14, 2003 blackout.  Specifically, deregulation and 
restructuring have led to: 
 
� Changes in focus from long-term optimization and inter-system coordination and 

reliability to total dependence on immediate profits and the efficacy of “the market”.  

� Change in technical qualifications of those holding management positions in electric 
power organizations and government policy makers and regulators; this change 
affects entire organizations. 

� Reductions in personnel at electric power organizations and companies.    

� Failure to make adequate technical analyses including risks when setting government 
policies. 

� Increased complexity of operations because of separation of generation and 
transmission functions, the large increase in the number of organizations involved, 
and the establishment of additional levels of responsibility in the operation/control 
process.  

� Dilution of management responsibility, including too many entities in the management 
structure with veto power. 

� An almost fundamentalist reliance on markets to solve even the most scientifically 
complex problems. 

� Decreased emphasis on the importance of strong reliability standards, and a trend 
toward lower standards;  this is most pronounced in the very organization charged 
with maintaining reliability –NERC – aided and abetted by FERC. 

� Dispersed, fragmented control of the bulk power system in the Midwest. 

� A patchwork quilt of overlapping jurisdictions among marketing areas, Independent 
System Operators/Regional Transmission Organizations (ISOs/RTOs), and regional 
reliability councils in the midwest. 

� Reductions in, or outright elimination of, training including training of operators. 

� Continuation of the historical problem of geo-electrically small control areas in the 
Midwest, despite the creation of the MISO, which, in the context of operations on 
August 14, 2003, appeared to be little more than a toothless shell. 

  
Unless the root causes of the August 14, 2003 blackout are addressed and the trend toward 
lower standards reversed, the likelihood of future blackouts will increase. 
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The DOE/Canadian report demonstrates the dominance of market participants and lack of 
government concern about the root causes of the blackout. 12, 13  Both are also clearly 
illustrated by the almost two-year delay in the investigations, and discussions that are taking 
place through the competition and reliability study of which this paper is part.   

 
Despite its “spin”, the Energy Policy Act of 2005 does nothing to address the root causes of 
the 2003 blackout, and hence will do nothing to enhance reliability. 

 

XI. Recommendations 14 
 The authors have been asked to provide recommendations, a difficult assignment.  In the 

massive effort to “deregulate” and “restructure” the electric power industry, the Laws of 
Physics were ignored, replaced by a blind conviction that the Laws of Economics could 
provide all things – including a reliable system.  Unfortunately, this has been proven to be a 
tragic mistake.  The problem with correction, however, is that a fundamentalist market 
philosophy has so permeated the entire industry, from the Federal Government and its 
regulatory officials to the industry’s own organizations, that to undo the damage will likely 
take an effort well beyond a few simple recommendations.  The problem cannot easily be 
fixed since the problem is an innate attitude or belief system, not an error or two in 
procedures or protocols.  An indication of this is the fact that, despite such evidence as the 
California Meltdown, unprecedented price spikes, the criminal actions of Enron and others, 
and the most devastating blackout in our history, policy makers still steadfastly deny that 
deregulation and restructuring had anything at all to do with any of it.  Sociologists call this 
“cognitive dissonance.”   

  
 Recognizing this difficulty, there are a number of steps that could be taken to start the nation 

on its difficult corrective path: 

� Before approving any new ISO/RTOs, ensure and demonstrate that the entity is fully 
functional.  

� Investigate and recommend guidelines for the geo-electrical characteristics of control 
areas. 

� Require NERC to roll back the reductions in reliability standards implemented since 
1998. 

� Prohibit NERC from implementing any further reductions in reliability standards. 

� Permit any state or reliability entity to mandate more stringent reliability standards 
than NERC’s.  In other words, make sure that NERC standards are a floor, but not a 
ceiling. 

� Before implementing a new market design, ensure and demonstrate that the design’s  
� To make markets work more efficiently and effectively, emphasize in policy standards 

the need to foster cooperation between organizations. 

� Develop standards for technical qualifications required for key government and 
industry positions, including those responsible for establishing electric power policies, 
and for management, design and operation of the transmission grid. 

                                                
12 DOE personnel have indicated in correspondence with the authors they had more important things to look into.  

Kevin Kolevar, March 8, 2005, attachments to letter to J.A. Casazza (see pages 12 and 13).   
13 The Congressional Research Service Report to Congress on Electric Utility Reform update of April 21, 2005 

does not discuss such issues as industry behavior and its impact on reliability. 
14 These recommendations were prepared prior to recent Congressional action that made making reliability 

standards mandatory.  They have since been reviewed and remain unchanged, since the problem is not 
whether the process is mandatory, but how strong the standards are, how our recommendations are 
implemented, and how competent those implementing them are.  In any case, since the Energy Policy Act of 
2005 does not address the underlying causes of the 2003 blackout, it will have no effect in improving the 
reliability of the bulk power system.  
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� Require that appointments to FERC and the new DOE Office of Electricity of Delivery 
and Energy Reliability, and to the NERC Board and senior management positions, 
have demonstrated expertise and experience in electric power and are vetted by the 
National Academy of Engineers, with input from the Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE), Edison Electric Institute (EEI), the American Public 
Power Association (APPA) and National Rural Electric Cooperative Association 
(NRECA). 

� Mandate that DOE, in consultation with FERC, NARUC, and NERC, undertake a 
biannual “National Power Survey” modeled after the 1964 survey.  This survey should 
give emphasis to reliability risks, including such incidents as the loss of major gas 
pipelines, as well as economic constraints.15  

� Investigate and develop new programs for encouraging and improving the transfer of 
technical experience and expertise in the electric power industry and universities; 
such efforts could be enhanced by utilizing experienced retired engineers from the 
electric power industry. 

� Investigate the effects that extensive labor reductions have had on overall national 
reliability, and on the ability to cope with national disasters and acts of terrorism. 

� Require that marketing areas and reliability council areas be consistent. 

� Support the reporting and exchanging of information related to system reliability.  
(Concerns exist about the consistency of some information, and the availability of 
data to the entire electric power industry.)  The Federal Government could play an 
important role in enhancing the definition, collection and sharing of information. 

� When adjusting generation because of transmission economic constraints, insure that 
such adjustments minimize reliability risks. 

� Investigate and monitor reductions of maintenance expenditures as indicated in 
reports to FERC as a part of FERC’s reliability monitoring function. 

 
Additional references can be obtained at the following web sites: 

 
www.PEST-03.org  

www.ameredinst.org  
 

                                                
15 “It’s Time to Challenge Conventional Wisdom”, Harrison Clark, Transmission and Distribution World, Oct 2004. 


