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Comisia Europeana: România a avut cea mai mare scumpire a energiei electrice din
UE
În trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult în România (+52%) si în
august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei
Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.
„Pe parcursul întregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica au fost cele mai ridicate
în România din întreaga regiune CEE (n.n.- Europa Centrala si de Est), datorita în primul rând producerii de
energie electrica si nucleara inferioara celei obisnuite în tara respectiva, chiar si în contextul producerii de energie
electrica nucleara în mod traditional”, se arata în raportul DG Energy.
„Comparând cu trimestrul III 2016, în al treilea trimestru al anului 2017 preturile au crescut cel mai mult în
România (52%), Slovenia si Ungaria (ambele cu câte 41%), în timp ce Regatul Unit era singura tara din UE în care
s-a consemnat o scadere a preturilor (-2,2%)”, se mai arata în raport.
Potrivit documentului, cea mai scumpa energie angro din UE se tranzactioneaza în Grecia si Portugalia (52,1
euro/MWh), urmate de Serbia (51,7 euro/MWh), Italia (51,6 euro/MWh), Ungaria (51 de euro/MWh) si România
(50,2 euro/MWh). Cea mai ieftina energie angro se gaseste în Norvegia (27,3 euro/MWh), Luxemburg si
Germania (32,7 euro/MWh), Suedia (33,6 euro/MWh) si Danemarca (33,7 euro/MWh).
Ca medie generala, în al treilea trimestru al anului 2017 preturile angro de energie electrica la nivelul UE au
înregistrat un grad ridicat de stabilitate si indicatorul european de putere a fost de 38 de euro/MWh.
Graficele afisate în raportul citat mai arata ca în luna august preturile la energia angro din România au fluctuat cel
mai mult, atingând maximul regiunii (95 de euro/MWh) în data de 5, pentru ca în deata de 15 sa coboare la
minimul regiunii - 18 euro/MWh.
„Privind contractele de pret mediu zilnic, preturile în Grecia au fluctuat între 42 si 60 de euro/MWh în trimestrul
III 2017 si au fost mai putin volatile în comparatie cu preturile din România si Serbia, fiind mai mult afectate de
schimbarile în disponibilitatea hidroactiva din Balcani”. Iar preturile în Bulgaria „au fost, de asemenea, relativ
stabile, variind între 25 si 60 de euro/MWh, desi disponibilitatea hidroenergiei în tara a fost, în general, mai
scazuta pe parcursul celui de-al treilea trimestru 2017 decât în acelasi trimestru al ultimilor doi ani”, se mai arata în
raportul citat.
Redam, în continuare, câteva dintre concluziile raportului DG Energy:
- Rentabilitatea productiei de energie electrica pe baza de carbune si gaze a scazut si mai mult în trimestrul III
2017, deoarece preturile la carbune si gaze naturale, dar si preturile la emisiile de carbon au înregistrat o crestere
constanta pe tot parcursul trimestrului
- Desi capacitatile instalate au crescut, productia de energie eoliana în T3 2017 a fost moderata comparativ cu anul
precedent, iar productia de energie solara practic nu sa schimbat
- În unele tari din sudul si estul Europei, valurile de caldura din august 2017 au avut ca rezultat cresterea preturilor
la electricitate, dar nu au aparut probleme de adecvare a productiilor.
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