
MISTERUL PREȚURILOR ‘DENEPLĂTIT’

Conferința “Criza energetică și austeritate: există alternative 

socialiste?” – 2 decembrie 2022

“VIZIUNEA SOCIALISTĂ”



CUM ERA ÎNAINTE?

❑ Sisteme energetice integrate vertical: producție-transport-
distribuție

❑ Sisteme energetice cât mai întinse teritorial

❑ Monopol natural

❑ 4 motive pentru monopol natural public:

❑Economic

❑Tehnic

❑Social

❑Strategic



CUM A ÎNCEPUT TRECEREA SPRE PIAȚĂ?

❑Ascensiunea ideologiei neoliberale – inversarea 
emancipării sociale

❑ Consensul de la Washington

❑Actul Unic European (1987-1992)

❑Competitiveness Advisory Group (CAG)

❑Raportul CAG (1995) cerea: „dereglementare și 
privatizarea sectorului public, în special în domeniile 
energiei, transportului și telecomunicațiilor”.



PAȘII LIBERALIZĂRII ÎN UE

❑Interpretarea art. 106 TFUE de către CJUE

❑Dezmembrarea arhitecturii verticale – “unbundling”

❑Crearea autorităților independente de reglementare

❑Abolirea de facto a serviciului universal

❑Eliminarea prețului maximal pe piață

❑Încurajarea tranzacțiior pe piețele spot

❑Tranziția verde cu instrumente exclusiv de piață



PIEȚELE DE ENERGIE

❑Piața de gaz

❑Piața de electricitate

❑Piața carbonului (ETS)

❑Piața instrumentelor derivate



TREI CIRCUITE ALE PIEȚELOR DE GAZ 
ȘI ELECTRICITATE 

❑FIZIC

❑COMERCIAL

❑FINANCIAR



CUM FUNCȚIONEAZĂ PIAȚA DE GAZ?(1)

❑ Istoric: au existat 3 piețe separate: America
de Nord, Europa, Asia, iar prețurile erau
determinate pe fiecare piață

❑ Legarea prețului gazului de prețul
petrolului, contracte pe termen lung și
prevalența transportului gazului prin
conducte



CUM FUNCȚIONEAZĂ PIAȚA DE GAZ?(2)

❑Astăzi: Creșterea ponderii surselor de gaz

neconvenționale, îndeosebi gazul de șist, în special

în SUA și a transportului la distanță a gazului

lichefiat (LNG)

❑ LNG a condus spre o piață globală a gazului

similară cu cea a petrolului, eliminarea legăturii

dintre prețul gazului și prețul petrolului și creșterea

ponderii tranzacțiilor pe piața spot (pe termen

foarte scurt)







CUM FUNCȚIONEAZĂ PIEȚELE SPOT?

❑Fundamente economice: cerere și ofertă

fizice de gaz/electricitate

❑Așteptări

❑Emoții naturale și dezinformare premeditată



EVOLUȚIA PREȚULUI GAZULUI 
NATURAL(1)



EVOLUȚIA PREȚULUI GAZULUI 
NATURAL(2)



FINANCIALIZAREA PIEȚELOR DE 
ENERGIE

❑ Instrumente derivate – “hedge funds”

❑ Integritatea piețelor de “commodities”

❑Regulamentul UE 1227/2011

❑Apelul în marjă (“margin call”) – 1500 miliarde de 

euro

❑Cazurile ENEL (Italia), Uniper (Germania)



REGULAMENTUL UE 1227/2011(1)

Piețele angro de energie includ atât piețele de
mărfuri, cât și piețele instrumentelor derivate, care
au o importanță vitală pentru piața energiei și
piața financiară, iar formarea prețurilor în cele
două sectoare este corelată. Piețele respective
includ, printre altele, piețele reglementate,
sistemele multilaterale de tranzacționare și
tranzacțiile extrabursiere (OTC) și contractele
bilaterale, directe sau prin intermediul brokerilor.



REGULAMENTUL UE 1227/2011(2)

Manipularea piețelor angro de energie presupune

acțiuni ale persoanelor care fac în mod artificial

ca prețurile să fie la un nivel care nu este

justificat de forțele pieței ale cererii și

ofertei, inclusiv disponibilitatea efectivă a

capacității de producție, înmagazinare sau

transport și cererea efectivă.



REGULAMENTUL UE 1227/2011(3)

Este important să fie asigurat
consumatorilor și altor participanți la piață

faptul că pot avea încredere în integritatea
piețelor energiei electrice și gazelor, și
anume că prețurile fixate pe piețele angro
de energie reflectă interacțiunea echilibrată
și competitivă dintre cerere și ofertă și că nu
se pot realiza profituri prin abuz de piață.



REGULAMENTUL UE 1227/2011(4)

(b) difuzarea, prin intermediul mijloacelor de
comunicare în masă, inclusiv a internetului, sau prin
orice alte mijloace, de informații care oferă sau sunt
susceptibile de a oferi mesaje false sau înșelătoare cu
privire la oferta, cererea sau prețul produselor
energetice angro, inclusiv răspândirea de zvonuri și
difuzarea de informații false sau înșelătoare, în
contextul în care persoana care a difuzat informațiile
știa sau trebuia să știe că informațiile sunt false sau
înșelătoare.



PIAȚA DE GAZ – FACT SHEET

❑Russia’s unjustified military aggression against Ukraine and its 

weaponisation of gas supplies have provoked an 

unprecedented energy crisis for the EU. They have caused a 

sharp rise in energy prices and compromised our security of 

energy supply. 

❑The Commission is now taking further actions to limit 

extreme price volatility and help bring down prices.



PIAȚA DE GAZ – FACT SHEET

❑A new complementary price benchmark for LNG to reflect 

the EU’s gas market reality. 

❑A temporary management mechanism to avoid excessive 

intraday volatility by limiting spikes in prices in energy 

derivatives markets 

❑Two Delegated Acts to ease the liquidity pressure on non-

financial market participants, in coordination with the 

European Securities and Markets Authority 



LNG

❑ 3 probleme produse de restructurarea pieței 

de gaz european de la gazul rusesc la LNG 

american

❑Economică

❑Fiabilitatea aprovizionării

❑Ecologică



PIAȚA GLOBALĂ DE GAZ

❑A transparent global gas market would be
beneficial to Washington and its allies because it
would lead to the economically efficient use of
resources and prevent major exporters from
exploiting their resources for political gain. (John
Deutsch, The Good News About Gas, Foreign Affairs,
January/February 2011)

❑And gas consumers everywhere will be better off.



CUM FUNCȚIONEAZĂ PIAȚA DE 
ELECTRICITATE (1)

❑ Ordinea meritelor

❑Prețul de echilibru este dat de costul marginal al celei mai
scumpe producții de electricitate

❑ Adepții ordinii meritelor aduc 2 argumente:

❑Încurajează producătorii să vândă la un preț apropiat de
costul de producție

❑Încurajează investițiile în producția de energie
regenerabilă



CUM FUNCȚIONEAZĂ PIAȚA DE 
ELECTRICITATE (2)



PROBLEMA INTERMITENȚEI
❑Clean energy’s dirty secret. Wind and solar power are

disrupting electricity systems / The Economist /25 February
2017

❑Cu cât se instalează mai multă energie bazată pe vânt şi soare,
cu atât mai mult alte surse devin neprofitabile.

❑Pentru a menţine lumina aprinsă în timpul acestei îndelungate
tranziţii trebuie să coexiste şi să fie profitabile atât tehnologiile
curate, cât şi tehnologiile murdare.

❑Acest model al pieţei de electricitate este complet neadecvat
pentru că nu reuşeşte să concilieze tranziţia energetică verde
cu nevoia de securitate energetică.



REACȚIA UE – OCTOMBRIE 2021

❑Apărarea înverșunată a modului cum

funcționează piețele

❑Plasarea responsabilității pentru atenuarea

prețurilor în principal la statele membre prin

abordarea simptomelor, nu a cauzelor

❑TOOLBOX



REACȚIA UE – MARTIE-MAI 2022



REACȚIA UE – MARTIE-MAI 2022: 
REPowerEU

❑Hara-kiri energetic

❑Reducerea cu 2/3 a energiei din Rusia în 

2022 

❑Independența energetică de Rusia până în 

2027



Comunicarea Comisiei din 23 martie 
2022

„Multe dintre opțiunile prezentate în cadrul dezbaterii
publice abordează doar simptomele problemei, cauza
principală a prețurilor actuale ridicate ale energiei electrice
fiind piața gazelor. Prețul ridicat al energiei electrice
înregistrat în prezent este cauzat de prețul ridicat al
gazelor, întrucât producătorii de energie electrică pe bază
de gaze naturale sunt în continuare, de multe ori, furnizorii
de energie care intervin ultimii pe piața energiei electrice
pentru a acoperi cererea efectivă. Pe piața la vedere a
gazelor naturale, volatilitatea este ridicată și nu este pe
deplin corelată cu elementele fundamentale.”



ACER
❑Consideră că cu cât abordarea este mai

intervenționistă, cu atât mai mare este pericolul de
distorsionare a pieței în special pe termen mediu și
lung. Măsurile intervenționiste pot reduce investițiile
sectorului privat, influența percepțiile privind riscurile
politice și/sau cele privind întreruperile de
aprovizionare.

❑Recomandă stimularea “market making” pentru a
crește lichiditatea pe piețele pe termen lung, de fapt o
amplificare a tranzacțiilor speculative.



UE – SEPTEMBRIE 2022: NON-PAPER (1)

Obiectivele unei intervenții de urgență pe piața de gaz:

❑Limitarea influenței asupra pieței de gaz din Europa produsă prin
manipularea de către Rusia a aprovizionării de gaz pentru Europa prin
conducte și reducerea veniturilor Rusiei din exportul de gaze.

❑Reducerea prețurilor mari cauzate de condiții excepționale de piață pe care
le plătesc consumatorii europeni pentru gazul importat.

❑Asigurarea unei mai bune funcționări a pieței angro de mărfuri
(commodities) energetice, atenuând astfel volatilitatea excesivă a
prețurilor, care nu este determinată de fundamentale legate de ofertă și
cerere.



UE – SEPTEMBRIE 2022 – NON PAPER(2)

❑În textul non-paper-ului, două lucruri de remarcat: 

(1) Intervenția asupra prețurilor gazelor trebuie corelată 
puternic cu reducerea consumului; 

(2)Europa a fost în stare să importe LNG datorită prețului 
mare pe care l-a plătit.

❑Cum se împacă așadar dorința de reducere a prețurilor cu 
nevoia de a ține prețurile cât mai sus pentru a permite 
importul LNG ca înlocuitor al gazului rusesc?



UE - OCTOMBRIE 2022 
Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului DIN 6 OCTOMBRIE 2022

privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor

ridicate la energie:

a) Reducerea consumului de electricitate cu 5% în orele de vârf.

b) Plafonarea veniturilor obținute din piață ale producătorilor de

electricitate regenerabilă (eolian, solar, hidro) și nucleară la 180

euro/MWh și utilizarea banilor astfel obținuți (contribuție de

solidaritate) pentru sprijinul gospodăriilor vulnerabile.

c) Forme corespunzătoare de control al prețurilor pentru o
perioadă de cel mult 3 ani



UE-NOIEMBRIE 2022: COMISIA SE ȚINE 
DE GLUME (CINICE)!

❑Plafon de 275 euro/MWh cu condițiile:

❑Peste 275 euro/MWh pentru cel puțin 2 

săptămâni

❑ Mai mare cu 58 euro/MWh decât prețul mediu 

al LNG pentru 10 zile

❑Tagliapetra, senior fellow Bruegel: “It’s a joke”



REACȚIA ROMÂNIEI
❑ Plafonare la consumatorul final plus compensare financiară

condiționată de un prag de consum stabilit.

❑Creșterea nelimitată a prețurilor de achiziție a electricității

❑ Încurajarea tranzacțiilor pe termen scurt, pe piețele spot

❑Gaură în buget de 3-4% din PIB

❑9 schimbări de soft la furnizorii de electricitate care reflectă

numărul efectiv de variante ale legii/ordonanței de urgență

❑Ponderea mare a tranzacțiilor pe piața spot (peste 60%)

❑Practicile comerciale înșelătoare ale furnizorilor







VARIANTA PENTRU ELECTRICITATE
❑Plafonare în trepte pentru consumatorii casnici (0,68lei/KWh –

100KWH; 0,8 lei /KWh- 255KWh; 1,3lei/KWh- peste 255KWh)

❑Plafonare parțială pentru anumite categorii de consumatori non-

casnici (1leu/KWh pentru 85% din consum)

❑Compensare financiară limitată până la un preț de achiziție maxim

impus (1300 lei /MWh)

❑Contribuție la Fondul de tranziție energetică prin impozitarea

severă a profiturilor și a tranzacțiilor din piața internă și la export

❑Achiziție centralizată parțială la un preț reglementat de 450

lei/MWh (se estimează cam 1/3 reglementat)



VARIANTA PENTRU GAZ

❑Plafonare unică și necondiționată pentru consumatorii
casnici (0,31 lei/KWH)

❑Plafonare condiționată pentru consumatorii non-
casnici (0, 37lei/KWh pentru consum anual maxim de
50.000 MWh)

❑Preț fix de vânzare a gazului natural pentru producția
internă destinată clienților casnici și furnizorilor /
producătorilor de energie termică (150 lei /MWh)



MISTERUL PREȚURILOR DENEPLĂTIT(1) 

❑Decizie politică în complicitate cu baronii

piețelor

❑Macroeconomic: în șocul inflaționist e

ascunsă o nouă mare criză financiară

❑Geopolitic: Europa /Germania –protectorat

economic al SUA / Wall Street



MISTERUL PREȚURILOR DENEPLĂTIT (2)

❑Tranziția verde pe seama Main Street cu beneficii pentru 
Wall Street 

❑„ADN-ul capitalismului nu este potrivit pentru a face faţă
consecinţelor schimbărilor climatice, care, nu în mică
măsură sunt chiar rezultatul capitalismului însuşi. Întregul
sistem capitalist este construit pe premisa privatizării
profiturilor şi socializării pierderilor, şi asta nu într-un mod
ilegal, ci chiar cu binecuvântarea legii.” (The Myth of
Green Capitalism, Project Syndicate, 21 September 2021).



ALTERNATIVE / REMEDII

❑Inversarea întregului proces de liberalizare și reîntoarcera
la modelul monopolului natural pentru gaz și electricitate

❑Definancializarea piețelor de energie

❑ Revenirea la contractele pe termen lung și limitarea 
drastică a tranzacțiilor spot

❑Descurajarea tranzacțiilor virtuale (care nu au în spate o 
mișcare fizică de gaz/electricitate)

❑Renunțarea la piața carbonului și creșterea rolului statului 
în tranziția verde
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