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Liberalizarea pietei

Evolutia de la o piaţa reglementata la o piaţa concurentiala
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Orizontul tranzacţionării vs. Ziua livrării fizice.
Piete si produse diferite pentru momente de timp de livrare diferite
Energia electrică este livrată fizic

Piaţa contractelor bilaterale:
• Contracte negociate in afara
bursei

Piaţa pentru ziua
următoare (PZU)

Dezechilibre şi
servicii de sistem

• Tranzactionate in bursa

negociere (licitatie)
ani, luni

licitatie cu o zi înainte
mobilizare in timp real

ofertare cu o zi înainte,

protejarea impotriva
volatilitatii pretului

limitarea dezechilibrelor
armonizarea intereselor

retribuirea corecta a efortului
pentru echilibrare in timp real

piete voluntare

piata voluntara

piata obligatorie

Principalele roluri ale bursei

Furnizarea unui
pret de referinta consistent

Sustinerea realizarii unei
programari corecte a resurselor

Preconditii:

Preconditii:

Evitarea interventiei reglementatorului:

Atractivitatea mediului bursier (voluntar):

- fara limitari de pret, fara alte distorsiuni
- fara concurenta cu piata de echilibrare

- Transparenta, pentru identificarea oportunitatilor

Supraveghere activa si eficienta, prevenind
abuzurile.
Transparenta, prevenind inegalitatea conditiilor
de tranzactionare prin nediseminarea informatiilor
relevante si urgente.

- Transparenta, pentru cunoasterea si intelegerea
regulilor
- Transparenta, pentru asigurarea increderii
participantilor
- Mecanisme corecte, pentru avantaj reciproc

Pentru o bursa, provocarile procesului de liberalizare sunt permanente si
specifice fiecarei etape.
Bursa trebuie sa prospecteze provocarile, sa evalueze impactul,
sa coopereze si sa solicite sustinere din partea reglementatorului,
sa instruiasca participantii, sa le asigure accesul la informatie, sa ii consulte
in mod nediscriminatoriu.

Pretul stabilit de bursa pe piata spot

OPCOM a introdus noul mecanism
de stabilire a pretului la 30 iunie 2005

PCCB: noua provocare

La 5 luni dupa lansarea noii piete
spot,OPCOM lanseaza serviciul de
tranzactionare a contractelor bilaterale
PZU
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Efectele liberalizării

•

Efecte ”sigure”:
– Separarea activităţilor:
• Producere şi furnizare: activitati concurentiale
• Transport şi distribuţie: monopol natural
– Contractele reglementate, pe termen lung, isi diminueaza volumul
– Cresterea numarului consumatorilor care îşi pot alege furnizorul
– Intalnirea intre cerere si oferta determina preţurile pe piaţă

•

Efecte “probabile”:
– Intrarea reala în piaţă a unor noi participanţi: un numar din ce in ce mai mare
de consumatori eligibili isi vor schimba furnizorul
– Privatizarea companiilor aflate în proprietatea statului, urmata de
tendinta de consolidare: posibile consecinte asupra participarii la piata;
– Volatilitatea preţurilor şi riscurile asociate
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