
Asociația Marilor Consumatori de Energie 

din România

Soluții pentru domeniul energetic



Cine suntem

 Asociația Marilor Consumatori de Energie din România (ABIEC) 

include cele mai importante companii energo- intensive din 

România

 Activitățile membrilor noștri se desfășoară în domenii energo-

intensive, de la producția de metale, până la ciment și prelucrarea

lor în aval fie în produse finite, fie în produse intermediare pentru

utilizare în continuare pe lanțul valoric

 Printre membrii ABIEC se află:

 ArcelorMittal Hunedoara

 ALRO

 CRH Romania

 Liberty Galați

 Tenaris

 Saint Gobain



EUR Sume medii anuale

Exporturi de produse cu valoare 
adăugată

1,3 mld.

Taxe (bugete locale și bugetul 
național) 130 mil.

Investiții totale 1,5 mld.

Angajați direcți 33.000

Angajați indirecți 170,000

Cine suntem

În mod direct, afacerile cumulate ale membrilor noștri

actuali contribuie cu 2% la PIB-ul din România. Rolul nostru

în economia românească este și mai mare, dacă îl

raportăm la activitățile industriale din aval pe care le 

susținem.



Ce facem

 Asociația facilitează dialogul cu factorii de 
decizie și părțile interesate relevante pentru a 
asigura consultarea în domeniile care pot afecta
industria românească și pentru a prezenta
pozițiile sectorului în acest sens.

 Susținem contribuția industriei românești la 
dezvoltarea durabilă a economiei naționale, 
precum și opiniile și pozițiile industriei în toate
segmentele societății.

 ABIEC își concentrează activitățile în mai multe
domenii: durabilitate; mediu, sănătate și
siguranță și energie.



Energie – prețuri
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Surse:

Prețul energiei electrice: Eurostat Componente ale prețurilor la energia electrică pentru consumatorii non-casnici - date anuale

(consum de la 70 000 MWh la 149 999 MWh - banda IF) pentru perioada 2008-2018, prețul tranzacțiilor Opcom pentru 2019 și 2020

Taxe: valorile reglementate de ANRE.

Note: Tariful de distribuție nu este inclus iar pentru taxe de certificatele verzi este inclusă scutirea de 85% pentru industriile energo

intensive

Preț PZU mediu săptămânal în 2019



Consumatorii intensivi de electricitate din România plătesc in mod semnificativ mai mult

pentru electricitate in comparație cu companii europene similare din tari industrializate
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În încercarea de a reduce riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon în România, cele mai semnificative domenii de reducere a costurilor ar fi 
taxa de cogenerare, tarifele de transport si distribuție, eventual prin scutiri, precum și compensarea sub formă de ajutor de stat pentru costurile 
indirecte induse de ETS

Sursa: ANRE, Eurostat, Ecofys Frauhofer PwC Analysis
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Deși prețul mediu anual al EU ETS a fost destul de stabil in perioada 2016-2017, în jurul valorii de 5,6 - 5,8 EUR pe certificat EU ETS, prețul a crescut

semnificativ incepand cu anul 2018.

În situația unei creșteri puternice a prețului certificatelor de emisii UE ETS, consumatorii români de energie electrică ar fi mai expuși la creșterea indirectă

indusă prețului energiei electrice datorită factorului său de emisie mai mare pentru electricitatea produsă de combustibili fosili, în comparație cu alți

consumatori din UE28.

Evoluția prețului certificatelor EU ETS

Având în vedere prognoza Carbon Tracker pentru anul

2020, consumatorii intensivi de electricitate din

Romania ar fi expuși în mare măsură la

majorarea cotațiilor certificatelor de CO2 și vor

suporta în mod semnificativ mai multe costuri

induse de EU ETS daca se iau în considerare

schemele de sprijin din țările analizate

Soursa: EEX pentru anii 2013 – 2019 si previziunile Carbon Tracker pentru anul 2020
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Dintre țările analizate, cele mai mari prețuri ale electricității destinate 

consumatorilor energo-intensivi au fost înregistrate în România și Italia, iar cele 

mai scăzute – în Germania și Franța

• Cele mai mari costuri ale energiei electrice

pentru utilizatorii finali sunt înregistrate în

Italia cu 83 EUR / MWh, iar cel mai mic 

preț al energiei electrice pentru

consumatorii energo intensive este

înregistrat în Germania. 

• Toate țările analizate înregistrează reduceri

pentru impozitele și taxele impuse

consumatorilor energo-intensivi. 

• Cea mai mare reducere a impozitelor, de 

aproximativ 99%, este înregistrată în

Olanda.

• Trei țări înregistrează, de asemenea, 

reduceri în ceea ce privește costurile de 

rețea (în principal de transport), și anume

Olanda, Franța și Germania . 

• Doar două țări nu au implementat o 

directivă pentru reducerea costurilor

indirecte ETSSursa: Raport PwC pentru ABIEC



• Consumatorii energo-intensivi din țările analizate beneficiază de reduceri 

cuprinse între 42% și 74% din prețul total pentru companiile industriale, în 

timp ce în România reducerile sunt semnificativ mai mici

Cea mai mare reducere in pretul energiei

electrice se observa in Germania (approx. 

74%) ca rezultat al implementarilor cateva

mecanisme de scutiri de taxe, tarife de 

transport si compensarea costurilor

indirecte cu emisiile de carbon 



Aproximativ o treime dintre statele membre beneficiază de scheme de 

compensare pentru costurile indirecte ETS până în 2020

• Costurile indirecte cu emisiile de carbon sunt costurile pe care 
producătorii de energie electrică le transfera in în prețul energiei
electrice pentru recuperarea costurilor determinate de 
achiziționarea certificatelor de emisii și sunt în special relevante
pentru industriile cu consum energetic intensiv. 

• Estimarea costurilor indirecte depinde, printre altele, de 
estimările costurilor transferate. Cu toate acestea, este clar că
industriile cu consum energetic intensiv ar putea experimenta
costuri indirecte ridicate, în special în condițiile în care prețurile
certificatelor CO2 sunt în creștere.

• Spre deosebire de costurile directe, nu există o abordare
armonizată pentru compensarea costurilor indirecte: doar
compensații parțiale și regresive sunt disponibile statelor
membre, iar majoritatea țărilor UE cu industrii cu consum
energetic intensive au scheme de compensare în vigoare.

• Recomandările europene prevăd un ajutor de stat maxim, 
exprimat ca procent din costurile indirecte calculate, de maximum 
85% până în 2015, scăzând la 75% în 2019. Majoritatea statelor
membre oferă această sumă maximă de compensare, cu excepția
Finlandei, care compensează doar 50% din ajutorul de stat maxim 
posibil.

Sursa: raport PwC pentru ABIEC



Mecanisme de sprijin in Uniunea Europeana (1/2)

În contextul unor politici de mediu din

ce în ce mai stricte care exercită

presiuni asupra costurilor

producătorilor industriali mari, în

raport cu costurile emisiilor de CO2 și

schemele de susținere a eficienței

energetice, majoritatea acestor

operatori nu au posibilitatea de a

transmite clienților lor creșterea

costurilor fără a-si periclita

poziția competitivă. Mai mult,

operând pe o piață de mărfuri fungibile,

astfel de companii se confruntă cu

o concurență puternică din partea

regiunilor cu politici mai puțin

stricte în materie de emisii de

carbon și de eficiență energetică

(de exemplu, Asia cu China și India în

special)

Cu acest nivel de costuri și presiune

concurențială, industriile mari consumatoare de

energie sunt forțate să caute alternative.

Relocarea unor astfel de industrii poate

avea un impact dramatic atât la nivel

global, cât și la nivel național.

Pentru a aborda această problemă, legislația UE

și cele mai bune practici din statele membre au

fost analizate pe larg și au fost identificate

următoarele mecanisme potențiale de sprijin:

• Ajutorul de stat pentru reducerea gazelor cu

efect de seră acordat în temeiul Directivei UE

2003/87 / CE (Directiva ETS) și pe baza

Comunicării CE nr. 2012 / C158 / 04

(orientările ETS)

Obiectiv principal –
Eficienta energetica si si

reducerea costurilor
indirecte cu emisiile de CO2

Directiva ETS si 
comunicarea Comisiei 

Europene

Măsuri de ajutor de stat 
pentru compensarea creșterii 
costurilor cu energia datorate 

certificatelor ETS



Mecanisme de sprijin in Uniunea Europeana (2/2)

11 țări din UE28 au pus în aplicare mecanisme de protecție, compensând costurile indirecte induse de mecanismul EU
ETS asupra prețului electricității pentru mari consumatori de energie electrică

Având în vedere costurile indirecte ale mecanismelor de

ajutor de stat implementate de alte state membre ale

UE, se poate observa că impactul ETS asupra

prețului energiei electrice pentru un mare

consumator industrial român (5,3 EUR / MWh)

este comparabil cu costurile unui consumator

similar din Germania și puțin mai mare decât

costurile suportate de astfel de consumatori din

Regatul Unit, Franța și Norvegia. Cu toate acestea,

schemele de ajutor de stat ce compensează

efectul indirect al ETS al UE în prețul energiei

electrice, diminuează considerabil costurile

pentru consumatorii menționați anterior în

Germania, Franța, Marea Britanie și Norvegia

Figura 1: Costurile indirecte generate de ETS si impactul asupra prețului 
electricității cu si fără scheme de sprijin, calculate pentru prețul mediu din 

2017 de 5.8 EUR/certificat (EUR/MWh, 2017)

Sursa: EEX, Comisia Europeana, Analiza PWC 



Germania

• În Germania, un consumator care nu este energo-intensiv trebuie să 

suporte un preț total de 149,9 EUR/MWh. Pentru marii consumatori 

energo-intensivi, se aplică o reducere de maximum 74% 

Sursa: raport PwC pentru ABIEC



Franța

• În Franța, un consumator care nu este energo-intensiv trebuie să suporte 

un preț total de 70,1 EUR/MWh. Pentru marii consumatori energo-

intensivi, se aplică o reducere de maximum 42% 

Sursa: raport PwC pentru ABIEC



Italia

• În Italia, un consumator care nu este energo-intensiv trebuie să suporte 

un preț total de 114,9 EUR/MWh. Pentru marii consumatori energo-

intensivi, se aplică o reducere de maximum 28% 

Sursa: raport PwC pentru ABIEC



Romania

• În România, un consumator care nu este energo-intensiv trebuie să 

suporte un preț total de 71,4 EUR/MWh. Pentru marii consumatori energo-

intensivi, se aplică o reducere de 14% 

Sursa: raport PwC pentru ABIEC



• Asociația solicită punerea în aplicare a schemei de compensare a 

emisiilor indirecte, aprobată din 2012 de Uniunea Europeană și

implementată deja de 11 state membre (Franța, Germania, Spania, Marea

Britanie, Finlanda, Olanda, Belgia, Slovacia, Grecia, Lituania), care au

aplicat o politică de protejare a investițiilor locale și a locurilor de muncă. 

Recent, și Polonia a aprobat o schemă de compensare similară.

• În plus, ABIEC susține reglementarea și funcționare a bursei de energie

din România pe o bază competitivă reală, care să elimine distorsiunile

înregistrate în ultimul an.

• ABIEC atrage atenția asupra faptului că o rată de creștere a costului

energiei electrice, cum este cea înregistrată în ultimul an și care se 

preconizează a fi înregistrată și în perioada următoare, va scoate din piață

produsele românești, poate duce la închiderea de capacități majore de 

producție și la oprirea unor investiții de ordinul a sute de milioane de euro.

Angajamentul nostru



Angajamentul nostru

 Investiții realizate 
 peste 1,5 miliarde USD în tehnologie, cercetare și dezvoltare și

creșterea eficienței energetice

 Rezultatul investițiilor realizate în ultimii ani:
 Scădere de peste 75% a consumului de energie electrică pe 

tonă de produs

 Scădere de peste 90% a consumului de gaze pentru produsele

procesate

 Scăderea semnificativă a consumului de electricitate și gaze



Vă mulțumim!


