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Abstract. This study provides a methodological analysis to evaluate the regulation strategy in Roma-
nian natural gas sector. The market oriented reforms are not only associated with the gap between
internal prices and world prices. In the same time, the market oriented reforms are mixed with the other
forms of government intervention. The industry network theory provides a good pillar for maintaining
natural monopoly in public utilities. The conclusions which are presented in this article offer a good
theory for the activity of the National Authority of Regulation in Romanian natural gas sector.
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Atât în Uniunea Europeanã, cât ºi în România se
promoveazã o politicã de liberalizare în domeniile
producþiei ºi distribuþiei de gaze naturale ºi electricitate,
telecomunicaþii, servicii poºtale ºi transporturi. În legãturã
cu aceste activitãþi, se utilizeazã conceptul de servicii
publice (utilitãþi publice) – activitãþi economice de interes
general, înfiinþate de autoritãþile publice ºi funcþionând
sub responsabilitatea acestora, chiar dacã gestionarea lor
este delegatã unui operator public sau privat, separat de
funcþia administrativã.

Conceptul de servicii publice se aplicã întreprinderilor
de reþea. Statul poate acorda drepturi speciale (dreptul de a
exercita o anumitã activitate economicã unui singur op-
erator) ºi drepturi exclusive (dreptul de a exercita o anumitã
activitate economicã numai anumitor operatori).

Teoria economicã a industriilor de reþea (teorie ce
fundamenteazã din punct de vedere economic procesele
de pe piaþa gazelor naturale) vizeazã caracteristici cu privire
la: monopolul natural; obligaþia de serviciu universal ºi
concurenþa; externalitãþile de reþea.

În cazul industriei gazelor naturale din România, unde
existã „monopoluri naturale” ºi costuri nerecuperabile

ridicate, reglementarea efectuatã de Autoritatea Naþionalã
de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
poate proteja simultan dreptul firmei de a funcþiona
(permiþând investiþii în capital ºi reþele cu o duratã de viaþã
ridicatã) ºi dreptul consumatorului de a fi servit.

În industria gazului, costurile fixe ale realizãrii unei
reþele sunt foarte ridicate. În general, acestea sunt
nerecuperabile, astfel încât poate exista un „monopol natu-
ral”. În condiþii de monopol natural, concurenþa nu este de
dorit (nefiind în interes public), iar monopolul este bun, în
mãsura în care poate fi pãstratã X-eficienþa.

În domeniul gazului, concurenþa în cadrul pieþei este
promovatã în domeniile producerii ºi vânzãrii (distribuþiei)
cãtre clienþii mari, dar rãmân semnificative monopoluri
naturale. Dublarea parþialã a reþelei de gaze (respectiv
conductã dedicatã) poate fi eficientã doar pentru clienþii
mari. Dat fiind cã presiunile pot fi modulate, în anumite
limite fizice, posibilitatea concurenþei între reþelele de gaz
(dar, din nou, pentru clienþii mari) devine practicã datoritã
liberalizãrii. Aceastã concurenþã ar putea avea douã surse:
în primul rând, producþia de gaz (extracþia ºi prelucrarea
gazului brut) poate fi efectuatã de mulþi producãtori cu



�
��

�
�


	�

��

�
��

�	
��


�
	
�

�
�	�

��
�

��

contracte de alimentare pe termen lung cu extractorii
zãcãmintelor de gaze; în al doilea rând, furnizorii de la
distanþã (de exemplu, Gazprom din Siberia, prin conducte
transeuropene; aprovizionãri competitive cu gaz din Marea
Britanie, Norvegia, Algeria).

Lucrarea de faþã analizeazã avantajele ºi dezavantajele
existenþei unei autoritãþi de reglementare, nu „numai” a
unei politici în domeniul concurenþei. Pe baza efectuãrii
unei analize SWOT a pieþei gazelor naturale, considerãm
cã sunt necesare mãsuri care sã permitã: dezvoltarea unui
mediu concurenþial în acele sectoare ale pieþei gazului
care nu reprezintã monopoluri naturale; reglementarea
eficientã a activitãþilor ce constituie monopoluri naturale;
depãºirea asimetriilor de informaþie dintre autoritatea de
reglementare ANRGN ºi operatorii de pe piaþã.

Strategia de reglementare a ANRGN în industria gazului
ar trebui sã ducã la cel mai bun cadru concurenþial pentru
piaþa internã, încât aceasta sã poatã funcþiona la cel mai
înalt nivel de eficienþã tehnicã.
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În Europa, industriile în reþea, anterior denumite
„utilitãþi publice”, au fost deþinute aproape complet în
proprietate publicã înainte de 1980. Industria gazului natu-
ral deþine o mare parte dintre caracteristicile industriilor
de reþea, astfel încât o putem considera o astfel de industrie
(Pelkmans, 2003).

În primul rând, în cursul anilor ’80 ºi ’90, din propria
iniþiativã, statele membre au privatizat multe întreprinderi
de stat deseori dupã trecerea lor de la statutul de unitate
din cadrul administraþiei publice la cel de întreprindere
autenticã, deºi în proprietate publicã.

În al doilea rând, din 1980, comisia CE a început sã
urmãreascã mai riguros aplicarea egalitãþii dintre
întreprinderile publice ºi cele private, începând cu
ajutoarele de stat ascunse acordate întreprinderilor publice
(acest lucru s-a realizat prin intermediul unei directive a
comisiei privind transparenþa modificatã de câteva ori ºi
aprobatã de Curtea CE în 1982).

Art. 86 din Tratatul CE se referã în principal la utilitãþi
sau pieþe în reþea, acest lucru aducând în discuþie aspecte
economice ºi politice dificile. Acest articol permite statelor
membre sã acorde drepturi speciale sau exclusive, dar sub
rezerva anumitor condiþii. De exemplu, trebuie sã existe
un „obiectiv naþional legitim”, iar celelalte norme din tratat
nu pot fi încãlcate.

Art.86 alin. (2) cuprinde însã o derogare pentru
întreprinderile care beneficiazã de drepturi speciale ºi ex-
clusive, în special firmele care presteazã „servicii de interes
economic general” (servicii publice). Aceste servicii publice
pot necesita drepturi exclusive, dar acest lucru trebuie
justificat în temeiul dreptului comunitar.

Întrucât serviciul universal, dar ºi alte obligaþii de
servicii publice sunt definite la nivelul statului membru,

drepturile exclusive sunt definite, de asemenea, la nivel
naþional sau regional.

Serviciul universal se referã la un set definit de servicii,
pus la dispoziþia tuturor clienþilor, în întreaga þarã, la un
tarif accesibil, uneori chiar la acelaºi preþ în întreaga þarã
(dar acest lucru trebuie sã implice existenþa unor subvenþii
încruciºate între pãrþile mai ieftine ºi cele mai scumpe ale
reþelei).

Vom analiza pe scurt unele caracteristici economice
ale industriilor în reþea: monopolul natural, combinaþia
adecvatã de obligaþie de serviciu universal ºi concurenþã,
precum ºi externalitãþile de reþea. În plus, vor fi discutate
douã chestiuni esenþiale de politicã economicã: avantajele
existenþei unei autoritãþi de reglementare, precum ºi
cerinþele de reglementare necesare pentru depãºirea
asimetriilor de informaþie dintre autoritatea de reglementare
ºi firmele existente (sau actorii dominanþi).

Toate industriile în reþea conecteazã furnizarea de
bunuri sau servicii din amonte cu clienþii din aval, prin
intermediul reþelelor. Costurile fixe ale realizãrii unei reþele
sunt foarte ridicate. În general, acestea sunt nerecuperabile,
astfel încât poate exista un monopol natural. A insista în
favoarea concurenþei în cazul unui monopol natural nu
este în interesul public. Chiar ºi astãzi, dupã decenii de
liberalizare, se considerã cã monopolul natural se aplicã în
cazul reþelelor feroviare interregionale, gazului sau
transportului de electricitate prin reþelele de înaltã tensiune.

O a doua caracteristicã economicã a reþelelor pe care o
vom analiza în continuare se referã la obligaþiile de serviciu
universal (OSU). „Tarifele accesibile” pentru consumatori
sunt esenþiale, uneori existând chiar aceleaºi tarife,
indiferent de localitate. Acest lucru se poate realiza prin
reglementarea industriilor în reþea.

O a treia caracteristicã economicã a reþelelor se gãseºte
în externalitãþile de reþea. Externalitãþile determinã apariþia
unei diferenþe între costurile private ºi costurile sociale,
ori beneficiile private ºi beneficiile sociale ale deciziilor
individuale, reflectând o performanþã suboptimalã a unei
pieþe. În reþele, externalitãþile sunt puternice, deoarece toþi
abonaþii sunt conectaþi la cea mai mare parte sau chiar la
întreaga reþea. Astfel, un potenþial abonat va tinde sã se
alãture unei reþele, în funcþie de o combinaþie dintre calitate
ºi preþ. Mai ales în cazul celor nou-veniþi, sau în cazul unor
pieþe complet noi, abonatul potenþial va lua decizia în
funcþie de calitatea perceputã ºi de preþurile anticipate.
Acest  lucru are anumite implicaþii pentru politica publicã.

��
����	!	�	�����
���	"	�� 	���
�	�
����	��
�������
��������
�	
 	��	�� 		��
������
��	���	
�������� 	��

În primul rând, pentru a avea succes concurenþa de
reþea, sunt esenþiale efectele de reputaþie ºi de credibilitate,
precum ºi stabilirea unui preþ de intrare. De multe ori,
calitatea efectivã a unei reþele noi depinde de calitatea
aºteptatã, prin intermediul unui efect de dimensiune; la
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rândul sãu, efectul de dimensiune depinde de investiþiile
anterioare în tehnologie ºi infrastructurã, sau de
credibilitatea anunþãrii acestora, precum ºi de preþul de
intrare, mult mai mult decât de tarifele efective ale
serviciilor. Dacã o firmã existentã oferã prea puþin ºi este
lentã, se oferã o marjã mare pentru concurenþa de reþea.

În al doilea rând, pentru concurenþa pe reþele,
externalitãþile de reþea funcþioneazã ca interdependenþe
pozitive sau negative ale membrilor unui club. Este dificil
de spus dacã ºi în ce mãsurã un monopol sau câteva
oligopoluri ar trebui reglementate în ceea ce priveºte
investiþiile în calitate ºi capacitate, pentru a minimiza
externalitãþile de reþea negative ºi, dacã este acceptatã
reglementarea, dacã aceasta ar trebui sã fie la nivel UE, la
nivel naþional sau la ambele niveluri.

Politica în domeniul concurenþei ar putea fi o
alternativã inferioarã combinaþiei de reglementare ºi
supraveghere. Uneori politica în domeniul concurenþei a
fost adaptatã astfel încât sã poatã rãspunde într-un mod
similar cu cel al unei autoritãþi de reglementare. Un exemplu
îl reprezintã Liniile Directoare ale Comisiei pentru
comportamentul anticoncurenþial prin preþ sau în alt mod,
cu competenþa unor decizii intermediare în decurs de câteva
sãptãmâni. Garanþia reglementãrii ºi supravegherii este o
condiþie preliminarã pentru asigurarea intrãrii noilor veniþi.

O problemã importantã a relaþiei dintre monopolurile
reglementate ºi autoritatea de reglementare (în domeniul
gazelor naturale din România – ANRGN – Autoritatea
Naþionalã de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale)
este asimetria informaþionalã. În primul rând, dacã firmele
existente pãstreazã activitãþi monopolizate, dar trebuie sã
concureze în ceea ce priveºte producþia ºi distribuþia, este
esenþial ca firma dominantã sã nu poatã subvenþiona
încruciºat activitãþile concurenþiale din veniturile
segmentului de monopol. Împiedicarea acestui lucru
necesitã o cât mai deplinã separare posibilã. În al doilea
rând, deoarece interconectarea dintre reþele este atât de
importantã, la fel ca ºi accesul la reþele, este foarte impor-
tant sã se reglementeze principiile de bazã ale
interconectãrii.

În afarã de aceasta existã o problemã de preþ (preþul de
cost plus o marjã rezonabilã a accesului la reþea sau al
interconectãrii?). Autoritatea de reglementare ANRGN
trebuie sã aibã informaþii complete referitoare la
contabilitatea costurilor firmei dominante. Astfel, chiar
metoda de calculare a preþului de cost poate fi prescrisã de
autoritatea de reglementare pentru a preveni abuzul de
poziþie dominantã.
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Trecerea de la economia planificatã la economia de
piaþã presupune liberalizarea preþurilor ºi a pieþelor. În
România, liberalizarea preþurilor a fost asociatã doar cu

creºterea lor. În 2005, multe din preþurilor administrate
sunt preþurile serviciilor de utilitate publicã. Importanþa
strategicã a acestor servicii, reducerea „apãsãrii sãrãciei”,
protecþia socialã etc. au fost invocate de nenumãrate ori
drept cauze ale subvenþionãrii serviciilor publice. Astfel,
preþurile administrate la utilitãþile publice s-au situat în
perioada 1989-2005 sub costurile de producþie.

Din punct de vedere economic, este necesarã
liberalizarea pieþelor ºi deschiderea cãtre concurenþã în
domeniul gazelor naturale, obþinându-se astfel o creºtere a
eficienþei (rentabilitãþii) acestui sector, un comportament
raþional de consum ºi o creºtere a surplusului de bunãstare
în societate.
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Figura 1. Efectul liberalizãrii preþurilor în domeniul gazelor

naturale în România

Precizare: preþul subvenþionat P
0
 (mai mic decât

costurile de producþie) este raportat la preþul intern de
echilibru P

e
. Subvenþia se acordã pentru cantitatea Q.
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Efectul asupra bunãstãrii atunci când preþurile sunt mai
mici decât costurile (P

0
 mai mic decât costul de producþie):

� surplusul consumatorilor: �C =-b-d
� surplusul producãtorilor: �PR =+(b+d+e)
� bugetul de stat: �B =0
Bunãstarea globalã: �W = +e

Explicaþie: câºtigul +e se datoreazã creºterii eficienþei
prin alocarea eficientã a resurselor.

Se observã cã mãsura scade bunãstarea consumatorilor,
creºte bunãstarea producãtorilor, iar pe ansamblu creºte
bunãstarea la nivelul societãþii.

Din punct de vedere practic, în ultimii ani au avut loc
creºteri controlate ale preþului serviciilor de utilitate
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publicã. Din diverse motivaþii – sectorul casnic din
România deþine o cotã mare de consum de energie (42% în
2000); îngrijorarea cu privire la impactul inflaþionist al
creºterii preþurilor etc. – creºterea preþurilor la gazele natu-
rale nu s-a dovedit un proces facil pentru autoritãþi.

Efectele creºterii preþului gazelor naturale în România
sunt diferite pentru consumatori, producãtori ºi stat.

Consumatorii suportã mai mult sau mai puþin din povara
creºterii preþurilor la gazele naturale în funcþie de
elasticitatea cererii în funcþie de preþ; câºtigã prin faptul cã
nu vor mai plãti risipa – producãtorii vor avea mai mulþi
bani pentru investiþii – ºi pot pierde pe termen scurt, dar ºi
câºtiga pe termen lung, ca urmare a creºterii/reducerii
indicelui general al preþurilor.

În România, subvenþionarea preþurilor la gazele natu-
rale este consideratã în mod greºit un mijloc de protecþie
socialã. Spunem asta deoarece preþurile mici sunt un
„beneficiu” atât pentru cei bogaþi, cât ºi pentru cei sãraci.
În condiþiile liberalizãrii preþurilor (o creºtere pânã la cel
puþin nivelul costurilor de producþie), eficienþa ar creºte,
bugetul ar fi detensionat, producãtorii ar putea face mai
multe investiþii. Trebuie sã cadã în sarcina politicii sociale
conceperea unor mãsuri de acompaniere a creºterii
preþurilor la utilitãþi: tarife mai mici pentru categoriile
defavorizate, indexarea salariilor, compensarea
veniturilor etc.

Producãtorii vor avea venituri mai mari, vor face
investiþii pentru modernizarea capacitãþilor de producþie
ºi distribuþie de gaze naturale, vor putea pe termen mediu
sã efectueze ºi reduceri de preþuri.

Statul va câºtiga prin reducerea subvenþiilor acordate
cãtre aceste sectoare, creºterea ratei de colectare a
veniturilor la buget ºi reducerea arieratelor.

%�
&
����	��
�'&(
�
�	� �	
�������
��������
�	�
����	�

Încã de la începutul anilor ’90, autoritãþile române au
iniþiat procesul de reformã a economiei, orientat pe trei
direcþii principale: liberalizarea comerþului exterior ºi a
preþurilor, privatizarea întreprinderilor de stat ºi dezvoltarea
sectorului financiar-bancar.

În conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 334/2000,
SNGN ROMGAZ SA a fost divizatã în 5 societãþi
comerciale independente, cu capital de stat: SC DISTRIGAZ
SUD SA Bucureºti – având ca obiect de activitate furnizarea
ºi distribuþia de gaze naturale, DISTRIGAZ NORD SA
Târgu-Mureº – având ca obiect de activitate furnizarea ºi
distribuþia de gaze naturale, SC EXPROGAZ SA Mediaº –
având ca obiect de activitate producþia ºi înmagazinarea
subteranã a gazelor naturale, SC DEPOGAZ SA Ploieºti –
având ca obiect de activitate înmagazinarea subteranã a
gazelor naturale ºi SNTGN TRANSGAZ SA Mediaº – având
ca obiect de activitate transportul ºi tranzitul gazelor natu-
rale pe teritoriul României.

Prin Ordinul MIR 85/02.04.2001, în vederea asigurãrii
unui cadru organizat privind alocarea în regim echitabil ºi
nediscriminatoriu a gazelor naturale din intern ºi din im-
port, a fost înfiinþat Operatorul de Piaþã, organizat în cadrul
Dispeceratului Naþional de Gaze Naturale Bucureºti, din
Structura Societãþii Naþionale de Transport Gaze Naturale
TRANSGAZ SA Mediaº. Astfel, actualul Operator de
Piaþã:

� stabileºte lunar cotele procentuale cantitative ale
amestecului de gaze naturale din producþia internã ºi
necesarul de import pentru toþi furnizorii/distribuitorii
de gaze licenþiaþi în condiþiile HG nr. 784/2000,
republicatã, precum ºi pentru consumatorii eligibili;

� monitorizeazã zilnic achiziþiile/consumurile de
gaze intern/import;

� întocmeºte lunar raportul privind achiziþiile de gaze
naturale din producþia internã ºi din import de cãtre
fiecare operator de pe piaþa de gaze din România ºi
de cãtre fiecare consumator eligibil, transmiþându-le
acestora dozajul import/total consum, în vederea
efectuãrii facturãrii gazelor.

În luna mai 2006, prin Ordinul comun nr. 102136/530/97
emis de MEC/ANRGN/ANRM, vizând valorificarea
cantitãþilor de gaze naturale pe piaþa internã ºi mãsuri
pentru întãrirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, au
fost revizuite ºi abrogate mai multe acte legislative emise
anterior. Astfel:

� pânã la liberalizarea completã a pieþei interne a
gazelor naturale ºi realizarea convergenþei preþului
producþiei interne cu preþul gazelor naturale din
import, pentru asigurarea accesului nediscrimi-
natoriu al tuturor consumatorilor la sursele de gaze
naturale din producþia internã furnizarea gazelor
naturale la consumator se realizeazã în amestec,
constituit din cantitãþi de gaze naturale din
producþia internã curentã/înmagazinare, de gaze noi
ºi de gaze din import curent/înmagazinare;

� structura amestecului de gaze naturale se determinã
lunar de Operatorul de Piaþã organizat în cadrul
Dispeceratului Naþional de Gaze Naturale din
structura Societãþii Naþionale de Transport Gaze
Naturale TRANSGAZ SA Mediaº, în condiþiile
acoperirii integrale ºi echilibrate a cererii pieþei in-
terne. Operatorul de Piaþã are obligaþia de a urmãri
respectarea structurii amestecului de gaze naturale
avizat conform prevederilor prezentului ordin, de
cãtre toþi operatorii licenþiaþi ºi consumatorii
eligibili din sectorul gazelor naturale;

� structura amestecului de gaze este afiºatã pe pagina
de internet a autoritãþii de reglementare în domeniul
gazelor naturale;

� ponderea cantitãþilor de gaze naturale din producþia
internã curentã, de gaze noi ºi de gaze din import în
amestecul de gaze naturale va fi aceeaºi pentru toþi
consumatorii;
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� pentru consumatorul captiv, obligaþia respectãrii
structurii amestecului de gaze naturale revine
furnizorului care desfãºoarã activitatea de furnizare
reglementatã;

� pentru consumatorul eligibil, obligaþia respectãrii
structurii amestecului de gaze naturale revine
furnizorului dacã acesta asigurã întregul necesar de
consum al consumatorului, respectiv consumatorului
eligibil în cazul în care acesta îºi asigurã necesarul
de consum din achiziþii de la mai mulþi furnizori.

Prin HG nr. 1283/2003, guvernul a aprobat strategia de
privatizare a celor douã societãþi de distribuþie a gazelor
naturale cu capital de stat (SC Distrigaz Sud SA Bucureºti
ºi SC Distrigaz Nord  SA Târgu-Mureº).  

În ultimii ani, România s-a aflat în plin proces de
reorganizare ºi restructurare a sectorului energetic,
adoptând principiile economiei de piaþã. Cadrul legislativ
a fost îmbunãþit ºi au fost înfiinþate autoritãþi de
reglementare în vederea creºterii competitivitãþii ºi
atragerii investitorilor strãini.

�

�����������������������������������

�����������
����������������
��������������
�������� ���!��
"#"�#���$�%��&�

�����������
�������������
�������������

����������������
�����'��(��������
������������

������������
��)���

)����������
����� �����*����
�����������(
�
����� #�������
��������������
��������������
������������#�

!������*����
�����������(
�

�����������������
���
�����
��)���

)������������
��������������
������������
�������������
������������
 ���!��"#"�#�
��$�%��&���

�����'��(����
�������#�

"����#
������

����� ����+,-�

����������
��������������

��������
��)���

)����������

$�����������
��������������(
�
���� #�������
�����������
)�����.���������
/��������#�

Pentru a putea caracteriza piaþa gazelor naturale este necesarã efectuarea unei analize SWOT a acesteia, în care sã fie
identificate punctele tari, punctele slabe, oportunitãþile ºi ameninþãrile cu care se confruntã acest sector.

Matricea SWOT a industriei gazelor naturale din România

Sursa: ANRGN, 2006.

Figura 2. Piaþa gazelor naturale din România
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Piaþa gazelor naturale din România este formatã din:
a) segmentul concurenþial, care cuprinde comercia-

lizarea gazelor naturale între furnizori ºi între furnizori ºi
consumatorii eligibili. În segmentul concurenþial preþurile
se formeazã liber, pe baza cererii ºi ofertei;

b) segmentul reglementat, care cuprinde activitãþile cu
caracter de monopol natural ºi furnizarea la preþ reglementat
ºi în baza contractelor-cadru. În segmentul reglementat al
pieþei, sistemele de preþuri ºi tarife se stabilesc de ANRGN
pe baza metodologiilor proprii.

Activitãþile aferente segmentului reglementat cuprind:
furnizarea gazelor naturale la preþ reglementat ºi în baza
contractelor-cadru cãtre consumatori, administrarea contractelor
comerciale ºi de echilibrare contractualã a pieþei interne, transportul
gazelor naturale, înmagazinarea subteranã a gazelor naturale,
distribuþia gazelor naturale, tranzitul gazelor naturale – cu excepþia
tranzitului desfãºurat prin conducte magistrale dedicate (tranzitul
prin conductele magistrale dedicate se supune regimului stabilit
prin acordurile internaþionale în baza cãrora acestea au fost realizate).
În vederea asigurãrii unui cadru organizat privind alocarea în regim
echitabil ºi nediscriminatoriu a gazelor naturale din producþia
internã ºi din import a fost înfiinþat ºi funcþioneazã Operatorul de
Piaþã, organizat în cadrul Dispeceratului Naþional de Gaze Natu-
rale Bucureºti, din structura Transgaz SA Mediaº.

Pe baza datelor privind achiziþiile-livrãrile de gaze
naturale transmise cãtre ANRGN de cãtre operatorii
licenþiaþi din sector, putem efectua analiza pieþei de gaze
naturale din România. Astfel, în anul 2005, din totalul
consumului de 17,6 miliarde m3, producþia internã de gaze
naturale a reprezentat aproximativ 12,4 miliarde m3, iar
diferenþa a fost importatã din Federaþia Rusã. Sursele in-
terne de gaze naturale vechi (Romgaz ºi Petrom) au asigurat
60,4% din cantitatea realizatã în 2005, importurile au
contribuit cu 29,2% la necesarul de gaze naturale, iar
producþia de gaze noi a adus contribuþie de ofertã de 10,4%.

Toatã cantitatea de gaze naturale, din producþia internã ºi
din import, a fost destinatã pieþei interne. La sfârºitul anului 2005,
numãrul total de consumatori era de 2,41 milioane (Tabelul 1).

Situaþia consumatorilor de gaze naturale pe categorii

Tabelul 1

pe baza unui cost de achiziþie a gazelor naturale, format ca
medie ponderatã între preþurile gazelor naturale din
producþia internã ºi din import. Fundamentarea preþurilor
ºi tarifelor reglementate are la baza recunoaºterea costurilor
justificate de operatorii de distribuþie a gazelor naturale.
Astfel, preþurile finale reglementate la care se realizeazã
furnizarea gazelor naturale acoperã toate costurile efectuate
pentru asigurarea cu gaze naturale a consumatorului final.

În anul 2005, faþã de 2004, preþul final al gazelor naturale a
crescut, în medie, cu 35% pentru toate categoriile de
consumatori, fapt pentru care a fost introdus sistemul ajutoarelor
sociale pentru categoriile defavorizate ale populaþiei care
utilizeazã gaze naturale pentru încãlzire. În România preþul
gazelor naturale la consumatorii casnici ºi industriali are valori
relativ reduse comparativ cu cel din alte þãri europene. De fapt,
creºterea preþului s-a datorat în mare parte evoluþiei puternic
crescãtoare a preþului gazelor naturale de import.

În ceea ce priveºte distribuþia gazelor naturale, analiza
pe baza cotelor de piaþã indicã existenþa unei structuri de
tip oligopol, în condiþiile în care douã firme deþin 90% din
cota de piaþã (Romgaz 49,11% ºi Petrom 41%).

Cotele de piaþã ale funizorilor de gaze naturale în România
(angro)

Tabelul 2
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Sursa: www.anrgn.ro, 2006.

Preþul final reglementat este calculat de Autoritatea
Naþionalã de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale,
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Sursa: www.anrgn.ro, 2006.

Pentru a analiza gradul de concentrare pe piaþa gazului
natural folosim metoda cotelor de piaþã în vederea determinãrii
unui indicator sintetic – Indicele Herfindahl-Hirschman
(IHH), prin luarea în calcul a numãrului total de concurenþi ºi
cota de piaþã (de producþie) a fiecãruia, utilizând formula:

Indicele Herfindahl-Hirschman = �

�

�

��

�

�
� ,

în care:
S

i
 reprezintã cota de piaþã (de producþie) a fiecãreia

dintre cele „n” firme concurente.
Indicele Herfindahl-Hirschman se determinã ca sumã a

pãtratelor cotelor de piaþã ale tuturor concurenþilor din piaþa
relevantã (industria a cãrei piaþã relevantã se determinã).

O piaþã este cu atât mai competitivã cu cât IHH are
valoarea mai redusã (fiecare firmã are o capacitate redusã
de a o influenþa prin preþ, cantitate, mod de comercializare).
Teoretic, competitivitatea este nulã în condiþii de monopol
pur ºi maximã când fiecare firmã are o putere nulã de a
influenþa piaþa, IHH având valoarea zero (sau aproape). În
condiþii de monopol absolut (pur) IHH = 1.
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Din perspectiva gradului de concentrare, pieþele pot fi:
� atomizate: IHH tinde spre zero;
� mediu concentrate cu IHH sub 0,15;
� concentrate (între 0,15 ºi 0,8);
� foarte concentrate (între 0,8 ºi 1).
În industria gazelor naturale din România (vânzãri angro),

Indicele Herfindahl – Hirschman are valoarea 0,41409.

Indicele Herfindahl – Hirschman = ��
�

�

�

�
�

�

�

= (0,491)2 + (0,027)2 +(0,021)2 +(0,017)2 +(0,005)2 +
+(0,413)2 +(0,006)2 +(0,003)2 +(0,013)2 = 0,41409

Valoarea indicelui Herfindahl – Hirschman aratã un
grad ridicat de concentrare a pieþei gazului natural în
România, din punctul de vedere al producþiei ºi distribuþiei.
Astfel, recomandãm liberalizarea mai ridicatã a pieþei
gazelor naturale din România.
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Se pot identifica patru probleme potenþiale rezultând din
concurenþa imperfectã generatã de situaþia de duopol existentã
pe piaþa gazelor naturale din România: restricþionarea
producþiei; ineficienþe manageriale; stimulente reduse privind
progresul tehnologic; cheltuieli inutile cu cãutarea de rentã.
De vreme ce pentru un monopol natural costurile medii sunt
descrescãtoare în raport cu cererea pieþei, o firmã puternicã
poate sã vândã mai ieftin decât rivalii sãi. În momentul în care
costul marginal pentru un monopol natural se aflã sub valoarea
costului mediu, o încercare a celor ce reglementeazã – în
speþã, ANRGN – de a cere sã se egaleze costul marginal (ca în
cazul concurenþei perfecte) va forþa firma de monopol sã aibã
pierderi. Având proprietatea asupra unui monopol natural,
guvernul fixeazã direct preþul ºi cantitatea. De asemenea, el
se expune presiunilor politice ºi ineficienþelor potenþiale ale
mãsurilor guvernamentale.

În unele cazuri, concurenþa poate fi la fel de efectivã ca
ºi proprietatea publicã sau reglementarea guvernului
privind pãstrarea unor preþuri mici.

Politica antitrust se ocupã cu promovarea concurenþei,
pentru a face dificilã dominaþia unei firme pe piaþã ºi cu
restricþionarea practicilor care intervin în concurenþã.

Sub semnificaþia „regulii motivaþiei”, companiile ar
putea sã caute sã se apere de acuzaþiile de comportament
anticoncurenþial afirmând cã acest comportament duce, de
asemenea, la o mai mare eficienþã. În astfel de cazuri,
tribunalele trebuie sã decidã deseori dacã beneficiile
eficienþei potenþiale ale practicilor restrictive sunt mai mari
decât potenþialul efectelor anticompetitive.

Am putea considera structura concurenþialã de pe piaþa
gazelor naturale din România (de tip duopol natural) ca
fiind una eficientã? Un rãspuns pozitiv ar putea fi dat þinând
cont de situaþia monopolului natural, în care costul de
producþie poate fi mai mic dacã existã o singurã firmã în
industrie. De exemplu, în figura 3 costul mediu descreºte,

în timp ce costul marginal rãmâne constant (descreºte pentru
cele mai relevante niveluri ale producþiei).

Acesta este un caz în care existã costuri fixe foarte mari.
Monopolul natural constituie o problemã politicã dificilã.
La fel ca orice altã firmã, un monopol natural va produce la
nivelul la care venitul marginal este egal cu costul mar-
ginal, ca în figura 3. La acest nivel se va cere un preþ p

m
,

care este mai mare decât costul marginal în acel punct. În
felul acesta se va produce mai ieftin ºi se va cere un preþ
mai mare decât s-ar cere în cazul în care preþul ar fi fost egal
cu costul marginal, acesta fiind cazul de concurenþã
perfectã (producþia Q

c
 ºi preþul p

c
 în figurã). Totuºi,

producþia existentã pe o piaþã perfectã nu poate fi atinsã în
acest caz din moment ce ea va forþa monopolul natural sã
producã sub nivelul costului mediu înregistrând pierderi.
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Figura 3. O problemã privind reglementarea monopolului natural

Dar, în cazul monopolului natural, adevãrata naturã a scãderii
costului unei tehnologii împiedicã concurenþa perfectã.
Bineînþeles, considerãm cã aceasta s-ar putea întâmpla dacã
preþul este egal cu costul marginal. În cazul monopolului natu-
ral, costurile medii sunt descrescãtoare ºi costurile marginale
sunt mai mici decât costurile medii. Din acest motiv, dacã preþul
era egal cu costul marginal, ar fi putut fi mai scãzut decât
costurile medii ºi firma ar putea pierde bani. Profitul ar fi negativ,
aºa cum s-a arãtat în figurã prin partea haºuratã. Dacã guvernul
doreºte ca monopolul natural sã producã în punctul în care
costul marginal este egal cu profitul, ar trebui sã subvenþioneze
firma pentru acoperirea pierderilor. Taxele crescute vor genera
resurse pentru subvenþii, care incumbã costuri economice. Mai
mult, guvernului îi poate fi dificil sã stabileascã mãrimea acestor
subvenþii în timp. Managerii ºi salariaþii, în astfel de firme, au
gãsit, în acest mod, o cale prin care pot exagera estimãrile privind
salariile lor ridicate ºi ale altor costuri care sunt necesare pentru
a realiza producþia cerutã.

În România tendinþa este de a lãsa monopolurile natu-
rale în sectorul privat, dar statul le reglementeazã, prin
intermediul ANRGN.

Scopul reglementãrii este acela de a pãstra preþurile la
un nivel cât mai scãzut posibil, comparativ cu nevoia
monopolului (sau firmelor care constituie structura de
duopol, pe piaþa României) de a obþine un venit adecvat
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investiþiei sale. Cu alte cuvinte, el încearcã sã pãstreze
preþul egal cu costurile medii – unde costurile medii includ
un „venit normal” pentru ceea ce a investit. Dacã cei ce
reglementeazã au succes, monopolul natural nu va obþine
profit de monopol. O astfel de reglare a producþiei ºi preþului
este ilustratã în figura 4 ca fiind Q

r 
ºi p

r
.

Reglementarea eficientã în domeniul gazelor naturale –
realizatã de ANRGN, însoþitã de mãrirea gradului de
deschidere a pieþei, va conduce la apariþia unui mediu
concurenþial adecvat ºi la îmbunãtãþirea standardelor oferite
de acest serviciu public. Mecanismul de stabilire a preþului
final la consumatorii captivi de tip „coº de gaze” introduce
distorsiuni pe piaþã, favorizând practicile discriminatorii.
Metoda de calcul al preþului de tipul „cost-plus” stimuleazã
ineficienþa – aceeaºi marjã de profit calculatã la niºte costuri
mai mari determinã profituri mai mari.

ANRGN trebuie sã adopte o serie de mãsuri prioritare,
printre care:

� eliminarea definitivã a subvenþiilor încruciºate, prin
diminuarea costului serviciilor de distribuþie pentru
consumatorii casnici.

� tarifele de acces la reþea vor trebui sã asigure terþelor
pãrþi flexibilitatea necesarã pentru a-ºi schimba
sursele de gaz sau clienþii de bazã, fãrã a antrena
costuri suplimentare.

� este necesarã evitarea concentrãrii producþiei ºi a
importului în mâinile a 1-2 companii, care îi
împiedicã pe „noii intraþi” sã cumpere gaz pe pieþele
cu ridicata, în condiþii rezonabile.

� ANRGN trebuie sã realizeze o separare clarã a
întreprinderilor, care sã nu permitã camuflarea unor
structuri tarifare posibil discriminatorii sau sã
conducã la eventuale subvenþii încruciºate.

� O creºtere substanþialã a capacitãþilor de înmagazinare
subteranã pânã la un volum de minimum 6 miliarde
mc/ciclu (care poate fi operat de mai mulþi operatori) ar
putea asigura, în urmãtorii ani, o mai mare securitate a
ofertei, ar elimina dependenþa de o sursã externã unicã
de aprovizionare, un mai bun echilibru al raportului
cerere-ofertã ºi va conferi României un rol important în
comerþul cu gaz natural în sud-estul Europei.
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Figura 4. Reglementarea monopolului natural

ANRGN va trebui sã reglementeze cãutând adesea acel
punct pe curba cererii pieþei în care firmele furnizeazã cea
mai ridicatã cantitate la cel mai scãzut preþ la care firma
(sau firmele ce formeazã duopolul) îºi acoperã costurile.
Acest punct este corespunzãtor cantitãþii Q

r
 ºi preþului p

r
,

unde curba cererii intersecteazã curba costului mediu.
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ANRGN poate soluþiona problemele dificile legate de
monopolul natural din domeniul gazelor prin încurajarea
competiþiei, fie ea ºi imperfectã. Când încurajarea
concurenþei nu dã rezultate, uneori guvernul forþeazã
concurenþa prin politici antitrust.
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