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Eurostat clarifică modul de înregistrare a contractelor de performanță
energetică în conturile naționale
Bruxelles, 19 septembrie 2017
Eurostat, Oficiul pentru Statistică al Comisiei Europene, a publicat astăzi o notă de orientări
actualizată privind înregistrarea contractelor de performanță energetică (EPC - energy
performance contracts) în conturile administrației publice.
Nota de orientări revizuită clarifică normele contabile aplicate la tratamentul contractelor de
performanță energetică. Nota urmează eforturilor deja depuse de Eurostat de a clarifica unele lucrări
deja întreprinse de Eurostat pentru a clarifica normele contabile pentru diferite tipuri de investiții
publice, inclusiv Ghidul privind tratamentul statistic al parteneriatelor public-privat publicat anul trecut.
Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și
mobilitatea forței de muncă, care este responsabilă și de Eurostat, a declarat: „ Europa are nevoie de
investiții. Cu ajutorul acestor orientări, arătăm modul în care autoritățile publice pot investi acum și în
sectorul energetic, cu respectarea deplină a principiilor contabilității publice. Facilitarea investițiilor în
măsuri pentru sporirea eficienței energetice are și o importantă funcție socială, deoarece de rezultatele
acestei acțiuni vor putea beneficia și clădiri publice, precum locuințele sociale.”
Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie, a declarat: „În primul rând eficiența
energetică: de la vorbe la fapte. Datorită orientărilor revizuite publicate astăzi, va fi mai ușor pentru
școli, spitale și alte clădiri publice - care reprezintă peste 10 % din întregul parc imobiliar din UE – să
investească pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Măsurile pentru sporirea eficienței energetice
sunt, de asemenea, un mijloc important de combatere a sărăciei energetice, ale cărei cauze această
Comisie urmărește să le abordeze în profunzime.”
Contractele de performanță energetică din sectorul public oferă o soluție practică pentru a face clădirile
publice și alte infrastructuri publice mai eficiente din punct de vedere energetic, deoarece investiția
inițială poate fi acoperită de un partener privat și rambursată prin economii de energie garantate. Cu
toate acestea, de multe ori acest tip de contract conține simultan elemente de acord de închiriere, de
ofertă de servicii, de leasing, de cumpărare sau de credit, ceea ce face ca înregistrarea acestuia să fie o
operațiune complexă. La solicitarea statelor membre, Eurostat a lucrat în colaborare cu institutele
naționale de statistică (NSI - National Statistical Institutes) pentru a reflecta la cea mai adecvată
modalitate de înregistrare a EPC-urilor în conturile administrațiilor publice, al cărei rezultat este nota de
orientări publicată astăzi.
Nota de orientări este disponibilă pentru descărcare aici.
Context
În noiembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat pachetul intitulat „Energie curată pentru toți
europenii”, destinat menținerii competitivității Uniunii Europene, în contextul în care tranziția la energia
curată este de natură să modifice piețele globale de energie. Elementele centrale ale acestui pachet au
fost propuneri ambițioase privind eficiența energetică, ce poate fi considerată cel mai important
combustibil al nostru. Eficiența energetică reduce facturile la energie și dependența de importuri,
creând în același timp locuri de muncă la nivel local. Ea necesită totuși investiții inițiale considerabile, în
special în legătură cu renovarea clădirilor. Contractele de performanță energetică (EPC) pot ajuta
sectorul construcțiilor la majorarea investițiilor necesare, în contextul unui interes sporit din partea
sectorului privat și al unei evoluții rapide a competențelor de specialitate.
Nota de orientări a Eurostat publicată astăzi privind tratamentul contabil al EPC-urilor extinde
considerabil posibilitățile organismelor publice de a utiliza astfel de contracte, prin abordarea și
clarificarea circumstanțelor în care aceste contracte pot fi înregistrate în bilanțul administrațiilor
publice. În acest mod, documentul de orientări actualizat este, de asemenea, conform cu cel de-al
treilea pilon al Planului Junker, care vizează înlăturarea barierelor de reglementare din calea
investițiilor. El deschide, de asemenea, calea pentru dezvoltarea unei pieței mai puternice a furnizorilor
de EPC, implicând și numeroase IMM-uri. Conform datelor colectate de Centrul European de Expertiză
în domeniul PPP-urilor (EPEC - European PPP Expertise Centre), în ultimii cinci ani, au fost încheiate în
16 de state membre ale UE 345 de noi proiecte de parteneriat public-privat, cu o valoare totală de

peste 65 de miliarde EUR.
Nota de orientări actualizată va ajuta Institutele naționale de statistică (NSI) din statele membre să
înțeleagă mai bine impactul investițiilor în eficiența energetică asupra bilanțului administrațiilor publice.
Nota oferă orientări statisticienilor privind interpretarea anumitor dispoziții din SEC 2010 – Sistemul
european de conturi – în cazul EPC-urilor, mai precis în cazul acelor EPC-uri care necesită cheltuieli de
capital inițiale pentru a îmbunătăți eficiența energetică a unei instalații. EPC-urile în care eficiența
energetică este obținută prin măsuri de gestionare a energiei, fără nicio investiție pentru adăugarea
sau reînnoirea de echipamente, sunt tratate drept simple contracte de servicii sau de întreținere.
Orientările revizuite se aplică în cazurile în care contractantul EPC poate fi considerat proprietarul
economic al activului.
Facilitățile pentru asistență tehnică, precum Platforma europeană de consiliere în materie de investiții
înființată de Banca Europeană de Investiții (EIB) și de Comisie, vor utiliza această notă de orientări
pentru a acorda asistență în cazul oricărei eventuale cereri. Nota va fi susținută de un Ghid al
practicianului elaborat în comun de Eurostat și de Centrul European de Expertiză în domeniul PPP-urilor
(EPEC) al EIB, care va fi publicat până la sfârșitul anului.
Eurostat este direcția generală a Comisiei Europene care oferă informații statistice instituțiilor Uniunii
Europene (UE) și care promovează armonizarea metodelor statistice între statele membre.
Organizațiile din diferitele țări care cooperează activ cu Eurostat formează împreună așa-numitul
Sistem Statistic European.
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