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Introducere 
Scopul directivelor pentru electricitate şi gaze implementate în 1996 şi 1998 şi revizuite în 
2003, a fost transformarea distribuŃiei angro şi cu amănuntul din monopol în afaceri 
competitive, care să ducă la o piaŃă unică de energie şi gaze (pentru un rezumat al 
prevederilor directivelor consultaŃi anexa). Era de la sine înŃeles că o piaŃă ar fi mult mai 
eficientă decât un monopol, acesta era argumentul comercial al directivelor. Măsurile 
cuprinse în directive, altele decât cele asociate direct cu crearea pieŃelor de desfacere angro 
şi cu amănuntul, precum separarea şi crearea unor organisme de reglementare de sector, au 
sens numai dacă pe piaŃă se creează competiŃie. 
Consumatorii, în special consumatorii rezidenŃiali, sunt foarte puŃin interesaŃi de felul în care 
sectorul de gaze şi cel de electricitate sunt organizate. Ei sunt interesaŃi ca preŃul energiei să 
fie competitiv, iar distribuŃia sigură, iar unii dintre ei doresc ca sistemul să asigure o 
dezvoltare ecologică durabilă. Alegerea unui furnizor de energie nu este o activitate plăcută 
şi schimbarea furnizorului nu va duce la obŃinerea unei electricităŃi mai bune, deci 
consumatorul nu este interesat de competiŃie decât dacă poate face economii. Crearea unor 
pieŃe de vânzare angro şi cu amănuntul are sens în acest caz numai dacă noua structură va 
furniza energie la un preŃ redus şi cel puŃin cu aceeaşi fiabilitate ca şi vechiul sistem. 

Întrebările cheie pe care trebuie să le punem când analizăm directivele sunt: 

• Se pot crea pieŃe eficiente de vânzare angro şi cu amănuntul a electricităŃii? 
• PreŃurile oferite vor fi mai mici decât cele pe care un monopol controlat le poate 

produce? şi 
• Poate fi menŃinută fiabilitatea sistemelor de electricitate şi gaze? 

Acest raport examinează implementarea directivelor în fiecare din principalele state membre 
ale UE şi pune următoarele întrebări: 

• A fost creată ă piaŃă eficientă de vânzare angro? 
• Utilizatorii rezidenŃiali îşi schimbă furnizorul şi care a fost experienŃa acestora? 
• A apărut o structură corporativă competitivă? şi 
• Care a fost impactul asupra fiabilităŃii sistemului de distribuŃie de energie? 

Pentru a studia aceste întrebări este util să împărŃim Ńările UE în cinci regiuni: 

• łările nordice: Danemarca, Finlanda, Norvegia şi Suedia; 
• Sudul Europei: Italia, Portugalia şi Spania: 
• łările din Europa centrală de vest: Austria, Belgia, FranŃa, Germania şi Olanda; 
• Marea Britanie; şi 
• Ńările din Europa centrală de est: Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Republica 

Slovacă şi Slovenia; 

Dintre aceste regiuni, analizele efectuate asupra regiunilor nordice şi a Marii Britanii sunt 
foarte importante, căci aceste Ńări sunt cunoscute ca exemple de succes ale liberalizării 
pieŃei. Pentru competiŃia pe piaŃa cu amănuntul, trebuie să ne concentrăm asupra 
utilizatorilor rezidenŃiali. Consumatorii industriali probabil că vor putea utiliza piaŃa la 
maximum, în timp ce micii utilizatori nu vor avea capacitatea, stimulentele şi încrederea 
necesare pentru a exploata piaŃa la maximum. 

PieŃele de desfacere angro 
Pentru ca piaŃa angro de energie să fie utilă, o mare parte a energiei va fi vândută la preŃuri 
„spot” sau tip-spot (de exemplu contracte în care preŃul este indexat în funcŃie de preŃul 
spot). Dintre pieŃele de energie, numai Nord Pool are suficiente lichidităŃi pentru producători 
şi comercianŃi pentru a asigura o proporŃie importantă de cereri şi de oferte (vezi tabelul 1). 
Totuşi, investiŃiile în regiune, mai puŃin cele în sursele de energie regenerabile, protejate de 
piaŃă, au fost minime. Acest lucru a dus în 2002 la o creştere excesivă a preŃului angro şi cea 
de a doua iarnă secetoasă va duce la noi creşteri de preŃuri şi probabil la probleme în 
aprovizionare. 

PiaŃa angro din Marea Britanie are probleme şi acoperă numai o mică parte din comerŃul cu 
electricitate. În Europa de sud, organismele de reglementare din Italia şi Spania fac 



Directivele europene pentru gaz şi electricitate 

 

 3 

investigaŃii în urma unor acuzaŃii de manipulare a pieŃei. Numai în Marea Britanie piaŃa de 
gaz este suficient de lichidă şi chiar şi aici este greu să obŃii date despre volumele şi preŃurile 
tranzacŃionate. 

PiaŃa cu amănuntul 
Dacă pieŃele angro funcŃionează bine, competiŃia pe piaŃa cu amănuntul nu va fi foarte mare: 
comercianŃii vor achita aceeaşi taxă pentru distribuŃie şi transmisie şi dacă piaŃa angro este 
eficientă, cei care o folosesc vor plăti cam aceleaşi preŃ. Deci preŃul va depinde de marja de 
profit a comerciantului. Totuşi, aşa cum am prezentat mai sus, pieŃele angro nu sunt eficiente 
şi există tendinŃa de integrare a vânzării angro cu cea cu amănuntul, deci companiile 
integrate vor fi stimulate să nu furnizeze energie pieŃelor spot, căci o piaŃă angro lichidă ar 
crea loc pentru noi producători şi noi comercianŃi cu amănuntul. Dreptul consumatorului de a 
alege va avea un rol important în impunerea competiŃiei pe piaŃă dacă piaŃa angro nu 
funcŃionează. 

Numai în Norvegia şi Marea Britanie rata de transfer a consumatorilor este de 20%, nivel 
care indică o piaŃă cu amănuntul sănătoasă, consideră Comisia (vezi tabelul 2). În Norvegia, 
cantitatea mare de electricitate utilizată în sectorul rezidenŃial (pentru încălzirea spaŃiilor) 
este un stimulent important pentru consumatori de a trece la un alt furnizor, stimulent care nu 
există în alte Ńări. 

În Marea Britanie, pieŃele angro de electricitate şi gaze au fuzionat, un mod eficient pentru ca 
toŃi comercianŃii să ofere ca pachet de servicii gaze şi electricitate. În timp ce nivelul de 
transferuri pare satisfăcător, o analiză atentă ne arată că de fapt există probleme mari 
Acestea sunt:  

• PreŃuri ridicate pentru consumatorii vulnerabili şi rezidenŃiali în comparaŃie cu cei 
industriali; 

• Metode inechitabile de vânzări; 
• PreŃurile ridicate ale trecerii de la un furnizor la altul; 
• Probleme de logistică pentru consumatorii care trec de la un furnizor la altul; 
• Utilizarea profilurilor de consumatori şi nu a contoarelor electronice; 
• Imposibilitatea micilor consumatori de a identifica cel mai ieftin furnizor; şi  
• Transferurile au atins un anumit nivel. 

Ca urmare a acestor probleme, consumatorii rezidenŃiali nu au putut activa concurenŃa pe 
piaŃa cu amănuntul, iar comercianŃii au alocat sursele de energie ieftine pieŃei angro lăsând 
consumatorii rezidenŃiali să plătească preŃuri mari. 

Schimbarea companiilor  
Este greu să se creeze pieŃe bine conturate pentru vânzarea angro şi cu amănuntul dacă 
piaŃa este dirijată de câteva companii importante. Comisia şi Ńările membre nu par a dori să 
spargă poziŃia pe piaŃă a marilor companii şi în multe cazuri, aceste companii şi-au mărit cota 
de piaŃă, datorită aparentei dorinŃe a guvernelor de a le permite să devină campioni naŃionali 
(vezi tabelul 3). 

În regiunea nordică, companiile naŃionale din Finlanda, Norvegia şi Suedia s-au extins şi în 
alte Ńări nordice păstrându-şi poziŃia de lider pe piaŃa locală, iar în Danemarca preluarea celei 
mai mari companii de electricitate Elsam de către DONG, compania naŃională de gaze a dus 
la crearea unui campion naŃional. 

În sudul Europei, în peninsula Iberică, Endesa, EDP şi Iberdrola şi-au întărit poziŃiile, iar 
companiile din afara regiunii au avut puŃin succes în încercarea lor de a intra pe piaŃă. În 
Italia, compania ENEL a fost spartă în două dar are încă suficientă putere pe piaŃa 
producătorilor de energie electrică. EDF şi Endesa au făcut achiziŃii importante, ajutând la 
intrarea ENEL pe piaŃa din Spania şi FranŃa. 

EDF, E.ON şi RWE sunt fiecare mult mai mari decât orice alt competitor din Europa. Nu au 
existat încercări de scindare a acestor companii. Electrabel domină piaŃa din Belgia, în timp 
ce Verbund are o poziŃie sigură în Austria, care va fi întărită dacă încercările guvernului de a 
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încuraja alte fuziuni cu Verbund pentru formarea concernului Energie Austria vor avea 
succes. Şi în Olanda a avut loc un masiv proces de concentrare şi pe piaŃă au rămas patru 
companii mari, care probabil în viitor vor fuziona pentru a forma un campion naŃional 
olandez.  

În Europa centrală şi de est, situaŃia este următoarea. EDF, E.ON, RWE şi ENEL au intrat 
puternic pe piaŃă cumpărând marea majoritate a companiilor vândute. Totuşi, în Ungaria şi în 
Republica Cehă, guvernele vor păstra companiile dominante, MVM şi CEZ, pentru ca 
acestea să se extindă în alte Ńări din regiune. 

Pe piaŃa gazelor, restructurarea nu a fost aşa de extinsă şi în cele mai multe Ńări, vechile 
companii au rămas pe poziŃie. Numai Marea Britanie a restructurat integral British Gas, care 
a fost împărŃită în mai multe companii şi pe piaŃă a fost încurajată apariŃia de noi companii de 
distribuŃie, vânzare cu amănuntul, şi de transmisie de electricitate. 

Impactul asupra fiabilit ăŃii 
Directivele prevăd cel puŃin trei probleme ale fiabilităŃii sistemului de aprovizionare cu 
energie: 

• PiaŃa nu va avea suficientă capacitate de generare a curentului electric; 
• Companiile nu vor investi suficient în sesiunile de pregătire şi în cercetare şi 

dezvoltare; şi 
• Regulamentele de stimulare vor încuraja companiile să facă reducerile care vor 

afecta negativ fiabilitatea pe termen lung a sistemelor. 

Noii producători 
Liberalizarea pieŃei de electricitate are la bază ipoteza că forŃa pieŃei va asigura suficientă 
capacitate de producŃie pentru a compensa cererea. Acest lucru este imposibil având în 
vedere timpii lungi de execuŃie au unei asemenea investiŃii şi improbabilitatea ca aceste 
companii să investească miliarde de Euro în baza unor semnale de piaŃă pe termen scurt. 
Comisia recunoaşte acest lucru în directivele din 2003 prin cererea făcută guvernelor de a 
monitoriza capacităŃile de producŃie şi în cazul apariŃiei unor disfuncŃionalităŃi în 
aprovizionare, şi de a comanda construcŃia de suficiente noi capacităŃi de producŃie. Apar trei 
probleme. În primul rând, este subminarea pieŃei: companiile nu vor investi în noi capacităŃi 
de producŃie pentru a intra în competiŃie pe o piaŃă plină de riscuri dacă pot participa la 
licitaŃii organizate de guvern care vor fi însoŃite de un contract de achiziŃie pe termen lung 
fără riscuri pentru producător. În al doilea rând, pe o piaŃă liberă multe potenŃiale proiecte vor 
fi anunŃate, însă numai o mică parte vor fi finalizate. O autoritate centrală nu are capacitatea 
de a prevedea în ce proporŃie aceste proiecte se vor finaliza şi va fi în imposibilitatea de a 
face o previziune a disfuncŃionalităŃilor din aprovizionare. În al treilea rând, construcŃia de noi 
capacităŃi de producŃie va duce la scăderea preŃului pe piaŃă şi poate duce la pensionări 
anticipate negând astfel importanŃa noii capacităŃi. 

Sesiunile de pregătire, cercetarea şi dezvoltarea 
Industria de electricitate şi de gaze se bazează pe o forŃă de muncă calificată pentru 
menŃinerea infrastructurii şi a unui flux de cercetare şi dezvoltare necesar pentru a face faŃă 
încercărilor tehnologice. În vechea structură existau stimulente pentru companiile care 
investeau în pregătirea cadrelor şi în cercetare şi dezvoltare, de obicei pe baza unui sistem 
de cooperare.  Pe o piaŃă competitivă, companiile care investesc în pregătirea angajaŃilor şi 
în cercetare şi dezvoltare riscă să piardă pentru că companiile concurente vor beneficia 
gratuit de aceste investiŃii. Prin urmare, în Marea Britanie cheltuielile cu cercetarea şi 
dezvoltarea şi cu pregătirea cadrelor au scăzut foarte mult. Această situaŃie este accentuată 
şi de numărul mare de muncitori calificaŃi obligaŃi să îşi caute alte locuri de muncă şi prin 
media ridicată de vârstă din industrie, multe dintre companii având media de vârstă a 
angajaŃilor peste 40 de ani. 

Sisteme de stimulare 
Sistemele de stimulare permit companiilor să reducă costurile pentru a transfera o parte din 
acestea ca profituri. În timp ce astfel se pot face economii mari, ele pot încuraja companiile 
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să facă economii care să afecteze fiabilitatea lor pe termen lung. Instabilitatea proprietăŃii din 
acest sector, cu echipamente care îşi schimbă frecvent proprietarul, pot duce la politici de tip 
„cut and run” (loveşte şi fugi). 

Se pot crea pie Ńe eficiente de vânzare angro şi cu am ănuntul? 
Răspunsul la eşecul creării unei pieŃe de eficiente de vânzare angro şi cu amănuntul este de 
a lua măsuri pro-competiŃie precum îmbunătăŃirea pieŃei, scindarea companiilor dominante, 
pentru micşorarea puterii acestora pe piaŃă. Totuşi, dacă există motive fundamentale pentru 
care nu pot fi create pieŃe eficiente, aceste politici pot fi contra-productive. Scindarea marilor 
companii va înlocui marile companii calificate şi cu o perspectivă pe termen lung, cu 
companii slabe, de moment. 

Caracteristicile speciale ale electricităŃii, şi ale gazelor, fac ca electricitatea să fie diferită de 
alte comodităŃi, iar factorii care permit pieŃelor să funcŃioneze pentru alte comodităŃi nu există 
pentru electricitate. Aceste caracteristici speciale includ: 

• Imposibilitatea de a stoca energia. VariaŃiile preŃurilor şi cererii pot fi reduse prin 
utilizarea rezervelor; 

• Necesitatea echilibrării cererii cu oferta în orice moment; 
• Lipsa unor înlocuitori. Pentru alte comodităŃi ameninŃarea cu trecerea la produse 

similare acŃionează ca un sistem de disciplinare a producătorilor pentru susŃinerea 
pieŃei şi a capacităŃii de producŃie; 

• Rolul vital în societatea modernă; 
• Electricitate este un produs standard. Trecerea la un alt furnizor nu presupune 

furnizarea de energie mai bună; 
• Impactul asupra mediului. 

Beneficiile competi Ńiei sunt mai importante decât pre Ńurile? 
Presupunerea tacită a celor ce susŃin competiŃia în electricitate şi gaze este că competiŃia 
este „gratuită” sau presupune costuri foarte mici, iar beneficiile competiŃiei vor fi mai 
importante decât costurile. ExperienŃa a arătat că aceste presupuneri sunt false. 

Cel mai vizibil cost al competiŃiei este prima de risc asupra investiŃiilor. ConstrucŃia unei 
centrale electrice este un risc indiferent de modul în care este structurată industria. Într-o 
piaŃă bazată pe monopol, riscul este al consumatorului care plăteşte dacă preŃul de generare 
este mai mare decât cel prevăzut. Prin urmare, investiŃia în centrale electrice era puŃin 
riscantă pentru proprietarii companiilor producătoare şi costul real anual de capital era 
probabil de 6-8 %. În Marea Britanie, chiar şi pentru o centrală cu un contract de cumpărare 
pe termen lung, costul real al capitalului este de minimum 15 %. În timp ce acŃionarii vor plăti 
dacă investiŃia eşuează, consumatorii plătesc întotdeauna costurile de capital ridicate. 

Apoi sunt şi cheltuielile de proiectare şi operare a pieŃei. În 2003, în Marea Britanie, Biroul 
NaŃional de Audit a calculat costurile anuale de dezvoltare şi de funcŃionare ale NETA pentru 
primii cinci ani, un total de aproximativ 770 milioane de lire sterline, deci aproximativ 30 de 
lire sterline pe consumator. Introducerea competiŃiei pe piaŃa cu amănuntul costă 
consumatorii aproximativ 900 de milioane de lire sterline. 

Pare a fi incredibil că acŃiunea competiŃiei asupra creşterii eficienŃei va fi atât de eficientă ca 
să acopere aceste costuri suplimentare financiare şi de tranzacŃionare. 

Probleme din directive şi alternative 
Directivele au introdus cel puŃin cinci probleme care necesită amendarea directivelor: 

• Directivele nu permit autorităŃilor naŃionale să controleze intrările şi ieşirile de pe piaŃă 
şi se bazează pe capacitatea pieŃelor de a compensa cererea cu oferta. Directivele 
trebuie amendate astfel încât să introducă nişte organisme publice de reglementare 
care să se asigure că există suficientă capacitate de producŃie şi că au fost 
contractate suficiente cantităŃi de gaze naturale. 

• Deschiderea competiŃiei pe piaŃa de energie şi gaze cu amănuntul permite 
exploatarea micilor consumatori. Directivele vor fi amendate pentru a permite statelor 
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membre să limiteze competiŃia pe o a treia piaŃă, aşa cum era specificat în prima 
directivă pentru electricitate. 

• Directivele au determinat o scădere importantă a numărului de locuri de muncă şi a 
calificării în industria de electricitate. Va fi necesară revizuirea directivei care face 
companiile responsabile cu efectuarea sesiunilor de pregătire şi trebuie ca scăderea 
costurilor să nu se facă în detrimentul condiŃiilor de muncă ale angajaŃilor. 

• Adoptarea de măsuri de stimulare poate duce la riscul ca piaŃa să fie exploatată 
pentru profituri pe termen scurt în pofida fiabilităŃii pe termen lung. Trebuie să se 
realizeze un echilibru care să încurajeze companiile să devină eficiente, dar care să 
ceară companiilor să demonstreze că reducerea costurilor nu va afecta negativ 
fiabilitatea sistemului. 

• Lipsa controlului democratic din sector. Introducerea pârghiilor de piaŃă şi a 
proprietăŃii private vor reduce controlul democratic asupra unui sector vital al 
serviciilor publice. Însă organismele de reglementare trebuie să fie deschise unei 
varietăŃi mai mari de specialişti, adunând reprezentanŃi cu diverse interese, inclusiv 
ecologişti, organizaŃii ale consumatorilor şi reprezentanŃi ai sindicatelor. 
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Table 1  Wholesale electricity markets in the EU 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E Europe 
Wholesale market Nord Pool  Italy and Spain Austria, France, Germany, 

Netherlands 
BETTA Czech Rep, Poland, 

Slovenia 
Liquidity ~30% Low in Italy. Compulsory 

Pool in Spain 
Some liquidity in Netherlands (but 
falling) and Germany 

1-2% 1-2% 

Market 
manipulation 

A few concerns Regulators in Italy and Spain 
investigating market 
manipulation 

   

Investment Little market-
driven 
investment 

‘Dash for gas’ Little market-driven investment Feast 
and 
famine 

Prior overcapacity 

Table 2   Retail electricity markets in the EU 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E 
Europe 

Residential 
market open 

All countries Spain 
only 

Open Austria, part of 
Belgium, Germany and 
Netherlands 

Open Not open 

Switching rate Norway ~20%, Sweden ~10%, 
Finland, Denmark < 5% 

Negligible Low >20% n/a 

Experience Finland, regulator concerned about 
lack of price incentives. Sweden 
regulator concerned about low rate of 
switching, lack of information and 
practical difficulties 

 Little experience yet in 
Flanders and Netherlands. 
Switching rates minimal in 
Germany and Austria 

Majority of switchers 
moving to the most 
expensive supplier 

n/a 

Table 3  Corporate changes in the EU electricity sector 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E Europe 
Dominant 
companies 

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

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

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 
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(S) (S) (Sk) 
Entrants 
from 
outside 
region 

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

Changes Full unbundling of 
transmission, but 
consolidation in 
generation and retail 

Unbundling of 
transmission. Endesa, 
EDP and Iberdrola 
consolidating in 
generation and retail, 
ENEL still dominant in 
Italy 

Unbundling incomplete. 
Electrabel, EDF, RWE and 
E.ON dominant in home 
markets. Strong concentration 
in Austria and Netherlands, 
national champion still 
possible 

Unbundling of 
transmission and 
distribution. Further 
consolidation likely with 
UK based firms under 
threat of takeover 

CEZ and MVM 
may become 
national 
champions 
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Appendix 1 The provisions of the 2003 Directives 
Most countries adopted the more liberal options within the 1996 Electricity and 1998 
Gas Directives, opening their retail market further than was required. By 2001, the 
Commission was keen to introduce new Directives that accelerated market opening, 
taking away the less liberal options from the earlier Directives. The new Directives 
established rules in four areas: production/import; retail supply; transmission and 
distribution; regulation; and unbundling. The Electricity Directive also had important 
provisions on security of supply. 

Electricity generation 
Authorisation would be the rule for new generating capacity although tendering would 
be allowed for certain special cases. Under authorisation, anyone can build a plant 
whenever and wherever they want provided it complies with planning law and its 
specifications, in terms of factors such as safety and the commercial credentials of 
the company. Capacity need would play no part in whether a plant was authorised. 

Retail supply 
The new Directives required that all non-residential electricity and gas consumers be 
allowed to choose their retail suppliers by 2004 and that residential consumers 
should be allowed retail competition by 2007. 

Transmission and distribution 
Access to the transmission and distribution networks should be by Regulated Third 
Party Access. In addition, the tariffs or at least the methodologies for calculating the 
tariffs had to be approved by a regulatory body. 

Unbundling 
For integrated companies that were Transmission System Operators (TSOs) or 
Distribution System Operators (DSOs) a full legal separation between their TSO or 
DSO activities and their activities in generation or retail was required. This meant that 
the DSO and the TSO activities had to be carried out by legally separate companies, 
although an integrated company could still own a TSO or DSO company as well as, 
say, a generation company. 

Regulation 
Member states were required to designate a sector regulator that had to have a 
minimum set of competences, for example, on the setting of network charges. The 
Directive requires that: ‘National regulatory authorities shall contribute to the 
development of the internal market’ (Article 23 (12)). 

International trade 
International trade in electricity assumed a much more prominent role in the new 
Electricity Directive. For example, Member States were required to report on: ‘any 
practical measures taken at national level to ensure a sufficient variety of market 
actors or practical measures taken to enhance interconnection and competition’ 
(Article 23 (11)). 

Security of Supply 
If it seemed likely that the market-driven system would not result in sufficient 
generating capacity being available, Member States could launch a tendering 
procedure to provide the additional capacity needed. Member states could also use 
tendering to promote ‘infant’ technologies and to meet environmental objectives. 


