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DIREC II EUROPENE NOI

ÎnăconcluziileăConsiliului
vedemăcâtevaădirecțiiănoi:
-ăeliminareaăajutoruluiăde
statăpentruăcombustibilii
fosili;
-ăanalizăăcost-beneficiu
pentruăregenerabile;
-ăinterconectări,ădarătot
fărăăeliminareaăgranițelorăîn
piațaăunică;
-ăsprijinăpentruă„resurse

Despre energie, în Europa și acasă

deăOtiliaăNutuă

Zileleă acestea,ă polit icaă energeticăă înă Româniaă se
construieșteămaiăheirupistădecâtăoricând.

ă

iă înă Europa,ă șiă laă noi,ă avemă douăă polit iciă înă domeniul
energiei:ă ceaă „corectă“,ă aă specialiștilor,ă șiă peă careă o
vedemă prină broșuri;ă șiă ceaă „reală“,ă ceaă careă chiară se-
ntâmplăășiăînăcareăconteazăăcineăeămaiărăuădeăgură.

Polit icaă europeanăă „corectă“ă spuneă așa:ă vremă oă piațăă funcționalăă deă energie,ă înă care
granițeleă săă nuă conteze,ă vremă surseă diversificateă deă energie,ă săă aibăă consumatorulă de
undeăalege,ă șiămaiăvremă reducereaăpoluării.ăReducereaăemisiiloră seăfaceăpunându-iă peăcei
careă emităgazeă cuăefectă deăserăă săăplătească;ă pânăăconstruimă însăăoă piațăăfuncționalăă a
emisiilor,ămergeășiăunăsprijinădirectăpentruăceiăcareănuăpoluează,ăînăspețăăregenerabilele.

ă

Pia a unică

Piațaă unicăă înseamnăă concurențăă laă producătoriă șiă furnizori,ă adicăă prețuriă competitive
pentruă energieă înă toatăă UEă 27;ă dară piațaă unicăă presupuneă întâiă și-ntâiă desființarea
granițelorășiăaăoricărorărestricții,ă legaleăsauă tehnice,ădeă import-exportădeăenergie.ăÎnăpiața
liberăătoțiăauăaccesălaăenergieăînăcondițiiăegale,ăfărăăclauzeăpreferențialeășiăfărăăsubvențiiăde
preț.ă Liberalizareaă eă înă beneficiulă consumatorului,ă adicăă dacăă avemă concurențăă prețurile
scadă pânăă laă celămaiă micănivelă economică justificat,ă seăfacă investițiiă înă tehnologiiăeficiente,
producătoriiă șiă consumatoriiă ineficiențiă suntă scoșiă dină jocă dacăă nuă seă adaptează,ă iar
consumatorulă primeșteăcalitateă laă celămaiă mică preț.ă Pentruăasta,ă înă polit icaăeuropeanăă în
energieă seă încearcăă spargereaă monopolurilor,ă diversificareaă surseloră șiă reglementarea
monopolurilorănaturaleă(rețelele).ăPrețurileădeăpiațăălaăenergieăstimuleazăăconsumatoriiăsă-și
îmbunătățeascăăeficiențaăenergeticăăpentruăcosturiămaiămici.ăPentruăconsumatoriiăsăraciăse
potădaăsubvențiiădeăvenit.ăAșaăarată,ăpeăhârtie,ăpolit icaăenergeticăăeuropeană.

Înă practică,ă lucrurileă stauă maiă altfel.ă Conteazăă maiă multă influențaă câteă unuiă grupă decât
logicaăbunuluiăsimțăeconomic,ăînăEuropaăcaășiă laănoi;ăasta,ăpânăăcândărealitateaăeconomică
neă loveșteă șiă facemă deă nevoieă ajustareaă laă realitate.ă Aniă deă zile,ăsprijinulă excesivă pentru
energiaă„curată“ăaădistorsionatăpiețeleădeăenergieă înăEuropa,ăceeaăceăfaceăcaăacumăsăăfie
nevoieă deă noiă instrumenteă administrativeă pentruă aă corectaă acesteă distorsiuniă (deă pildă,
trebuieăconstruiteăpiețeăspecialeăpentruăcapacități,ăpentruăcăăaltminteriăproducătoriiăflexibili
deă careă eă nevoieă pentruă echilibrareaă energieiă regenerabileă intermitenteă nuă ară putea
supraviețui,ă iară înă piețeă s-aă ajunsă laă situațiiă aberante,ă cuă prețuriă negativeă înă anumite
momente).

ă

Ce vrem de fapt?

Peă deă oă parte,ă sprijinimă administrativă măsuriă de
eficiențăă energetică,ă cuă subvențiiă pentruă noi
tehnologiiă sauă pentruă măsuriă deă reducereă a
consumuluiădeăenergie;ăpeădeăaltăăparte,ăsprijinimăși
industriaă energo-intensivă,ă oțel,ă îngrășăminte,
aluminiu,ăcăăaltminteriănuămaiăsuntemăcompetitivi,ăși
îiă sprijinimă prină prețuriă maiă mici,ă preferențiale,ă la
energie.ă Facemă schemeă deă sprijină pentru
regenerabileă (certificateă verzi,ă tarifeă feed-in);ă dar
dămăsubvențieășiăpentruăminerit,ăcăăaltminteriămoare
industriaă minierăă sauă ceaă termoă șiă neă trezimă cu
oameniiăînăstradă.ăSprijinimăregenerabile,ăcogenerare
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indigene“,ă„mixănațional“ăși
„eliminareaălegăturiiădintre
prețurileălaăgazășiăceleăla
petrol“,ăadicăăscăderea
opozițieiăeuropeneăla
gazeleădeășist.

TAP SAU NABUCCO
WEST?

Lucrurileăsuntăîncăăneclare:
pentruăUE,ăNabuccoăWest
eămaiăbun,ărezolvă
problemaădependenței
EstuluiădeăGazprom,
acoperăămaiămulteățăriăcare
auăfostăafectateămaiămult
deăcrizaăgazuluiădină2009;

deă înaltăă eficiență,ă mine,ă energieă termo,ă mari
consumatori,ă baă chiară lăsămă stateleă membreă să-și
promovezeă șiă propriulă naționalismă economic;ă șiă ne
minunămă deăceă prețurileă laăenergieă suntăpreaă mari
pentruă consumatoriiă careă nuă suntă bineă organizați
într-ună lobby.ă Neă agitămă pentruă piațăă unicăă de
energieă pânăă înă 2014;ă dară permitem

Transelectriceloră naționaleă săă împiediceă fluxurileă libereă deă energieă pesteă granițăă cu
congestiiămaiămultăsauămaiăpuțină închipuite,ăcăăniciunătransportatorădeăenergieănuăvreaăsă
renunțeă laăpropriileăatuuri.ăVremădiversificareădeăsurseădeăenergieăpentruăîntreagaăEuropă;
dară Germaniaășiă alțiiănegociazăă individualăcuă Rusia,ădinamitândă eforturileăeuropeneă pentru
diversificareaă importurilorădeă gaze.ăVremă energieă ieftină,ă darăpopulismulă șiă fricileă iraționale
ghideazăă reglementărileă maiă curândă decâtă bunulă simță economică -ă deă aceeaă s-aă gândit
Germaniaăacumădoiăaniăsăărenunțeălaăenergiaănuclearăăsauăcâtevaățăriăeuropeneăsăăinterzică
exploatareaăgazelorădeășist,ăcuămultăînainteăsăăștieămăcarădeăceăresurseădispun.

ă

Meteahna europeană

Dină cândă înă când,ă însă,
realitateaă neă loveșteă înă capă și
areă locă câteă oă „reevaluare“;
uneori,ăce-iădrept,ăcaăurmareăa
scandaluluiă făcută totă deă câte
ună grup,ă aleă căruiă intereseă au
fostă seriosă afectateăcăă balanța
s-aăînclinatăpreaămultă înăcealaltă
parte.ăExactă astaăs-aă întâmplat
laă Consiliulă deă săptămâna
trecută:ăEuropaă observăăcăănu
areă nicioă șansăă săă fie
competitivăă internațional,ă câtă
vremeă sacrificăă piețeleă de
energieă prină sprijină excesivă (și
unilateral,ă căă alțiiă nuă facă laă fel)ă pentruă energiaă „curată“.ă Subvențiileă pentruă industria
regenerabilă,ăcauzateădeăambițiileăeuropeneădeăaăluptaășiădeăuniiăsinguriăcontraăschimbărilor
climatice,ă indiferentă ceă facă SUAă sauă China,ă înseamnăă sacrificareaă industrieiă șiă aă altor
consumatori,ă fărăă caămăcară poluareaă planeteiă săăseă reducăă semnificativ,ă deăaltminteri.ă Ei
bine,ăindustriaăs-aăpusăpeăprotestatășiăamenințăăcăăseămutăăînăSUAăsauăChina,ăundeăenergia
eămaiăieftină.ăProtecțiaămediului,ăunăscopănobil,ăesteătotușiășiă foarteăcostisitoareășiă trebuie
luateăînăcalculă„laărece“ăcosturileășiăbeneficiileăsale:ănuăpoțiăinterziceăgazeleădeășist,ădeăpildă,
considerândăriscurileădeămediuă infiniteășiăneglijândăbeneficiulăuneiănoiăsurseădeăenergie.ăLa
fel,ăcâtăăvremeăpiețeleă deăenergieărămânăfragmentate,ăvomăaveaăzoneă cuăprețuriămariăși
zoneă competitive,ă Bulgariaă cuă prețuriă laă energieă pesteă Finlanda,ă lucruă careă devineă un
obstacolă foarteă seriosă pentruă convergențăă înă interiorulă Uniuniiă șiă pentruă competitivitate
internaționalăăaăîntregiiăUE.

DespreăastaăaăfostăvorbaălaăConsiliulăEuropeanădeăsăptămânaătrecută,ădeșiăcomunicatulă lor
suferăădeămeteahnaăconcluziilorăeuropene:ăcaăsăănuăsupereăpeănimeni,ăîncearcăăsă-iăîmpace
peă toțiă promițândă totul.ă iă prețuriă mici,ă șiă piațăă unică,ă șiă sprijină înă continuareă pentru
regenerabile,ă șiă diversificareaă surseloră prină interconexiuni,ă șiă finanțăriă maiă flexibileă pentru
eficiențăăenergetică,ășiă sprijinăpentruărețeleleă„inteligente“ăprină careăconsumatorul,ăavând
informațiiămaiăbune,ăsă-șiăgestionezeămaiăeficientăconsumulăpentruăreducereaăfacturii.

Camăgreuăsăăatingiătoateăobiectiveleădeodată;ăconteazăăașadarănuanțeleădinăbruxellezaădin
comunicat.ășarănuanțeleăsunt:ăEuropaănuăseăvaăopuneăpolit icilorănaționaleăprivindăgazulăde
șist,ă seă voră reevaluaă schemeleă deă ajutoră pentruă regenerabile,ă caă acesteaă săă nuă fie
exagerate,ă șiă seă voră faceă eforturiă maiă mariă pentruă interconexiuniă fizice,ă însăă fărăă aă leza
intereseleă naționaleă aleă Transelectricelor.ă Oricum,ă maiă importantă decâtă ceă s-aă vorbită la
Consiliuăeă faptulăcăăpânăă laă sfârșitulă luiă iunieă vomăaveaăună primărăspunsăcuăprivireă laăgazul
azer:ă consorțiulă Shahă Deniză urmeazăă săă decidăă dacăă preferăă ramuraă sudicăă TAPă sau
NabuccoăWestă dreptăclientă pentruă gazulăpeă careă îlă poateăproduce.ă Abiaă dupăăastaă vom
vedeaăcâtădeădispusăăeăEuropaăsă-șiăsprijineărealmenteădiversificareaăsurselor,ășiăînăfaptă.

ă

Politica energetică în România

Caă deă obicei,ă noiă suntemă deconectațiă deă ceă se
întâmplăă înă jur:ă polit icaăenergeticăă româneascăăține
maiă puțină deă opțiuniă „corecte“,ă câtă deă influența
diferiteloră grupuri.ă Variantaă „corectă“,ă cu
argumente,ăeă completă irelevantă:ătocmaiă deăaceea
nuă avemă oă strategieă șiă chiară dacăă amă aveaă n-am
aplica-o.ăÎnăciudaă aăceăneăspuneăd-lăNiță,ă cumăcăăa
anticipată corectă tendințeleă europeneă șiă că
reducereaă schemeiă deă sprijină pentruă regenerabile
eraă necesarăă șiă urgentă,ă înă realitateă polit icienii
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darăeămaiăscumpășiămai
nesigur,ăpentruăcăănecesită
săăseăaliniezeăpreaămulte
deciziiăpolit iceădinăpartea
unorățăriăcareăauăoscilat
întotdeaunaăîntreătentația
ruseascăăSouthăStreamăși
proiectulăeuropean
Nabucco.

româniăși-auădatăseamaă căăsectorulă termoă ineficient
șiă căpușată esteă scosă dină piațăă deă regenerabile,ă iar
industriaă energofagăă poateă să-șiă reducăă facturaă de
energieă prină lobby.ă Eă adevărată căă sprijinulă pentru
regenerabileă aă fostă excesiv,ă dară niciă chiară așa,ă iar
ajustareaăsaănuăareălaăbazăăniciunăcalculă(căădacăăarăfi
fostăvreunul,ăs-ară fiăpublicat).ăZileleăacestea,ăpolit ica
energeticăă înăRomâniaăseăconstruieșteămaiăheirupist
decâtăoricând,ăfărăăstudiiădeăimpact,ăfărăăconsultare,
fărăăcost-beneficiu,ăprinăordonanțeădeăurgență,ăîntr-

oămareădisperareăsăăsprijineăfaliț iiăsistemului,ăpeăsocotealaăcelorlalți.ăEăadevăratăcăăniciă laăUE
deciziaănuăeăidealăășiăconteazăășiăacoloăinfluențaădiverselorăgrupuri;ădarănuăseăschimbăădeăla
oăziă laăaltaă șiăniciă nuăpoateă fiăcompletă lipsităă deăargumente,ă cumăne-amă obișnuităsăă fieăa
noastră.ă//

Cuvinte cheie:ăenergie,ăpreturi,ăcurentăelectric,ă majorari,ă intretinere,ă subventii,ă energie
verde

Referinte:
DeşiăavemăceleămaiămiciăsalariiădinăUE,ăpreţulăenergieiădinăRomâniaădepăşeşteămediaăUE
CumăsiădeăceăreduceăGuvernulăgeneroasaăschemaădeăsprijinăaăregenerabilelor,ădupaăce
s-aăchinuitătreiăaniăsaăoăpunaăinăaplicare
CUMăÎMPARTăGAZELEăDEăŞșSTăEUROPAăÎNăDOU ă-ăCeăs-aădecisă laăBruxellesăşiăceămiză
areăRomânia

Comentarii (2)

>>> ADAUGA COMENTARIU ŢŢŢ

28.05.2013ă|ăMocanu Aurelăaăscris:
Vorbitiădespreăregenerabileădeăparcaătoataăziuaăsiătotăanulăarăbateăvantul;ădeăparcaăsoarle
siă lunaăară fiă totuna!ăAutoareaăarătrebuiăsaăspunaăcatăeăpuetreaă instalataăinăregenerabile,
catăeădurataă loră deăfunctionareă laăputereaănominalaăsiăcataăenergieă auăprodus.ăApoiăsa
spunaă aceleasiă informatiiă despreă hidro,ă nucleara,ă termo...Deă ceă energiaă produsaă in
centralelelă flexibileă saă nuă poataă fiă platitaă cuă acelasiă pretă cuă cată eă platitaă ceaă din
regenerabile?ă Caăfaraă acesteăcentraleă flexibileă(deă faptăsiă putereaăturnantaă aăcelorlalte
centraleă areă acelasiă rolă -ă sistemulă deă reglajă ală sistemuluiă energetică eă oă problemaă mai
subtila)ă regenerabileleă potă existaă doară caă monumenteă aleă tehnicii,ă faraă utilitate
productiva!ă Producatoriiădeă energieă careă contezaăpentruă functionareaă sigura,ăstabilaă si
economicaăaăsistemuluiă energetică(aiciănuă intraă microhidrocentraleleămestesugarestiăsau
eolieneleădeălaăstana)ănuăpoateăfaceăliberalizareăcaăinăindustriaăconfectiilor!ăTehnicăsituatia
eă maiă complexaă decată oă vedeă oă distinsaă absolventaă deă finanteă siă banci,ă ajunsa
purtatoareădeăcuvantăaăunorăintereseăstraine,ăsauăprocurorii!ă

Raspundeăacestuiăcomentariu

28.05.2013ă|ăU R A N U Săaăscris:
Energiaăesteă-intr-adevar-ăpionăcuărolădeăreginaă inăoriceăeconomie,ă insaăbramburealaădin
acestăsectorănuăesteădelocăunicaăsauămarginala,ăesteăregasitaăinăoriceădomeniuăeconomic
ală tarii,ă concluziaă esteă caă mareaă problemaă seă regasesteă directă ină varfulă piramidei,ă cei
cativaăindiviziăcareă"conducădestineleănatiei"ăarătrebuiă-efectiv-ă"bagatiăinăpriza"...eventual
laăreteauaă cailoră ferateă!ăSiă -incaăodata-ăRomaniaă areătoateăconditiileănaturaleă pentruăa
obtineă siă electricitateă abundentaă siă curataă cată siă gazeă ieftine,ă insaă trebuiă urmată un
patentănatural,ătrebuieăexploatată-inăprimulărand-ăaurulăverde,ă laăsuprafataăsiă regenerabil
anual,ă iarărestulăvorăurmaă laăfelădeănaturală(alcooli,ăuleiuriăsiăgazeăobtinuteădinăvegetaleăsi
dejectiiăanimaliere).
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Emil Boc: CONTRACTUL cu Bechtel este
CEL MAI SCANDALOS din istoria
României
PrimarulămunicipiuluiăCluj-Napoca,ăEmilăBoc,
fostăpremier,ăspuneăcăăproblemaăceaămai
...

Coface: România pe PRIMUL LOC în
Europa Centrală după numărul de
INSOLVEN E
Numărulăinsolvenţelorăvaăcreşteăînăacestăan
cuă10%,ăritmăînregistrată...
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