
Puncte de vedere exprimate exprimate de speciali tii în domeniu pe parcursul 

dezbaterii din 17 septembrie  
 

La discu ii au participat Dl. Theodor Atanasiu, Pre edinte AVAS, reprezentan i ai 

companiilor din sectorul energiei electrice (Electrica, Termoelectrica, Hidroelectrica), 

ai Consiliului Concuren ei, Agen iei Na ional  de Reglementare în Domeniul 
Energiei, donori i finan atori (Comisia European , BERD, Banca Mondial ), Grupul 

de Economie Aplicat  (GEA), reprezentan i ai partidelor politice (UDMR, PNL, PD-L), 

consultan i i finan atori din sectorul privat. Discu ia a fost moderat  de Sorin Ioni , 
director de cercetare la SAR. Au fost prezentate pe larg punctele de vedere pro 

(AVAS) i contra (Hidroelectrica) înfiin rii companiei integrate de electricitate, 

urmate de dezbaterea propriu-zis . 
 
Pro compania integrat : 

 
AVAS: 

• România are nevoie de un juc tor important pe pia a regional  de 
electricitate, care ar putea s  i atrag  investi iile necesare în sector. 
Necesarul de investi ii e generat de : 

o o cre tere cu cca. 8% pe an a necesarului de energie. Hidroelectrica 
are proiecte mari de investi ii care nu pot fi acoperite de la buget, se 
vor face investi ii greenfield 

(Aici poate fi vorba de o neîn elegere, dup  alte surse: 8% este cre terea de produc ie pe 
export în ultimii ani, nu a consumului intern. În realitate nu exist  estim ri cu precizie 
rezonabil  pentru cât va cre te consumul, diver i anali ti prognozând ritmuri medii între 
2,7% i 5% pe an pân  în 2020. De remarcat c  sectorul energetic i industria în România 
sunt în plin  restructurare: consumul total e azi 72% din cât era în 1990 (de atunci 
închizându-se îndustrie energofag , dar triplându-se consumul casnic); iar România 
consum  i azi de trei ori mai mult  energie primar  pe unitatea de produs decât media 
UE din cauza ineficien elor. E greu de prev zut cum va evolua cererea în aceste condi ii) 
 
o investi ii de mediu, pentru a îndeplini angajamentele asumate fa  de 

Comisia European  (Turceni i Rovinari au nevoie de cca. 1,5 
miliarde EUR i nu se pot îndatora singure pe pia a de capital) 

o bugetul nu poate contribui cu capital la proiectele de investi ii i din 
cauza legisla iei privind ajutorul de stat, iar companiile independente 
nu se pot expune pe pia a privat  de capital în termeni la fel de 
avantajo i ca aceia care ar putea fi ob inu i de compania integrat . 

 
• Înfiin area companiei integrate ar fi deci oportun  pentru c  ar putea fi listat  

la burs  (la Londra), atr gând capital privat, la care s-ar ad uga banii 
existen i din privatiz rile de pân  acum ale celor 5 companii de distribu ie, i 
ar vinde pachetele minoritare de ac iuni la cele 5 companii Electrica 
privatizate 

• Riscul de a repeta un scandal gen PETROM ar fi redus prin faptul c  
privatizarea companiei na ionale nu se va face cu investitor strategic, ci pe 
burs . Fondurile private ar proveni dintr-un num r mare de ac ionari minoritari 
cu control redus, iar statul,care va continua s  de in  o pondere important  
din capitalul societ ii, va putea s  administreze sectorul energetic. 

• Concentrarea pe pia a de energie: chiar dac  apari ia companiei integrate ar 
conduce la o concentrare de cca. 60-70% a capacit ilor de produc ie, mult 
mai mare decât în prezent, România s-ar afla în continuare sub media 
european  (cca. 75%). Pe termen mediu vor ap rea noi competitori, având în 
vedere inten ia unor firme private ca PETROM, E-ON i ENEL, ca i a 
Nuclearelectrica, de a demara investi ii greenfield în generare. 



• Regruparea activelor de produc ie ar reprezenta i o ocazie pentru revederea 
(rezilierea?) actualelor contracte pe termen lung la pre  fix, încheiate de 
Hidroelectrica cu diver i clien i priva i, la pre uri sub cel al pie ei, inclusiv cu 
acei operatori care fac apoi opera iuni de export. (Aceasta implic  un export 
de subven ie indirect  de pre , situa ie absurd  dar real , pe care toat  lumea 
o critic  dar c reia nimeni nu pare s -i fi g sit o solu ie în ultimii ani.) 

 
Contra companiei integrate: 

 
Hidroelectrica 

• exist  mai multe variante de organizare a sectorului prin care se pot atinge 
acelea i obiective f r  dezavantajele generate de înfiin area holdingului 
(concentrare de pia , lipsa transparen ei) 

• compania integrat  nu ar rezolva cele mai grave probleme din sector: 
o decapitalizarea Hidroelectrica prin necunoa terea costurilor reale, 

integrale, comparabile cu cele aferente produc iei de energie termo; 
o plecarea personalului competent, cu consecin e poten ial grave 

asupra siguran ei. 
 

• Alte studii (ex. PB Power) sugereaz  combinarea de unit i de produc ie hidro 
i termo, în structuri competitive, i privatizarea acestora, pe structur  

regional  (4-5 operatori integra i).  
• Varianta înfiin rii companiei integrate este inclus  în strategia energetic  

aprobat  în septembrie 2007 i dezb tut  public. Cu toate acestea, exact 
paragraful referitor la înfiin area companiei nu exista la momentul dezbaterii, 
fiind introdus  ulterior i, deci, nu a f cut obiectul unei dezbateri reale. Mai 
mult, la momentul dezbaterii strategiei energetice se discuta mai curând 
varianta PB Power, care recomandau înfiin area mai multor companii prin 
combinarea de gerenare hidro i termo, cu poten ial de a concura între ele. 

• Studiul KPMG pe baza c ruia AVAS consider  oportun  înfiin area companiei 
a fost f cut dup  propunerea de Hot râre de Guvern privind compania 
integrat , i contrazice celelalte analize (de exemplu, PB Power). 

• Separarea ini ial  a produc iei pe tip de resurse (nuclear, hidro i termo) a 
fost ineficient  i de la bun început ar fi trebuit grupate în 3-4 companii 
regionale cu structuri i costuri comparabile, care ar fi putut intra în 
concuren  (punct de vedere împ rt it de Termoelectrica). 

• Faptul c  nu se ia o decizie clar  i lipsa de transparen  genereaz  
suspiciuni c  ar exista interese private de a prelua controlul asupra unui actor 
ce de ine 60-70% dintr-un sector prin care ruleaz  cca. 3 miliarde EUR pe an. 
Poten ialii investitori priva i în unit i de produc ie stau în expectativ , 
deoarece un mamut de stat poate influen a pre urile de pe pia . Lipsa 
fondurilor întârzie investi iile de mediu, ceea ce va duce la închiderea unor 
capacit i de generare.  

• Pentru continuarea reformei în sector, ar fi necesar  formarea unui grup de 
speciali ti în cadrul Ministerului Economiei i Finan elor care s  fac  o 
analiz  pertinent , prin luarea în considerare i a altor institu ii (ex. Ministerul 
de Interne i Reform  Administrativ , care se ocup  de cogenerare; AVAS, 
Ministerul Dezvolt rii). Companiile ar trebui s  reintre în administrarea 
Ministerului Economiei i Finan elor, i este necesar s  se prezinte mai multe 
variante de organizare a companiei integrate, cu consultarea tuturor celor 
implica i. 

• În privin a contractelor pe terme lung sub pre ul pie ei încheiate de 
Hidroelectrica cu operatori priva i, pre urile se pot renegocia anual i în 
prezent, iar înfiin area companiei integrate nu ar schimba nimic din situa ia 
actual  i acuzele din pres . Energia hidro în realitate nu este ieftin , cum se 



crede îndeob te, ci subevaluat , iar problema principal  o reprezint  în 
primul rând transparentizarea costurilor de produc ie prin contabilizarea real  
a costurilor la Hidro (incluzându-se amortiz rile investi iilor vechi, costurile de 
mediu, costurile p str rii personalului calificat etc)). Constituirea companiei 
integrate nu ar stimula aceast  transparentizare a costurilor. 

 
Pozi ii partide: 

 
PD-L: 

• Compania integrat , dac  va fi înfiin at , trebuie s  aib  o justificare clar  în 
spate, analizându-se întregul impact al deciziei. Spre exemplu, trebuie luate 
în calcul aspecte legate de legisla ie (avem legisla ie secundar  pentru 
func ionarea companiei? Avem legisla ie bun  pentru holdinguri?) i toate 
variantele de organizare a sectorului (o companie, mai multe companii etc.), 
întrucât orice decizie trebuie v zut  din punctul de vedere al întregului sistem 
energetic. 

 
UDMR: 

• nu s-au discutat suficient aspecte ca: impactul asupra companiei i sectorului 
dat de pre ul combustibilului i varia iile de pe pia a interna ional . O parte din 
capacitatea de produc ie ar putea fi retehnologizat  nu prin comasarea 
produc iei într-un holding, ci prin transferul unor microhidrocentrale de sub 
autoritatea Ministerului Economiei i Finan elor / Hidroelectrica c tre 
autorit ile locale, care le utilizeaz  i care pot folosi fonduri structurale pentru 
dezvoltarea lor. 

 
Comentatori independen i din mediul privat: 

 
• Ini ial, AVAS a primit companiile energetice din subordonarea Ministerului 

Economiei i Finan elor pentru continuarea privatiz rilor. Ulterior, din cauza 
diverselor scandaluri publice, privatiz rile au fost încetinite, iar solu ia de 
înfiin are a companiei integrate pare a fi o op iune de compromis, care s  
împace pe toat  lumea: p strarea unui actor strategic, privatizare pentru 
ob inerea de fonduri, dar control de stat asupra sectorului. 

• Nu se explic  îns  clar de ce compania integrat  ar fi mai bun  decât alte 
variante i în ce m sur  rezolv  problemele din sector semnalate în 
expunerea de motive (precum atragerea de investi ii necesare pentru 
consumul crescut etc.), sau în ce m sur  au fost luate în calcul alte variante, 
de exemplu construc ia de noi centrale pe gaz sau privatizarea separat  a 
capacit ilor de produc ie, în a a fel încât investitorii s - i poat  grupa singuri 
variantele cele mai eficiente, iar statul s  se ocupe de reglementarea 
concuren ei. 

• Nu e clar de ce AVAS ar fi autoritatea competent  pentru a gestiona 
compania integrat , în loc ca participa ia statului s  fie de inut  de Ministerul 
Economiei i Finan elor. 

• Compania integrat  nu ar face altceva decât o nou  organizare a sectorului, 
deoarece toate centralele ce vor fi incluse exist  i acum, iar noua structur  
nu ar îmbun t i per se poten ialul tehnologic existent. 

 


