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Monopol vs. Jucator Puternic la nivel national / regional

Analiza factorilor

cheie - definirea

bunei functionari a

sectorului

energetic - indica

faptul ca optiunea

pentru un jucator

puternic la nivel

national / regional

Apetit investitional
Datorita existentei unui jucator puternic la nivel national / regional, conditiile prezente si viitoare ale pietei vor
deveni transparente si previzibile si astfel va creste apetitul pentru investitii in sectorul energiei electrice din
Romania.

Siguranta furnizarii
Echilibrul dintre productie si furnizare este asigurat de ambele optiuni. Totusi, in cazul unui jucator puternic la
nivel national / regional, independenta fata de stat poate conduce la marirea nivelului investitiilor, cresterea
eficientei si a sigurantei furnizarii.

Eficienta
Jucatorul puternic la nivel national / regional este obligat sa foloseasca cele mai economice modalitati de
producere care sa conduca la cresterea productivitatii si a profitabilitatii. Acest lucru asigura cresterea
eficientei pietei si a eficientei operationale. Pe de alta parte, monopolul nu este supus presiunii de a deveni din
ce in ce mai eficient.

Preturi
Cresterea transparentei si reflectarii corespunzatoare a costurilor in pret poate fi asigurata numai de un jucator
puternic, in timp ce monopolul –prin recunoasterea influentei asupra pietei– nu este supus presiunii de a reduce

© 2008 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente
KPMG afiliate la KPMG Internaţional, o corporaţie elveţiană. Toate drepturile rezervate. Imprimat în România.

1

national / regional

ar servi mai bine

obiectivului de

creare a unui

sistem eficient,

sigur si sustenabil

de furnizarea a

energiei electrice

in Romania.

Preturi puternic, in timp ce monopolul –prin recunoasterea influentei asupra pietei– nu este supus presiunii de a reduce
costurile.

Flexibilitate
Piata obliga jucatorul puternic sa reactioneze rapid si eficient la schimbarile survenite, fapt ce conduce la
cresterea eficientei. In cazul monopolului nu exista presiune pentru adaptarea la tendintele si cererile pietei,
intrucat consumatorii nu dispun de o alta sursa de energie electrica.

Sustenabilitate
Sustenabilitatea dezvoltarii si furnizarii energiei electrice este incurajata si mai mult daca exista concurenta,
datorita unui nivel ridicat al investitiilor.

Calitatea serviciilor
Fara existenta unei alternative, monopolurile nu vor veni in intampinarea nevoilor comsumatorilor intr-un mod
adecvat. Concurenta va forta jucatorul puternic sa se concentreze asupra consumatorilor si sa furnizeze servicii
de buna calitate.

Concurenta
In situatia in care pe piata exista un monopol, efectele benefice ale concurentei precum reducerea preturilor,
cresterea nivelului investitiilor, eficientei, productivitatii si profitabilitatii (care conduc la cresterea sigurantei
furnizarii si sustenabilitatii) nu se pot face simtite.

Este recomandata crearea unui jucator puternic la nivel national / regional
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regional.

 Noua entitate ar fi un concurent puternic si flexibil, putand sa tinteasca cu succes catre piata regionala.

 Media mixului de productie al firmelor examinate este 22% nuclear, 57% termo, 18% hidro, 3% regenerabile si

altele. Trebuie notat ca ponderea acestora variaza puternic si reflecta de asemenea resursele locale de energie

prezente in zonele unde opereaza.

 Un portofoliu variat de tehnologii reduce riscurile de pret al combustibililor primari si permite o capacitate de

producere care sa fie capabila sa raspunda in timp real nevoilor consumatorilor, la cel mai mic pret.

 Mixul energetic diversificat este important pentru a imbunatati siguranta furnizarii si sustenabilitatea pe termen

lung.



Cota medie de piata in ceea ce priveste productia in Europa

Cota de piata

propusa pentru

noua entitate in

ceea ce priveste

producerea de

energie va fi sub

media

europeana.

Tara
Cel mai mare producator de

energie electrica in functie de
capacitatea instalata

Top 3 producatori de energie
electrica in functie de
capacitatea instalata

Austria 45% 75%

Germania 30% 70%

Belgia 85% 95%

Olanda 25% 80%

Luxemburg n.a. n.a.

Danemarca

15% 40%
Finlanda

Suedia

Norvegia

Franta 85% 95%

Grecia 100% 100%

• Valorile indicate demonstreaza ca
valoarea medie a cotei de piata a celui
mai mare producator de energie din
fiecare tara este 55%.

• Structura pietei de productie a tarilor
europene a fost comparata de Comisia
Europeana in “Anexa tehnica la raportul
Comisiei privind implementarea pietei
interne de gaz si energie electrica”.
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Sursa: Anexele tehnice la documentele de lucru ale Comisiei, la Raportul Comisiei de Implementare a pietei Interne de Gaz si Energie Electrica.
Comunicat al Comisiei, COM(2004) 863, pg. 19.

Grecia 100% 100%

Irlanda 85% 90%

Italia 55% 75%

Portugalia 65% 80%

Spania 40% 80%

UK 20% 40%

Estonia 90% 100%

Latvia 95% 100%

Lituania 50% 80%

Polonia* 15% 35%

Republica Ceha 65% 75%

Slovacia 75% 85%

Ungaria 30% 65%

Slovenia 70% 95%

Malta 100% 100%

Cipru 100% 100%

Media 55% 75%

*Consolidarea a avut loc in Polonia – integrarea pe verticala este in progres – din 2004 cifrele au crescut dramatic.

• Valoarea maxima a capacitatii
instalate sugerata pentru noua
entitate de 49% (Scenariul 3) din
productia interna a Romaniei
ramane sub media europeana.

• Procentul maxim de 50% din
cota de energie produsa/
furnizata (Scenariul 3) este de
asemenea sub media europeana.



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CEZ EDF E.On Enel Centrica Vattenfall Electrabel Endesa RWE Electrica

Proprietatea de Stat

Proprietatea de

Stat este un lucru

des intalnit in

sectorul

energetic

european.

Procentul detinut de Stat

© 2008 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente
KPMG afiliate la KPMG Internaţional, o corporaţie elveţiană. Toate drepturile rezervate. Imprimat în România.

4

CEZ EDF E.On Enel Centrica Vattenfall Electrabel Endesa RWE Electrica

Proprietate de Stat Nedetinut de Stat

 In cazul multora dintre companiile de electricitate europene integrate vertical se poate observa o proprietate de stat

majoritara.

 Toate companiile europene importante din sectorul energiei electrice sunt integrate vertical.

 Se presupune ca pana in 2012, in functie de necesarul de capital,o cota de pana la 25% din capitalul Electrica va fi

vanduta printr-o oferta publica initiala (IPO).

 Procentul detinut de stat variaza puternic in Europa, cu unele enitati fiind 100% detinute de stat, in timp ce in altele statul

nu detine nicio actiune.

 Proprietatea de stat nu influenteaza profitabilitatea sau succesul entitatilor: CEZ - cu capital majoritar de Stat fiind una

dintre cele mai profitabile si de succes companii studiate.



Prezentarea noii entitati integrate vertical

 Obiectivele sectorului electro-energetic din Romania: mentinerea si

promovarea concurentei, cresterea sigurantei in furnizare, minimizarea

preturilor, asigurarea sustenabilitatii si siguranta in furnizare, realizarea

unei marje rezonabile de profit, modernizarea si construirea de noi

capacitati de productie.

 Integrarea verticala nu este interzisa de catre directivele, legile sau

reglementarile UE.

 Activele de transport nu vor face parte din noua entitate.

 Activele de productie vor include centrale pe baza de carbune si

hidrocentrale.

 Companiile care urmeaza a fi inglobate in noua structura vor fi preluate

cu pastrarea structurilor de conducere corporatista –CA.AGA-actuale

Mix de productie pe termen lung

Gaz

3%
Regenerabile

4%

Turceni

16%

Rovinari

13%
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cu pastrarea structurilor de conducere corporatista –CA.AGA-actuale

Efectele integrarii verticale asupra pietei energiei electrice din

Romania - Concurenta

 Ca urmare a integrarii verticale cota medie detinuta pe piata producerii

energiei electrice din Romania (70,2%) se va situa sub media Uniunii

Europene (74,1%).

 Dupa crearea entitatii integrate vertical, Romania va avea in continuare

un numar ridicat de participanti pe piata producerii energiei electrice (5),

in timp ce media Uniunii Europene este de 3,23.

 Concentrarea pietei in cadrul sectorului energetic este in crestere in

Uniunea Europeana. Acest fenomen se datoreaza, in principal,

numarului ridicat de fuziuni si achizitii dar si integrarii verticale.

 Noua entitate va putea influenta pretul si va impulsiona concurenta.

 Noua entitate va fi activa si la nivel regional.

Capacitate instalata totala: 10 030 MW*

Companii incorporate:
 Complex Energetic Turceni – 1 650 MW
 Complex Energetic Rovinari– 1 320 MW
 Hidroelectrica – 6 335 MW
 Transilvania Nord (Distributie si Furnizare)
 Transilvania Sud (Distributie si Furnizare)
 Muntenia Nord (Distributie si Furnizare)

Investitii greenfield:1725 MW

Hidroelectrica

64%



Prezentarea noii entitati integrate vertical

Efectele integrarii verticale asupra pietei energiei electrice din

Romania - Investitii

 Investitiile in noi capacitati de productie si distributie sunt foarte

importante datorita nivelului scazut al acestora pana in acest

moment. Entitatea integrata vertical va promova accelerarea

investitiilor pe piata energiei electrice din Romania prin

atragerea capitalurilor straine si prin utilizarea fondurilor proprii.

 Romania si Serbia sunt singurele tari din Europa Centrala si de

Est care nu detin investitii importante in alte tari.

 In vederea promovarii transparentei si responsabilitatii, se

recomanda implementarea unei guvernari corporatiste
100

36ppVariatie

Media europeana 74.1%

40pp17pp 16pp 39pp

La nivel european se inregistreaza o tendinta de concentrare pe piata
producerii energiei electrice, in Romania aceasta nu va fi atat de puternica
chiar si dupa integrarea verticala.
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adecvate si a unui management privat in cadrul noii entitati

integrate vertical.

 Noua entitate va asigura continuarea exploatarii minelor de

carbune, precum si competitivitatea acestora. De asemenea, va

asigura siguranta in furnizare catre consumatorii finali la cel mai

bun pret.

 Politica de intensificare a eforturilor de marketing si de

imbunatatire a serviciilor clienti promovata de noua entitate va

genera beneficii pentru consumatorii finali, compania furnizand

servicii de calitate ce vor concura cu serviciile oferite de

companiile integrate vertical straine prezente pe piata energiei

electrice din Romania.

0

DK FI PL RO* SE

2004

2006

Media europeana 74.1%

Romania dupa integrarea
verticala 70.2%

Romania – in prezent
54.3%

Nota: *Dupa integrarea verticala
Sursa: Raport ANRE Ianuarie 2008



Prezentarea noii entitati integrate vertical

Efectele integrarii verticale asupra pietei energiei electrice din Romania: Investitii (continuare)

 Pentru atragerea cu succes a capitalurilor straine si a altor surse de finantare este nevoie de o pozitie puternica pe piata si detinerea

unei baze largi de active; noua entitate va face posibila atragerea acestor fonduri pentru realizarea investitiilor in sectorul energetic

national.

 In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu impuse de Uniunea Europeana si pentru cresterea eficientei, capacitatile de productie si

distributie preluate de noua entitate vor fi retehnologizate.

 Prin construirea unor unitati de productie cu o capacitate instalata de 1 725 MW si costuri de 1 800 milioane €, noua entitate va

contribui in mod semnificativ la acoperirea necesarului de investitii din sectorul electro-energetic din Romania.

 Investitiile greenfield propuse pe termen mediu vor include: (1) Biomasa – 300 MW, (2) Ferme eoliene – 100 MW, (3)

Microhidrocentrale – 25 MW, (4) Centrale pe baza de gaz – 300 MW, (5) Centrale cu acumulare prin pompare – 1 000 MW.

 Noua entitate se va putea implica in proiecte investitionale de anvergura la nivel national, regional si international.

© 2008 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente
KPMG afiliate la KPMG Internaţional, o corporaţie elveţiană. Toate drepturile rezervate. Imprimat în România.

7

 Noua entitate se va putea implica in proiecte investitionale de anvergura la nivel national, regional si international.

 Prin cresterea cheltuielilor de cercetare – dezvoltare, se vor deschide oportunitati de diferentiere intre concurenti si se vor crea

avantaje concurentiale. Astfel, se asteapta ca entitatea integrata vertical sa aiba o contributie majora in domeniul cercetarii si

dezvoltarii in sectorul energetic romanesc.

 700 - 750 milioane Euro sunt disponibile in urma privatizarii activelor de distributie/ producere, obtinandu-se astfel un total de 2 350 - 2

500 milioane Euro fonduri disponibile (presupunand un raport de 30:70 intre capitalurile proprii si capitalul imprumutat).

 O oferta publica initiala (IPO) a noii entitati, la nivelul societatii-mama, poate fi planificata pe termen scurt spre mediu,in functie de

necesarul de capital al noii companii.



Avantaje pentru companie Avantaje pentru consumatorii finali

Economii de scara mai mari

Eficienta sporita si optimizarea resurselor

Achizitionarea de noi tehnologii

 Imbunatatirea pozitiei pe piata si prezentei in industrie

Extinderea operatiunilor

Calitate mai buna a serviciilor prin consultarea celor mai bune
practici

Reducerea costului energiei electrice prin reducerea costului de
productie

Cresterea numarului de optiuni in alegerea furnizorilor de
electricitate

Prezentarea noii entitati integrate vertical
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Avantaje pentru mediu
Avantaje pentru Romania si la nivel regional

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

Disponibilitate in scopul tranzactionarii certificatelor verzi Cresterea concurentei atat la nivel national, cat si regional

Cresterea eficientei pietei de energie din Romania

Cresterea sigurantei in furnizare

Cresterea sustenabilitatii

Cresterea investitiilor pe piata de energie din Romania



Noua entitate se angajeaza ca surplusul de energie dupa onorarea contractelor reglementate, consumul propriu si onorarea
contractelor bilaterale sa fie vandut prin intermediul pietelor organizate.

Volum Produs - Volum Reglementat - Consum propriu - Rezervat pentru furnizare si vanzare
Volum tranzactionat pe

platforma OPCOM
=

Prezentarea noii entitati integrate vertical
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NOUA ENTITATE INTEGRATA VERTICAL VA CRESTE NIVELUL
LICHIDITATII PIETELOR DE ENERGIE ORGANIZATE DIN ROMANIA DE LA

21,6% LA CEL PUTIN 30%



PREZENTAREA NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL

SITUATIA ACTUALA DIN SECTORUL ELECTRO-ENERGETIC ROMANESC

 Sunt necesare investitii semnificative datorita vechimii capacitatilor de producere.

 Este necesara construirea de noi capacitati de producere datorita cresterii consumului de energie electrica.

 Sunt necesare investitii semnificative atat pentru atingerea standardelor de mediu de catre unitatile producatoare existente, cat si
pentru atingerea tintei nationale privind productia din surse regenerabile.

Cerinte semnificative pentru investitii

 Privatizarea producatorilor a inceput, insa 90% din activele de productie sunt inca detinute de stat.

Privatizare
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 Privatizarea producatorilor a inceput, insa 90% din activele de productie sunt inca detinute de stat.

 Operatorul de transport (Transelectrica) a fost partial privatizat in 2006 printr-o oferta publica initiala (IPO), 10% din capitalul companiei
fiind listat la Bursa de Valori Bucuresti.

 5 din cei 8 operatori de distributie au fost privatizati prin vanzarea pachetului majoritar de actiuni.

Schimbarea structurii pietei

 Exista o concurenta puternica in sectorul electro-energetic, CEZ, E.ON, ENEL, IBERDROLA, DALKIA, EdF, ELECTRABEL, RWE si
altii fiind activi pe aceasta piata.

 Cresterea sigurantei in furnizare si a sustenabilitatii sectorului energetic sunt prioritati cheie.

 Alte prioritati includ: (1) cresterea transparentei pretului, (2) oferirea mai multor optiuni clientilor, (3) promovarea unei concurente loiale,
(4) cresterea resposabilitatii in ceea ce priveste protectia mediului.



PREZENTAREA NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL

OBIECTIVELE SI PRIORITATILE SECTORULUI ELECTRO-ENERGETIC DIN ROMANIA

Principalele obiective

 Atingerea sustenabilitatii si securitatii in
furnizare

 Realizarea unei marje rezonabile de profit

 Modernizarea si construirea de noi capacitati
de productie

 Mentinerea si promovarea concurentei

 Cresterea sigurantei in furnizare

 Minimizarea costurilor pentru consumatori
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de productie

Planul strategic pe termen scurt

Accelerarea procesului de privatizare
pentru toate activele ramase din sectorul

electro-energetic.

Crearea unui jucator puternic la nivel national, cu o oferta publica initiala

planificata pe termen mediu.



PREZENTAREA NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL

LEGISLATIA UE PRIVIND SEPARAREA ACTIVITATILOR
(“UNBUNDLING”)

Scop

 Reteaua energetica trebuie sa
permita acces nediscriminatoriu
tuturor furnizorilor de energie

 Asigurarea unui mediu de piata
competitiv pentru o buna
functionare

 Progresul initial catre asigurarea
independentei operarii retelei

 Implementarea separarii are ca scop realizarea aspectelor
mentionate anterior prin :

 Eliminarea influentei exercitate de companiile de
distributie si furnizare legate.

 Prevenirea fluxului de informatii intre furnizare si
distributie care ar putea impiedica concurenta.

 Permiterea unei bune functionari a semnalelor pietei.
 Permiterea accesului nediscriminatoriu al tertelor

parti, pe baza unor conditii identice.

Obiectivele separarii

Separarea
distributiei

Separarea
transportului
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Directiva 1996/92/CE Directiva 2003/54/CE

 Acces pentru terte
parti

 Nivel initial minim de
separare a activitatilor
retelei de alte activitati

 Indeplinirea eligibilitatii
pana la 1 iulie 2007

 Acces reglementat
pentru terte parti

 Reglementator la nivel
national

 Separare legala dupa
separarea contabila si
manageriala

Separarea legala, contabila si
manageriala este obligatorie
pentru toate activele de
distributie si transport ale
statelor membre UE.

Separarea proprietatii in cazul
transportului este propusa de
catre UE, dar este inca in
discutie.



Separarea distributiei

 Separarea activitatilor de distributie si furnizare era obligatorie in majoritatea statelor membre UE, avand termen 1 iulie 2007:

 Separarea legala

 Separarea contabila

 Separarea manageriala

Sumarul separarii distributiei

PREZENTAREA NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL

SEPARAREA DISTRIBUTIEI
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 Separarea proprietatii nu este propusa pentru activele de distributie si furnizare.

 Toate activele de distributie implicate sunt in concordanta cu legislatia UE privind separarea
activitatilor.

 Separarea manageriala

 Separarea proprietatii intre activitatea de distributie si cea de furnizare nu este obligatorie.



Masuri propuse pentru a incuraja dezvoltarea unei piete complet
concurentiale

 Separarea proprietatii intre activitatea de transport si activitatile de producere,
distributie si furnizare

 Comisia propune transferul controlului catre un Operator de Sistem Independent
sau transferul proprietatii catre o terta parte

 Alternativ, companiile integrate vertical (care includ active de transport) sunt

 Maximizarea profitului prin:
 Deschiderea pietei pentru

toti participantii
 Investitii in retea

Obiectivul principal dorit de
operatorii de transport

Separarea transportului

PREZENTAREA NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL

SEPARAREA TRANSPORTULUI

© 2008 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente
KPMG afiliate la KPMG Internaţional, o corporaţie elveţiană. Toate drepturile rezervate. Imprimat în România.

14

 Noua entitate nu va include active de transport din Romania, acestea fiind detinute in prezent de
Transelectrica, care a fost recent listata la Bursa Romana prin intermediul unei Oferte Publice Initiale.

 Noua entitate va respecta astfel in totalitate legislatia privind separarea si nu va fi afectata de noile
propuneri privind separarea.

 Alternativ, companiile integrate vertical (care includ active de transport) sunt
sfatuite sa renunte la actiunile detinute in companiile de transport.

 Proprietatea ar putea fi mentinuta, totusi influenta in luarea deciziilor trebuie
eliminata.

 Investitii in retea



Obiectivele unei piete integrate:
 Accesul liber al participantilor la lantul valoric
 Mediu competitiv la toate nivelurile lantului valoric
 Libertatea de alegere a consumatorilor finali
 Cresterea sigurantei in furnizare

O piata integrata ofera:
 O mai mare putere de negociere pentru companiile energetice europene
 O gama mai larga de optiuni privind retelele de furnizare si accesul mai bun catre

consumatori
 Optiuni diversificate, servicii specializate, oferta diversificata si preturi mai scazute

Neelie Kroes, Comisarul in domeniul
Concurentei

„Majoritatea integrarilor verticale si fuziunilor nu
pun probleme si pot contribui la cresterea
eficientei de care sa beneficieze atat companiile,
cat si consumatorii.” Totusi, Comisia urmareste
sa previna tranzactiile care ignora indicatiile date
privind tipul de fuziuni care ar putea dauna
concurentei si consumatorilor.

Alexey Borisovich Miller,Presedinte al
Comitetului de Management al OAO Gazprom

PREZENTAREA NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL

CONSIDERENTE LEGISLATIVE – LEGISLATIA SI DIRECTIVELE EUROPENE
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 Integrarea verticala NU este interzisa de catre directivele, legile
sau regulamentele UE.

 Privatizarea activelor de pe piata de energie electrica NU este
impusa de catre directivele, legile sau regulamentele UE.

Comitetului de Management al OAO Gazprom

„Restructurarea corporatista a entitatii integrate
vertical este premisa competitivitatii acesteia pe
piata globala a energiei electrice. Sectorul
hidrocarburilor este dominat de integrarile
verticale ale companiilor din domeniul gazelor
naturale si petrolului”. Aceste corporatii detin
principiul organizatoric comun – integrare
operationala completa a intregului lant
tehnologic, de la prospectarea geologica pana la
producerea hidrocarburilor, transport, procesare
si marketing. Concentrarea capitalului si
capacitatile de generare comune contribuie la
reducerea costurilor unitare si la cresterea
profitului. Integrarea verticala este foarte
apreciata de pietele de capital.



Este necesar un

portofoliu de

productie echilibrat

care sa includa

diverse tehnologii de

productie si surse

primare de

combustibil pentru

asigurarea stabilitatii

preturilor, sigurantei

Comparatia tehnologiilor de producere in functie
de costurile de capital si a celor cu combustibilii

Comparatia tehnologiilor de producere in functie
de flexibilitatea productiei si costul de producere

In cadrul analizei anterioare, s-a propus un mix de productie pornind de la diverse considerente tehnice. Unele dintre
aceste considerente sunt prezentate in continuare.

PREZENTAREA NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL

CONSIDERENTE TEHNICE - Introducere in caracteristicile mixului de producere
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preturilor, sigurantei

in furnizare si

sustenabilitatii.

 Un mix diversificat al productiei, care foloseste o gama larga de tehnologii si surse primare de combustibil, va reduce riscurile
operationale si va stabiliza costurile de producere pe termen lung.

 Tehnologiile de producere pentru sarcina de baza si varful de sarcina trebuie folosite in mod echilibrat pentru a asigura cel mai
mic cost necesar satisfacerii cererii agregate a tuturor consumatorilor companiei.

 Centralele nucleare si hidro au cele mai stabile si economice caracteristici de productie.

 Carbunele este in prezent necostisitor si se bazeaza pe depozitele interne, dar poate fi afectat negativ in viitor de costurile
emisiilor de CO2.

 Productia pe baza de gaz este excelenta pentru echilibrarea pietei; totusi, costurile de producere in cazul acestei tehnologii
sunt mari si volatile.

 Productia pe baza de resurse regenerabile trebuie sa fie adecvata pentru a satisface cererea interna de Certificate Verzi.

 Se propune excluderea centralelor nucleare la acest nivel din considerente legislative, financiare si concurentiale.
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 Crearea unui jucator national integrat vertical ar servi
mai bine obiectivul de realizare a unei furnizari de
energie electrica eficiente, sigure si sustenabile in
Romania.

 Structura de productie propusa ar include centrale pe
baza de carbune si hidrocentrale, cu investitii greenfield
in surse regenerabile, gaz si centrale cu acumulare prin
pompare.

 Structura propusa permite o entitate integrata vertical
suficient de mare care sa poata concura pe piata

PREZENTAREA NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL

MIXUL DE PRODUCTIE AL NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL

Mix de productie pe termen lung

Gaz

3%
Regenerabile

4%

Hidroelectrica

Turceni

16%

Rovinari

13%
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Capacitate instalata totala: 10 030 MW*

Companii incorporate:
 Complexul Energetic Turceni – 1 650 MW
 Complexul Energetic Rovinari– 1 320 MW
 Hidroelectrica – 6 335 MW
 Transilvania Nord (Distributie si Furnizare)
 Transilvania Sud (Distributie si Furnizare)
 Muntenia Nord (Distributie si Furnizare)

Investitii greenfield:1725 MW

* Figura nu include centrale cu acumulare prin pompare

regionala. Aceasta mentine un mix de productie
competitiv si favorizeaza concurenta in sectorul de
producere a energiei electrice din Romania.

Hidroelectrica

64%

NOTA: Activele de transport nu vor face parte din
noua entitate.



COTA DE PIATA

UN NUMAR SEMNIFICATIV DE PARTICIPANTI VOR CONTINUA SA CONCUREZE PE
PIATA PRODUCERII DE ENERGIE ELECTRICA DIN ROMANIA

25.6 17.2 11.5 9.9 8.2 6.3 6 2.7 12.6 100
Cota de
piata %

Cota de piata privind energia electrica livrata in 2008

Europa 74,1%

41.5 17.2 11.5 8.2 6.3 2.7 100

Cota de piata dupa implementare integrarii verticale

Un numar semnificativ de companii producatoare de energie electrica vor continua sa concureze pe piata producerii de energie electrica
din Romania si dupa infiintarea entitatii integrate vertical. Cea mai mare parte a companiilor prezentate mai jos vor fi privatizate pe termen
mediu. De asemenea, se asteapta ca o parte din companiile integrate vertical din Europa sa achizitioneze active de producere din
Romania, in timp ce altele si-au anuntat deja planurile pentru realizarea de investitii greenfield in sectorul producerii energiei electrice.

Cota de
Piata %

Media primilor 3 participanti Media primilor 3 participanti

Europa 74,1%

12.6
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Romania 53,3%

Romania 70,2%

Europa 74,1%

Sursa: Raport privind rezultatele monitorizarii pietei de energie electrica, Ianuarie 2008, ANRE

Cota de piata a
companiilor

romanesti este sub
media europeana



COTA DE PIATA
CA URMARE A INFIINTARII COMPANIEI INTEGRATE VERTICAL, COTA MEDIE
DETINUTA PE PIATA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN ROMANIA VA FI SUB
MEDIA UNIUNII EUROPENE
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Media Europeana
74,1%

Romania cu integrarea
verticala 70,2%

Romania – in prezent
54,3%

%

Variatia cotei de piata detinuta de primii 3 jucatori din tarile Europene
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Structura pietei producerii energiei electrice din
tarile europene a fost analizata de Comisia
Europeana in „Anexele Tehnice la Raportul
Comisiei privind implementarea gazului si
electricitatii pe piata interna”

In cadrul Uniunii Europene, primii trei
participanti pe piata energiei electrice detin in
medie 74,1% din capacitatile interne de
producere.

 In prezent, primii trei participanti pe piata de energie electrica din
Romania detin 50% din capacitatile interne de producere.

 Ca urmare a integrarii verticale, se estimeaza ca primii trei participanti pe
piata vor detine o cota cumulata de 70,2%, valoare sub media Europeana
de 74,1%.

Nota: *datele anului 2007 **Dupa Integrarea verticala
Sursa: Rapoart ANRE, ianuarie 2008
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COTA DE PIATA

DUPA INTEGRAREA VERTICALA VOR EXISTA IN CONTINUARE PARTICIPANTI
IMPORTANTI PE PIATA PRODUCERII DE ENERGIE ELECTRICA DIN ROMANIA

Numarul companiilor cu o cota de piata mai mare de 5%, stabilita in functie de energia distribuita, 2006

In prezent, pe piata producerii energiei electrice din Romania exista cei mai multi participanti cu o cota de piata de peste 5%, mai mult
decat pe orice alta piata din Uniunea Europeana. Ca urmare a integrarii verticale, numarul acestora se va diminua, dar va ramane in
continuare printre cele mai mari din Uniunea Europeana. Dupa integrarea verticala, se va inregistra o diminuarea de la 7 la 5, cu mult
peste media europeana de 3,23.

De asemenea, trebuie mentionata intrarea recenta pe piata a catorva jucatori noi precum si asteptarile privind patrunderea altor
companii straine, in timp ce pe alte piete europene numarul participantilor ce detin cote de peste 5% din capacitatile de producere
interne este in scadere ca urmare a fuziunilor si achizitiilor din acest sector.
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Media
3,23

Romania dupa integrarea verticala = 5

Nota: *date aferente anului 2007. **Raportul ANRE Ianuarie 2008
Sursa: Raoartele ANRE



CONCENTRAREA PIETEI

CONCENTRAREA PIETEI IN CADRUL SECTORULUI ENERGETIC ESTE IN
CRESTERE IN UNIUNEA EUROPEANA

In cateva state din UE piata este din ce in ce mai concentrata datorita recentelor/ asteptatelor fuziuni si achizitii. Acest fenomen este
intalnit in cazul multor piete din cadrul Uniunii Europene, in special in Bulgaria, Austria, Polonia si Marea Britanie.

 Autoritatile poloneze au luat o serie de masuri privind consolidarea organizationala si financiara a companiilor care opereaza in
sectorul energetic inaintea demararii procesului de privatizare, acesta urmand sa se realizeze prin consolidare si organizare ulterioara.

 In Regatul Unit, ScottishPower a fost recent achizitionat de compania spaniola Iberdrola. Acesta include operatorul retelei de distributie
si de transport din sudul Scotiei. De asemenea, compania este si furnizor de energie electrica si gaz pentru consumatori din Regatul
Unit.

 Verbund, liderul pietei de energie electrica din Austria, intentioneaza sa achizitioneze partea detinuta de grupul german EnBW in
compania rivala EVN.

Exista o multitudine de alte exemple si se asteapta ca in viitor pietele de energie sa fie dominate de un numar redus de mari companii
nationale. Graficul de mai jos arata gradul de concentrare pe pietele din Uniunea Europeana prin intermediu indicelui Herfindahl-
Hirschman.
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Gradul de concentrare al furnizorilor de energie electrica si necesarul de investitii

Hirschman.

Sursa: Anexele Tehnice la Raportul
Comisiei privind implementarea
gazului si electricitatii pe piata
interna. Comunicat al Comisiei, 2008
si Informatii privind cotele de piata
din Romania.
www.eurofound.europa.eu
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CONCENTRAREA PIETEI

MARI COMPANII INTEGRATE VERTICAL AU PATRUNS PE PIATA DIN ROMANIA SI
INTENTIONEAZA SA-SI CONSOLIDEZE POZITIA PRIN ACHIZITIONAREA DE NOI CAPACITATI
DE PRODUCERE

Transilvania Nord

Transilvania Sud

Electrica Oltenia

Eolica Dobrogea
(ferma eoliana
de 1 600 MW)

Principalii ofertanti de energie
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Electrica Banat
Electrica Dobrogea

Electrica Muntenia Sud
Blue Line (detinatorul

drepturilor de a dezvolta un
parc eolian de 200 MW in

Dobrogea)

Electrica Oltenia

(OMV)

Electrica Moldova

DistriGaz Nord RADET
Constanta

Strategia acestor companii multinationale este de a deveni lider pe oricare din pietele pe care patrund. Datorita
intensificarii concurentei toate aceste companii urmaresc integrarea verticala in sectorul energetic din

Romania.



Tara Companiile principale Alti participanti

Austria

Belgia

Denemarca

Finlanda

Franta

Germania

Grecia

Irlanda

CONCURENTA

PRINCIPALELE COMPANII DIN SECTORUL ENERGETIC SI ALTI
PARTICIPANTI DE TOP DIN EUROPA

Noutati privind achizitiile facute de marii participanti pe piata de energie

Verbund, cea mai mare companie de electricitate din Austria,
spera sa achizitioneze o parte din compania austriaca rivala
EVN, care in prezent este detinuta de grupul german de utilitati
EnBW. Verbund este o companie de stat, iar Guvernul austriac
doreste sa protejeze sectorul energetic de competitorii straini;
acesta doreste sa reuneasca principalele companii de
electricitate din Austria in cadrul grupului Verbund. (Articol
publicat in Financial Times 11/07)

Comisia Europeana (CE) a autorizat preluarea controlului asupra
companiei Compagnie Nationale du Rhône (“CNR”, Franta), al
doilea mare producator de energie din Franta, de catre
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Italia

Olanda

Portugalia

Spania

Suedia

Marea Britanie

Polonia

Republica Ceha

Slovacia

Ungaria

Slovenia

doilea mare producator de energie din Franta, de catre
producatorul belgian de energie Electrabel SA. (Articol publicat in
Agence Europe 04/08)

CE a aprobat achizitia a trei producatori si furnizori de energie din
regiune (Elsam, Energi E2 si Frederiksberg Elnet) de catre
compania daneza de stat producatoare de gaz DONG. (Articol
publicat in Europolitics 03/06)

Enel a finalizat achizitia a 66% din actiunile companiile slovace
Slovenske Elektrarne (“SE”) pentru suma de 840 mil Euro. Enel
planuieste sa investeasca aproximativ 2 mld. Euro in activitatea
companiei in perioada 2006-2013. SE este cel mai mare
producator de energie din Slovacia, detinand 83% din piata si
avand o capacitate de producere instalata de 7 GW pe baza de
combustibili fosili, capacitate hidro si nucleara. (Platts Commodity
News 04/2006)



CONCURENTA

PIATA PRODUCERII DE ENERGIE DIN EUROPA A CUNOSCUT UN
PROCES DE CONCENTRARE SUB FORMA UNOR ACHIZITII
MAJORE…

Anunt Data Valoare tranzactie
(US$m) Tara

Electrabel achizitioneaza Suez-Tractebel Iulie-07 25 131 Belgia

E.ON obtine 9,9% din actiunile in Endesa de la Caja Madrid Mar-07 5 525 Spania

Enel achizitioneaza 9,99% din actiunile Endesa Feb-08 5 436 Spania

Electrabel, filiala a companiei SUEZ, a achizitionat 50,1% din La Compagnie
du Vent Nov-07 470 Franta

Edison isi mareste participatia in Edipower Iulie -07 365 Italia

Evonik Industries achizitioneaza 0,6% din RWE de la WestLB Sep-07 357 Germania

Verbund obtine aprobarea de a achizitiona o parte din EnerjiSA Ma-07 326 Turcia

CEZ cumpara Varna Power Station Oct-06 261 Bulgaria

SUEZ si Gaz de France achizitioneaza centrala electrica Teesside Apr-08 N/A Marea Britanie

© 2008 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente
KPMG afiliate la KPMG Internaţional, o corporaţie elveţiană. Toate drepturile rezervate. Imprimat în România. 24

Valoarea totala a achizitiilor incheiate in sectorul energetic european din ultimii 3
ani a fost de peste 54 mld USD.Sursa: Datamonitor

SUEZ si Gaz de France achizitioneaza centrala electrica Teesside Apr-08 N/A Marea Britanie

Welsh Power Group achizitioneaza centrala electrica Redditch de la First
Energy Redditch Apr-08 N/A Marea Britanie

IBERDROLA RENEWABLES achizitioneaza 49% din Eolica 2000 Mar-08 N/A Spania

Endesa France achizitioneaza 55% din Soprolif de la Electricite de France Mar-08 N/A Franta

Dalkia Polska achizitioneaza diferenta de actiuni din PRATERM Mar-08 N/A Polonia

GdF cumpara Eoliennes de la Haute-Lys de la Sechilienne-Sidec si Sofinerg Dec-07 N/A Franta

Thenergo achizitioneaza 49% din Polargen Nov-07 N/A Belgia

AES Corporation achizitioneaza 51% din actiunile IC ICTAS Energy Group Mai-07 N/A Turcia

Suez SA achizitioneaza 4,55% din actiunile Gas Natural Mai-07 N/A Spania

Dalkia Energia achizitioneaza 99,94% din actiunile Pannon Power Holding Ian-07 N/A Ungaria



CONCURENTA

…TRENDUL ESTE DE A CONTINUA ACEST PROCES SI PE TERMEN MEDIU SPRE
LUNG ASA CUM INDICA ACHIZITIILE MAJORE ANUNTATE IN ULTIMA PERIOADA

Anunt Data
Valoarea

tranzactiei
(US$m)

Tara

Enel si Acciona SA liciteaza pentru Endesa Mar-07 58 549 Spania

E.On doreste sa achizitioneze activele grupului Endesa de la Enel si Acciona Apr-07 15 364 Spania

E.ON AG urmareste achizitia a 44,6% din actiunile E.ON Sverige de la Statkraft Oct-07 6 452 Suedia

Guvernul Marii Britanii doreste sa vanda o parte din actiunile British Energy Group Mai-07 3 964 Marea Britanie

E.ON AG doreste sa achizitioneze Energi E2 Renovables Ibericas Aug-07 997 Spania

GE Energy intentioneaza sa vanda centrala electrica Baglan Bay Apr-07 948 Marea Britanie

A2A doreste sa achizitioneze restul de actiuni ale Delmi Mai-08 842 Italia

Enel intentioneaza sa vanda 51% din centralele hidroelectrice detinute in Italia
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Valoarea totala a tranzactiilor din sectorul european de producere a energie
anuntate de la inceputul lui 2007 depaseste 90 mld USD.

Sursa: Datamonitor

Enel intentioneaza sa vanda 51% din centralele hidroelectrice detinute in Italia
catre Dolomiti Energia Nov-07 818 Italia

BKW FMB urmareste achizitia a 33% din centrala termica pe baza de carbune de
la Electrabel Ian-08 630 Germania

Iberdrola urmareste achizitia a 50% din Eolicas de Euskadi Dec-07 327 Spania

International Power urmareste achizitionarea a 40% din actiunile Turbogas -
Produtora Energetica Mai-08 217 Portugalia

Mechel a obtinut aprobare organismului de reglementare bulgar pentru achizitia
centralei electrice Toplifikacia Ruse Nov-07 117 Slovenia

Holding Slovenske Elektrarne ar putea achizitiona termocentrala Rousse Iun-07 113 Bulgaria

Electrabel doreste sa achizitioneze Compagnie Nationale du Rhone Apr-08 Franta

RWE AG urmareste achizitia a 10% din actiunile Budapesti Elektromos Ian-08 Ungaria

CEZ doreste sa achizitioneze pachetul majoritar de actiuni in ZE PAK Aug-07 Polonia



PROGRESELE ALTOR TARI PRIVIND PROCESUL DE INTEGRARE VERTICALA

BULGARIA SI POLONIA IN CURSA PENTRU CREAREA UNEI ENTITATI INTEGRATE
VERTICAL

Polska Grupa
Energetyczna

ENERGA

ENEA (DSO)

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

Grupul BOT

Centrala electrica
Dolna Odra

Opt operatori de
distributie si furnizare

Centrala electrica Kozienice
Mina de carbune Bogdanka

Centrala electrica Ostroleka

Companie nationala
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Bulgaria a declarat oficial in februarie 2008 ca
intentioneaza sa sustina integrarea verticala.
Scopul statului bulgar este acela de a detine
entitatea in care vor exista interese minoritare
fluctuante.

Incepand cu martie 2006, Polonia sustine oficial
Integrarea Verticala, crearea a patru entitati
integrate vertical este in curs de desfasurare.

Energetyczna

Poludniowy Koncern
Energetyczny

Centrala electrica Stalowa Wola

ENION (Operator de distributie si
furnizare)

Energia – Pro (Operator de distributie si
furnizare)

Compania de gaz Bulgargaz holding

Operatorul retelei de transport national

Maritza Iztok: 2 centrale termice si mine

Centrala nucleara Kozloduy

Centrala nucleara Belene, odata ce va fi
construita si operationala



CONCURENTA

MENTINEREA SI PROMOVAREA CONCURENTEI IN SECTORUL ENERGETIC
NATIONAL SI REGIONAL

 Activitatile curente de investitii si dezvoltare ale CEZ, E.ON, ENEL si ale altor companii au determinat
o concurenta foarte eficienta pe piata din Romania. Totodata, crearea unei companii integrate vertical
va permite continuarea procesului de privatizare a unui procent semnificativ din capacitatile nationale
de producere a energie electrice.

 Capacitatile de producere curente –cu exceptia Nuclearelectrica-vor fi privatizate in favoarea altorConcurenta

Concurenta puternica la nivel national si regional
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 Capacitatile de producere curente –cu exceptia Nuclearelectrica-vor fi privatizate in favoarea altor
participanti la piata.

 Noua entitate va putea influenta pretul si va impulsiona concurenta.

 Activele de transport nu vor fi incluse in noua entitate, asigurand astfel accesul pe piata tuturor
participantilor.

 Noua entitate va fi activa la nivel regional.

Concurenta
crescuta



PO

INVESTITII

ROMANIA SI SERBIA SUNT SINGURELE TARI DIN EUROPA CENTRALA SI DE ESTCENTRALA SI DE EST
CARE NU AU INVESTITII IMPORTANTE IN ALTE TARICARE NU AU INVESTITII IMPORTANTE IN ALTE TARI

Orientarea generala a investitiilor este spre est. In timp
ce tarile din Europa Centrala investesc mult in alte tari,
Romania si Serbia nu au investitii semnificative. O
entitate romaneasca integrata vertical ar putea sa
investeasca in regiune si sa aduca beneficii populatiei
Romaniei.

Statistici privind investitiile din sectorul electro-
energetic
 Investitii totale in sector ~ 10 000 miliarde $
Cererea mondiala de energie se va dubla pana in
2030
Capacitatea instalata va creste de la 3498 GW in

Orientarea investitiilor in Europa Centrala si de Est

Legenda:
Orientarea investitiilor
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Sursa: M&A Surrvey 2006

Capacitatea instalata va creste de la 3498 GW in
2000 la 7157 GW in 2030
Capacitati de peste 1 000 GW vor fi scoase din
functiune pana in 2030, capacitati de ~4 700 GW
trebuie construite; costul lor este de ~ 4 100 miliarde
$
Sectorul electro-energetic mondial necesita investitii
de 1 600 miliarde $ in retelele de transport si de 3
800 miliarde $ in retelele de distributie
1 700 miliarde $ trebuie investiti in tarile de tranzit:
Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia-
Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Estonia, Republica
Federala Iugoslavia, Macedonia, Georgia,
Kazahstan, Kirghistan, Letonia, Lituania, Moldova,
Romania, Rusia, Republica Slovacia, Slovenia,
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina si Uzbekistan.

Sursa: World Energy Investment Outlook 2003, Agentia
Internationala a Energiei



INVESTITII

ROMANIA ESTE PE LOCUL 4 DIN PUNCT DE VEDERE AL POTENTIALULUI DE
INVESTITII IN EUROPA CENTRALA SI DE EST

Graficul ilustreaza nevoia de dezvoltare si
impulsionare a cresterii economice in Romania in

perioada 2008-2015.

Potentialul de investitii in Europa Centrala si de Est
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excelentbunSursa: Global business insight/ Capacitati de productie din Europa

Centrala si de Est

Sursa: Global business insight/ Capacitati de productie din Europa Centrala

si de Est

Investitiile din Europa Centrala si de Est in sectorul electro-energetic 2004-2007

Romania detine al doilea procentaj in
ceea ce priveste investitiile in sectorul

de generare. Acest trend poate
continua pe termen mediu si lung.
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INVESTITII

DE CE SUNT NECESARE INVESTITII IN SECTORUL ELECTRO-ENERGETIC
ROMANESC

Sectorul electro-energetic romanesc necesita unul dintre cele mai inalte niveluri al investitiilor din Uniunea Europeana

 Numai ~ 20% din capacitatile de productie sunt mai noi de 15 ani

 Aproape 1/3 sunt mai vechi de 25 de ani

Investitiile necesare au fost estimate la peste 4 - 5 miliarde US$ pe termen lung, din care 900 milioane $ sunt destinate modernizarii
retelelor de transport si distributie.

Numarul capacitatilor de productie puse in functiune in Romania pe decenii
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Din cele prezentate mai sus reiese existenta unei nevoi semnificative de investitii
in sectorul electro-energetic din Romania
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Sursa: analiza FOXX TRAINING SRL pe baza informatiilor publicate pe web-site-urile

producatorilor, 2007
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INVESTITII

ENTITATEA INTEGRATA VERTICAL NECESITA INVESTITII SEMNIFICATIVE PENTRU
A FI COMPETITIVA SI A RESPECTA STANDARDELE UE

Majoritatea termocentralelor (aprox. 82%) sunt in functiune de peste 25 de ani. Multe din acestea si-au depasit durata de viata, avand un
impact negativ asupra mediului, generand costuri de productie mari si pierderi. Mai mult, 37% din hidrocentrale si-au depasit si ele durata
de viata. Investitiile si actiunile necesare sunt prezentate mai jos. Investitiile in sectorul de generare au fost limitate pana in prezent insa
crearea unei entitati integrate vertical va creste semnificativ nivelul acestora.

Mai putina influenta politica

 Echipa de management

 Management interimar

 Management privat

 Guvernare corporatista

Sinergii

 Managementul riscurilor

 Optimizarea operatiunilor

 Coodonarea furnizarii

 Planificarea pe termen scurt si lung

 Reducerea costurilor

Imbunatatirea activitatii

operationale

 Mediu

 Tehnologie
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ECONOMIILE DE SCARA CE VOR PERMITE CONCURENTA CU MARILE COMPANII MULTINATIONALE

 Reducerea costurilor

Reducerea preturilor

Siguranta in furnizare

Imbunatatirea serviciilor oferite

Marketing mai bun

Sustenabilitate

Transparenta preturilor

Diversificare pentru consumatori

EFECTUL ASUPRA PIETEI



Guvernarea corporatista

Noua entitate ar trebui sa-si revizuiasca imediat procedurile si structura guvernarii corporatiste pentru a

elimina influenta politica; o structura corporatista actualizata va permite alinierea structurii interne si

managementului noii entitati la obiectivele pietei private.

 Guvernarea corporatista urmareste pastrarea echilibrului intre obiectivele economice si cele sociale, intre

obiectivele individuale si cele comune ale companiei si actionarii acesteia. Rolul guvernarii corporatiste

este de a incuraja utilizarea eficienta a resurselor si de a solicita raspunderea pentru folosirea acestor

resurse.

Guvernarea
corporatista a noii
entitati va juca un rol
important in succesul
acesteia si ar trebui
sa reprezinte un
obiectiv important pe
termen scurt.

EFICIENTA ECONOMICA

GUVERNAREA CORPORATISTA IN CADRUL ENTITATII INTEGRATE VERTICAL
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 Guvernarea corporatista promoveaza corectitudinea, transparenta si responsabilitatea. Structura

guvernarii corporatiste specifica drepturile si reponsabilitatile Consiliului de Administratie, managerilor,

actionarilor si altor grupuri de interese si detaliaza regulile si procedurilor de luare a deciziilor in

desfasurarea afacerilor.

 Intelege si defineste competentele managementului necesare integrarii verticale si atingerii obiectivelor

pe termen lung.

 Structura Consiliului- alocarea pozitiilor si reprezentarea in Consiliu pentru a asigura independenta

politica si progresul in realizarea obiectivelor pe termen lung.



EFICIENTA ECONOMICA

IMBUNATATIREA ACTIVITATII OPERATIONALE

Mediu

Implementarea tehnologiilor moderne in cadrul capacitatilor existente
pentru cresterea eficientei si reducerea emisiilor de CO2 si alte gaze.
Ca urmare, se poate reduce costul de productie prin reducerea
consumului de combustibil si a necesarului de emisii.

 Eliminerea sulfurilor
 Retehnologizarea electro-filtrelor in vederea reducerii emisiilor
 Tehnologii pentru reducerea emisiilor de NOx, SO2
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Tehnologie

 Cresterea eficientei si a vietii economice ale instalatiilor precum
grupurile energetice, cele de extractie a carbunelui si minerit
 Reducerea furnizarii de apa rece in cazul secetei care face in

mod normal ca centrala sa functioneze in cicluri mixte si astfel sa
creasca costul de productie

 Tehnologii pentru reducerea emisiilor de NOx, SO2
 Stocarea cenusei si zgurii



EFICIENTA ECONOMICA

DISTRIBUTIA SI EXTRACTIA

Noua entitate va controla 3 regiuni de distributie asigurand investitii pentru

toate filialele si imbunatatirea fiabilitatii. In vederea atingerii obiectivelor de

mediu stabilite de Uniunea Europeana si cresterii eficientei, capacitatile de

productie si distributie a energiei electrice preluate de noua companie vor fi

retehnologizate, costul acestor modernizari ridicandu-se la 400 milioane

Euro.
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 Romania dispune de resursele naturale necesare functionarii

centralelor electrice pe baza de carbune.

 Noua entitate va asigura continuarea exploatarii minelor de carbune,

precum si competitivitatea acestora. De asemenea, va asigura

siguranta in furnizarea energiei catre consumatorii finali la cel mai bun

pret.



 Investitiile in producerea de energie pe baza de resurse regenerabile vor determina cresterea
sustenabilitatii pe piata furnizarii de energie electrica din Romania.

 Investitiile greenfield in capacitati de producere pe baza de resurse regenerabile si retehnologizarea
instalatiilor hidroelectrice existente vor permite atingerea obiectivelor privind energia regenerabila
asumate de Romania.

Cresterea
sustenabilitatii

Cresterea sigurantei in furnizare si sustenabilitatii in sectorul furnizarii energiei electrice

CRESTEREA PRODUCTIEI

IMBUNATATIREA SIGURANTEI IN FURNIZARE SI SUSTENABILITATII
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 Romania dispune de combustibilul necesar pentru functionarea centralelor electrice pe baza de
carbune (complexele energetice Turceni si Rovinari includ si mine de carbune ce pot asigura
necesarul de resurse pentru urmatorii 35-40 ani). Noua entitate va asigura continuarea exploatarii
minelor de carbune si competitivitatea acestora.

 Siguranta in furnizarea energiei catre consumatorii interni poate fi asigurata printr-un mediu de
reglementare si existenta unei entitati coordonatoare in cadrul sectorului energetic national axata pe
problemele Romaniei. Crearea unui jucator pe piata integrat vertical va contribui la cresterea nivelului
investitiilor, a eficientei in cadrul sectorului electro–energetic, precum si implicarea in proiecte la nivel
national/ regional, asigurandu-se astfel siguranta in furnizare in Romania.

Cresterea sigurantei in
furnizare



Previziuni privind cererea de energie la nivel regional (GWh)

CRESTEREA PRODUCTIEI

PREVIZIUNILE PRIVIND CEREREA DE ENERGIE LA NIVEL REGIONAL INDICA
CRESTERI PESTE MEDIE PENTRU REGIUNEA SUDICA A EUROPEI CENTRALE

Romania se asteapta sa aiba cea mai puternica crestere economica la nivel regional, crestere ce se va reflecta in evolutia cererii de
energie electrica in urmatorii 12 ani. Rata compusa de crestere anuala (CAGR) a cererii, calculata ca medie ponderata, este de 1,80%
pentru Europa Centrala si de Est. Astfel, Serbia, Bulgaria si Romania vor inregistra cresteri peste medie, fapt ce subliniaza cresterea
necesarului de capacitati de producere suplimentare la nivel regional pentru asigurarea furnizarii de energie catre consumatorii casnici si
industriali.

Tara
CAGR 2008 -

2012

Ponderea
productiei in

total

Slovenia 1,4% 3%

Cehia 0,8% 13%80 000

100 000CAGR
2008-2020

1,72% 1,83% 2,88% 2,18%
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Sursa: Siguranta in furnizare Serbia, 2007, Societe Generale,
Previziunile KPMG

Cehia 0,8% 13%

Ungaria 1,7% 9%

Polonia 1,5% 27%

Slovacia 1,3% 6%

Romania 2,9% 14%

Bulgaria 2,2% 8%

Albania 3,4% 2%

Kosovo 3,5% 1%

Bosnia-Hertegovina 1,8% 2%

Serbia 1,8% 8%

Croatia 2,4% 4%

Muntenegru 1,3% 1%

Medie ponderata 1.8%
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CRESTEREA PRODUCTIEI

IN PREZENT ROMANIA ESTE UN EXPORTATOR DE ENERGIE IN TARILE DIN
CENTRUL SI ESTUL EUROPEI

8
9

3 4
7

Blocul de NE (Cehia, Ungaria, Polonia,
Slovacia, Ucraina)
Nivelul capacitatilor de producere in tarile
din Nord – Estul Europei va fi
corespunzator pana in 2010. Pana in
2020 va fi necesara punerea in functiune
a unor unitati de producere cu o putere
instalata de 30 – 50 GW.

Volumul energiei electrice tranzactionata in prezent (GWh)
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Blocul de SE (Bosnia – Hertegovinia, Bulgaria,
Macedonia, Romania, Grecia, Muntenegru, Serbia)
Pana in 2010, tarile din Sud – Estul Europei nu vor
dispune de capacitati de productie adecvate.
Incepand cu 2010 acestea vor creste. Insa, punerea
in functiune de noi centrale pe baza de gaz pana in
2013 precum si a unor unitati nucleare in Romania si
Bulgaria pana in 2015 nu va fi suficienta pentru a
acoperi cresterea cererii de energie electrica din
regiune pe termen lung.



CRESTEREA PRODUCTIEI
PREVIZIUNILE UCTE PRIVIND ADECVAREA SISTEMULUI SUBLINIAZA NECESITATEA
CONSTRUIRII DE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE PENTRU CA ROMANIA SA-SI
MENTINA POZITIA DE EXPORTATOR

Potrivit Previziunilor UCTE privind adecvarea sistemului pentru perioada 2008-2020, Romania va trece din pozitia de exportator in cea de
importator. Serbia si Bulgaria au planuri de investitii pe termen lung in noi capacitati de productie pe care le considera fezabile pentru
finalizare.

Romania dispune de resursele naturale necesare si are potentialul de a ramane o tara exportatoare de energie in conditiile realizarii unor
investitii semnificative privind modernizarea si construirea de noi facilitati de productie.

Capacitatile de productie ramase minus Marja de adecvare de referinta
in ianuarie 11:00 (Previziunile UCTE privind adecvarea sistemului
pentru perioada 2008 – 2020)

Tara Capacitati instalate

Capacitati planificate si recunoscute de UCTE
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Sursa: Previziunile UCTE privind adecvarea sistemului pentru
perioada 2008 - 2020

Tara Capacitati instalate

Ungaria
Niciuna

Romania

2 unitati nucleare de 648 MW fiecare

Unitati cu acumulare prin pompare 1 000
MW

Unitati hidro de 335 MW

Bulgaria
Unitati suplimentare de 3 100 MW (tipul
acestora fiind neprecizat)

Serbia

Centrala electrica pe baza de gaz cu o
putere instalata de 530 MW

Centrala hidroelectrica de 1 220 MW
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CRESTEREA PRODUCTIEI

NECESITATEA CRESTERII INVESTITIILOR IN CAPACITATI DE PRODUCTIE IN
CORESPONDENTA CU CRESTEREA ECONOMICA DIN ROMANIA

 Investitiile in noi instalatii de productie si distributie sunt foarte importante datorita nivelului scazut
al acestora din trecut. Entitatea integrata vertical va promova accelerarea investitiilor pe piata
energiei electrice din Romania prin atragerea capitalurilor straine si prin utilizarea fondurilor proprii.

 Pentru atragerea cu succes a capitalurilor straine si altor surse de finantare este nevoie de o
pozitie puternica pe piata si detinerea unei baze largi de active; noua entitate va face posibila
atragerea acestor fonduri pentru realizarea investitiilor in sectorul electro–energetic national.

Promovarea investitiilor pe piata energiei electrice din Romania
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atragerea acestor fonduri pentru realizarea investitiilor in sectorul electro–energetic national.

 In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu impuse de Uniunea Europeana si pentru cresterea
eficientei, capacitatile de productie si distributie preluate de noua entitate vor fi retehnologizate.

 Prin construirea unor unitati de productie cu o capacitate instalata de 1 725 MW si costuri de 1
800 milioane €, noua entitate va contribui in mod semnificativ la acoperirea necesarului de investitii
din sectroul electro-energetic din Romania.

 Investitiile greenfield propuse pe termen mediu vor include: (1) Biomasa – 300 MW, (2) Ferme
eoliene – 100 MW, (3) Microhidrocentrale – 25 MW, (4) Centrale pe baza de gaz – 300 MW, (5)
Centrale cu acumulare prin pompare – 1 000 MW

 Noua entitate se va putea implica in proiecte investitionale de anvergura la nivel national, regional
si international.

Cresterea investitiilor



PROGRESUL TEHNIC

COMPANIILE INTEGRATE VERTICAL REPREZINTA CEA MAI EFICIENTA MASURA
IMPOTRIVA INCALZIRII GLOBALE

Companiile integrate vertical de dimensiuni mari au departamente multiple care se ocupa cu Cercetarea si dezvoltarea. Ele fac cercetari in
domenii precum energia electrica, industrie si sanatate.

Alte exemple de cheltuieli de cercetare-dezvoltare ale companiilor integrate vertical sunt:

Nume companie Cheltuiala in 2007 Comentarii

RWE 74 mil €
Noi metode de producere a energiei electrice din carbune, implicand captarea emisiilor de
dioxid de carbon si stocarea lor sub pamant.

EON 37 mil €
(1) Baterii extrem de eficiente, (2) unitati de stocare mobile, (3) sisteme de stocare pe
baza de aer comprimat, si (4) noi dispozitive de stocare a caldurii.
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EON 37 mil €
baza de aer comprimat, si (4) noi dispozitive de stocare a caldurii.

ENEL 29 mil €
(1) Captarea si stocarea dioxidului de carbon (CO2), (2) producerea energiei din surse
regenerabile, (3) distributia energiei produse, si (4) eficienta energetica.

EDF
375 mil € (excl. EDF

Group)
(1) producere , (2) managementul energetic , (3) retele, (4) dezvoltare comerciala, (5)
mediul si energia regenerabila, si (6) tehnologii informationale

CEZ 20,84 mil €

(1) Exploatarea eficienta, in siguranta si fiabila a instalatiilor nucleare, (2) Tipuri noi de
centrale nucleare (3) tehnologii nucleare in domeniul sanatatii (4) Tehnologii de ardere a
carbunelui nepoluante, (5) ciclul combustibilului nuclear si manipularea deseurilor
nucleare, (6) Fusiunea nucleara

Ca rezultat al cresterii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, se ivesc oportunitati de diferentiere intre
concurenti si se creaza avantaje competitive. Astfel, se asteapta ca entitatea integrata vertical sa aiba o

contributie majora in domeniul cercetarii si dezvoltarii in sectorul energetic romanesc.



INVESTITII

SUMARIZAREA BENEFICIILOR INVESTITIONALE CE VOR FI ADUSE SECTORULUI
ENERGETIC ROMANESC

Avantaje pentru companie Avantaje pentru consumatorii finali

Economii de scara mai mari

Eficienta sporita si optimizarea resurselor

Achizitionarea de noi tehnologii

Imbunatatirea pozitiei pe piata si prezentei in industrie

Extinderea operatiunilor

Calitate mai buna a serviciilor prin consultarea celor
mai bune practici

Reducerea costului energiei electrice prin reducerea
costului de productie

Cresterea numarului de optiuni in alegerea furnizorilor
de electricitate
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Avantaje pentru
mediu

Avantaje pentru Romania si
la nivel regional

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

Disponibilitate in scopul tranzactionarii
certificatelor verzi

Cresterea concurentei atat la nivel national, cat si
regional

Cresterea eficientei pietei de energie din Romania

Cresterea sigurantei in furnizare

Cresterea sustenabilitatii

Cresterea investitiilor pe piata de energie din
Romania



2008
Ian

2009
Ian

2010
Ian

2011
Ian

2012
Ian

2013
Ian

2014
Ian

Construirea a:
300 MW pe baza de

Construirea a:
1 000 MW
acumulare prin

Examinarea oportunitatilor de expansiune
la nivel regional

PLAN DE
INVESTITII PROPUS

Entitatea integrata
vertical planuieste sa
aiba o capacitate
instalata totala de
10.030 MW pana la
jumatatea anului
2014. Aceasta
reprezinta o
capacitate
suplimentara de

INVESTITII

PLAN DE INVESTITII PROPUS
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* Figura nu include centralele cu acumulare prin pompare

Transferul capacitatilor de producere
operationale:
1 650 MW Complexul Energetic
Turceni
1 320 MW Complexul Energetic
Rovinari
6 335 MW Hidroelectrica

Reabilitarea centralelor pe baza de carbune si a
hidrocentralelor mari transferate

300 MW pe baza de
biomasa

Construirea a:
300 MW pe baza de gaz
100 MW ferme eoliene
25 MW microhidrocentrale

acumulare prin
pompare

Implementarea noii entitati avand o capacitate totala instalata de 10 030 MW*

suplimentara de
1.725 MW.

Asa cum a fost
mentionat anterior,
acest lucru va aduce
entitatii un nou mix
de productie prin
adaugarea de surse
regenerabile altele
decat facilitatile hidro
si pe baza de gaz.



Planul de investitii pe termen mediu

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

SURSE DE FINANTARE PENTRU INVESTITII
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Planul de investitii pe termen mediu

 Toate investitiile propuse ale entitatii integrate vertical vor fi suportate din fondurile obtinute din privatizarile anterioare si din

imprumuturi.

 700 - 750 milioane EURO sunt disponibile in urma privatizarii activelor de distributie / producere, obtinandu-se astfel un total de 2

350 - 2 500 milioane de EURO surse disponibile (presupunand un raport 30:70 intre capitalurile proprii si capitalul imprumutat).

 O oferta publica initiala (IPO) a noii entitati, la nivelul societatii-mama, poate fi planificata pe termen scurt spre mediu,in functie de
necesarul de investitii al noii companii



20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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TRANSPARENTA PRETURILOR

INTERESE DETINUTE DE STAT IN COMPANII LA NIVEL REGIONAL

Procent in proprietatea statului

Noua entitate integrata
vertical va asigura
echilibrul dintre pret si
cerere prin alocarile
stabile in vederea
asigurarii performantelor
durabile.

Integrarea verticala si proprietatea de stat sunt des intalnite in sectorul energetic. Oferta initiala publica pentru noile entitati este
recomandata pe termen mediu in vederea cresterii concurentei pe piata si finantarea dezvoltarii regionale.
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0%

10%

20%

CEZ EDF E.On Enel Vattenfall Electrabel Endesa RWE Electrica

Proprietatea statului Proprietate privata

 Participatii majoritare ale statului in companiile integrate vertical sunt intalnite in numeroase tari europene.

 Integrarea verticala este intalnita in principalele companii energetice europene.

 Inaintea realizarii unei IPO se asteapta atragerea de capital de la un investitor strategic in vederea incurajarii disciplinei in sectorul privat.

 Se presupune ca pana in 2012, in functie de necesarul de capital al noii companii,o cota de pana la 25% din Electrica va fi vanduta prin oferta publica initiala.

 Atragerea de capital de la un investitor strategic si/ sau alti investitori financiari printr-o oferta publica initiala va promova disciplina pietei, transparenta si
independenta.

 Ponderea proprietatii de stat este variabila, unele entitati fiind detinute 100% de stat, in timp ce altele fiind integral in proprietate privata.

 Proprietatea de stat nu influenteaza profitabilitatea sau succesul entitatilor, CEZ, companie de stat, fiind una dintre cele mai profitabile si de succes entitati

analizate.

Noua entitate
integrata vertical



Noua entitate integrata vertical va asigura cresterea volumului
de energie electrica tranzactionata pe piata libera, angajandu-
se sa vanda o anumita cantitate de energie electrica prin
intermediul pietelor organizate din Romania. Aceasta va
asigura:

 Transparenta pretului energiei electrice

 Posibilitatea concurarii intr-un mediu non-

PLATFORMA COMERCIALA ACTUALA DUPA INTEGRAREA VERTICALA

OPCOM si-a asumat responsabilitatea sa gestioneze 4% din
PIB-ul Romaniei.

In perioada 2000 - 2006, OPCOM a administrat tranzactii pe
piata energiei electrice si a serviciilor auxiliare avand un volum
de aproximativ 322 TWh, cu o valoare* de 284.161 miliarde
RON:

PROMOVAREA CONCURENTEI PRIN TRANSPARENTA PRETULUI

AVANTAJELE AVANTAJELE NOII ENTITATI INTEGRATE VERTICAL PE
PIATA ENERGIEI DIN ROMANIA - OPCOM

OPCOM Informatii despre volumul si lichiditatea pietei in
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discriminant pentru toti participantii la piata

 Stabilirea preturilor pe baza informatiilor din

piata

 Tratament egal pentru toti participantii pe piata

 Utilizarea eficienta a resurselor pietei

Sursa: Rapoarte anuale ale OPCOM 2005 -2007
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OPCOM Informatii despre volumul si lichiditatea pietei in

perioada 2005 - 2007



PROMOVAREA CONCURENTEI PRIN TRANSPARENTA PRETULUI

RATA MEDIE A LICHIDITATII PE PIATA LOCALA ESTE DE 23,46%

96%

80%

100%

Luand in considerare tranzactiile pe Piata Zilei Urmatoare si pe Piata Contractelor Bilaterale in 2007, aproximativ 22% din consumul
total al Romaniei este tranzactionat prin intermediul pietelor organizate, comparativ cu media europeana de 23,48%. De mentionat ca
in unele tari piata este puternic reglementata, participantii fiind obligati sa vanda energia electrica prin intermediul bursei locale.

% din consumul de energie electrica tranzactionat pe piata spot locala

Nota: CZ, DK, FI, FR, GER, NL, NO, UK, si RO vor avea tranzactii semnificative in viitor.
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Nota: Pentru Bulgaria nu sunt disponibile informatii.
Sursa: (1) Anexele Tehnice la Raportul Comisiei privind implementarea Gazului si Electricitatii pe piata interna. Comunicat al Comisiei, 2008 ; (2) CTK Stiri din lumea afacerilor

(3) APX Group UK, (4) Bursa de Valori de la Praga

Media
23,46%



PROMOVAREA CONCURENTEI PRIN TRANSPARENTA PRETULUI

NEOFICIAL, CEZ A STABILIT SA VANDA 40% DIN ENERGIA PRODUSA PE
BURSA ENERGIEI ELECTRICE DE LA PRAGA (PXE)

In trecut, pe bursa de la Praga se tranzactiona doar 1% din
consumul total de energie al Cehiei, aceasta datorandu-se
acordarii unei licente exclusive companiei publice Operátor trhu s
elektřinou (OTE; detinuta 100% de stat), responsabila cu
administrarea pietelor spot si de echilibrare, monitorizarea si
executarea contractelor bilaterale. Contractele bilaterale
reprezentau 99% din volumul tranzactiilor.

Potrivit unui articol publicat in 10 iulie 2007, CEZ a stabilit neoficial
sa vanda 40% din energia produsa pe Bursa Energiei Electrice de
la Praga. In prezent, Bursa Energiei Electrice de la Praga, infiintata
pe 17 iulie 2007, are 28 de membrii. De asemenea, CEZ a promis

45%

62%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minerit

Generare

Distributie

Cota de piata a CEZ in Divizii Integrate Vertical

neoficial, 40% din productia de energie electrica
se va tranzactiona pe PXE
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pe 17 iulie 2007, are 28 de membrii. De asemenea, CEZ a promis
sa fie operator de piata pe PXE, contribuind in continuare la
cresterea lichiditatii pietei.

Sursa: CEZ Bursa de la Praga 10 Iulie , CTK Stiri din lumea afacerilor, Raport CEZ din prima jumatate a anului 2007

53%Furnizare

In raportul privind activitatea semestrului I 2007, compania si-a reinnoit intentia de a vinde o parte importanta din surplusul de energie
electrica produsa prin intermediul PXE, inlocuind astfel, modalitatea de precedenta de comercializare prin licitatii anuale.
Pe langa vanzarea energiei electrice pe piata ceha, CEZ este prezenta si pe pietele de energie din Europa Centrala si de Est.
Compania tranzactioneaza pe piata contractelor bilaterale si pe piete libere transparente incluzand platforme de schimb, brokeri si
piete spot. Afiliindu-se PXE, CEZ va creste substantial volumul energiei electrice vandute prin intermediul acestor platforme
transparente.



PROMOVAREA CONCURENTEI PRIN TRANSPARENTA PRETULUI
NOUA ENTITATE INTEGRATA VERTICAL VA CRESTE NIVELUL LICHIDITATII
PIETELOR DE ENERGIE ORGANIZATE DIN ROMANIA DE LA 21,6% LA 30%

Modificarea Impact asupra OPCOM

Cantitatea produsa
(Termica)

Modificare de la 14,0 la
17,5 TWh datorita cresterii
gradului de exploatare de
la 70% la 90%

Cresterea cu 3,5 TWh a
energiei electrice
disponibile

Cantitatea
reglementata

Diminuare cu 5% datorita
evolutiei pietei

Cresterea energiei
electrice disponibile

Noua entitate se angajeaza ca surplusul de energie electrica, dupa onorarea contractelor reglementate, consumul propriu si onorarea
contractelor bilaterale sa fie vandut prin intermediul pietelor organizate.

Volum Produs - Volum reglementat - Consum
propriu

- Rezervat pentru furnizare si
vanzare

Volum tranzactionat pe
platforma OPCOM

=

Rezultatul pontentialelor angajamente intre noua entitate
integrata vertical si OPCOM – Lichiditatea (%)
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reglementata evolutiei pietei electrice disponibile

Consum propriu Crestere ca urmare a
maririi productiei

Scaderea energiei
electrice disponibile

Rezervat pentru
furnizare si vanzare

Urmeaza a fi determinat,
atingandu-se obiectivul de
a vinde cel putin 30% din
energia produsa pe piata
monitorizata de OPCOM

Garanteaza ca 30% din
energia produsa va fi
vanduta pe pietele
monitorizate de OPCOM

Piata Zilei Urmatoare/
Piata contractelor
bilaterale/ Piata de
echilibrare

Cresterea pana la30% din
totalul vanzarilor a energiei
produse in centrale termice
plus 500.000 MWh produsi
de Hidroelectrica pe an

Creste lichiditatea de la
21,6% la cel putin 30%
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Media europeana pe Piata Zilei Urmatoare 23.46%

LICHIDITATEA CRESTE DE LA 21,6% LA
CEL PUTIN 30%



Concluzii

Scopul acestui document este de a analiza atractivitatea, fezabilitatea si etapele
primare de implementare referitoare la crearea unei companii integrate vertical in
sectorul energiei electrice din Romania. Pe baza informatiilor disponibile si analizate
pana in prezent, nu se intrevad bariere in ceea ce priveste crearea unei companii
integrate vertical, ajungandu-se la urmatoarele concluzii:

−O companie integrata vertical va ajuta la promovarea investitiilor, sigurantei
furnizarii energiei electrice , eficientei si a concurentei pe piata electricitatii din
Romania si va sustine stabilitatea si suportabilitatea preturilor.
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Romania si va sustine stabilitatea si suportabilitatea preturilor.

−Nu se cunosc bariere legale sau de piata in vigoare, interne sau internationale,
pentru un astfel de proiect, iar numeroase precedente puternice exista in Europa.

−Piete financiare (de imprumuturi sau capitaluri proprii) exista pentru o astfel de
entitate, influentate de structura operationala si financiara a companiei integrate
vertical.

−Importanta disciplinei impuse de sectorul privat este semnificativa in realizarea
acestui proiect


