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1. INTRODUCERE  

 

Preţul energiei electrice este un element determinant în structura de costuri a 

industriei în general şi îndeosebi a industriilor  energo-intensive. Industria aluminiului 

şi siderurgia, în special prin producerea oţelului în cuptoare electrice cu arc se 

încadrează în categoria industriilor energo-intensive, din punct de vedere al consumului 

de energie electrică. 

Anul 2013 şi perioada care urmează, este definitorie pentru 

viabilitatea/dezvoltarea multor industrii, ca urmare a impactului pe care îl aduce 

implementarea noului pachet legislativ în UE privind comercializarea gazelor cu 

efect de seră (GES). Producerea energiei electrice şi  industriile  care nu se află în 

pericol evident de relocare urmează sa primească in 2013 şi 2014, certificate de 

emisii doar contra plată. 

Spiritul  noului pachet legislativ, constă în renunţarea în timp, la alocarea 

gratuită a certificatelor de emisii, ceea ce implică costuri suplimentare pentru 

industrie, în vederea acoperirii costurilor legate de emisia directă cât şi indirectă, 

rezultată din consumul de energie electrică.  

Atâta vreme cât această poltică de mediu nu este preluată de toţi participanţii din 

piaţă, industria din UE se află în dezavantaj faţă de alţi competitori şi în pericol 

permanent de relocare, cu consecinţe sociale şi economice. 

În aceste condiţiuni, prezenta NOTA îşi propune să deschidă o discuţie asupra 

unor elemente, care sigur vor determina mutaţii semnificative în structura costurilor la 

producerea energiei electrice, cu consecinţe evidente asupra consumatorilor. Cel 

puţin în faza de modernizare a sectorului energetic, cotă importantă din modernizările 

necesare restructurarii sectorului energetic, este preluată în preţul de desfacere a 

energiei electrice, cu consecinţe evidente asupra competivităţii în piaţă a produselor 

industriale, funcţie de consumul de energie electrică pe produs.  

Ne-ar fi ajutat mult dacă se dispunea de structura cadru a costurilor pe 

principalele sectoare de producere a energiei electrice. În lipsa acestora, ne vom referii 

doar asupra unor elemente din structura costurilor de producţie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail: 

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




