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CNTEE Transelectrica SA 

Rezumat: În m sura în care stocarea de energie a creat o direc ie de dezvoltare, de 
asemenea creeaz  oportunit i i va permite suficiente rezolv ri tehnologice în cadrul 
unui sistem energetic, partea economic  st  în umbra deciziilor din acest domeniu. 
Înainte de toate, stocarea de energie este v zut  ca o solu ie solid  a rezervei de putere 
din sistemul energetic. Apoi este v zut  ca i surs  de energie acoperitoare în i pentru 
situa ii de urgen  i, eventual, în alte situa ii limit . Dar regimul de înc rcare – 
desc rcare al fiec rei solu ii de stocare are, paralel, mai mult sau mai pu in b gat în 
seam , un flux economic, iar în particular un flux financiar. Ceea ce nu s-a observat în 
suficient  m sur  pân  acum. Lucrarea nu propune o tipologie a fluxului financiar 
asociat unei tipologii a modelelor de business aplicabile solu iilor de stocare. Propune 
îns  luarea în considerare  a principalelor motive pentru care este binevenit  stocarea de 
energie, pentru care merit  o anume solu ie de stocare sau alta i, mai ales, invit  la 
ocolirea capcanelor datorate nelu rii în seam  a considera iilor economice i financiare. 
Lucrarea propune, pe cale de consecin  la un moment dat, o anume abordare a stoc rii 
de energie din perspectiva blockchain i a cripto-monedelor asociabile.  
Cuvinte cheie: stocarea de energie; Blockchain. 

PREAMBUL 

Domeniul energeticii economice poate aduce suficiente clarific ri în ceea ce 
prive te utilitatea i eficien a stoc rii de energie. Ca urmare, considera iile 
urm toare sunt în principal din punct de vedere economic, apoi financiare. Astfel, 
pot fi decelate dou  perspective majore ale stoc rii energiei:  

1. Din perspectiva unui de in tor sau proprietar de capacitate de stocare. 
Aceasta poate fi o oportunitate lucrativ  sau o afacere mai mult sau mai pu in 
profitabil .  

2. Din perspectiva unui utilizator de capacitate de stocare. O capacitate de 
stocare a energiei este sau poate fi nespus de util . Aceasta pentru c  este vorba, de 
exemplu, de un surplus de energie pe care un produc tor sau distribuitor poate fi 
bucuros „s -l poate pune deoparte”.  

Exist  aici un punct economic de plecare comun pentru ambele perspective: 
anume c  energia care urmeaz  a fi stocat  „stocheaz ”, la rândul s u, din amonte, 
ni te costuri.  
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În cazul unui de in tor de capacitate de stocare, de in torul are, de obicei, de 
ales: el poate cump ra energia pe care o stocheaz  sau o poate „împrumuta”/ 
„înmagazina” doar pentru stocare, în care caz el „stocheaz ” simultan ni te 
cheltuieli ale respectivei energii. 

Poate fi, pe de alt  parte, propria energie – produs  de sine însu i, de exemplu. 
Chiar i a a, energia are costuri i/sau cheltuieli. Dac  el, pe de alt  parte, ca i 
de in tor al capacit ii de stocare, nu cump r  sau nu se implic  altcumva în 
energia electric  pe care o stocheaz , atunci el doar „închiriaz ” capacitatea sa de 
stocare oricui o cere i care pl te te pentru aceasta.  

A. CONDI IONALIT I ECONOMICE 

Oricare ar fi perspectiva, energia „sose te” la capacitatea de stocare cu o 
anumit  valoare. În prima perspectiv  aceast  valoare este (format ) atât (din) o 
anume valoare de „întrebuin are” (adic  este util  cuiva, energia respectiv  i 
p strarea sa fiind valoroas  pentru cineva sau ceva)  cât i (din) valoare simpl  (are 
o valoare la intrare/înc rcare i o alta la ie ire/dec rcare).  

În a doua perspectiv  îns , de in torul capacit ii adaug  propria valoare prin 
care sper  s  î i acoper  propriile costuri i/sau cheltuieli. Aceasta corespunde, 
desigur, propriei valori ad ugate. La desc rcarea energiei stocate, aceasta are deja 
acumulat  i p streaz  o valoare (total ) – V (de exemplu - lei/MWh): 

  (1) 

unde:  
 Valoarea energiei la intrarea în capacitatea de stocare, care, în mod 

obi nuit, dep e te cheltuielile de produc ie efectiv  a energiei, adic  poate include 
condi ionarea, costurile/cheltuielile de transport i distribu ie pân  la capacitatea de 
stocare etc.; 

  Costurile/cheltuielile propriu-zise de stocare (mentenan a capacit ii, 
cheltuielile legate de recuperarea investi iei în capacitatea de stocare) etc.  

În costurile de stocare intr  ambele procese de transformare/conversie a 
energiei primare în energie/materie de stocare i cel de retransformare/reconversie. 
O men iune special  pentru domeniul hidro; 

  Valoarea energiei „pierdute” în timpul stoc rii, urmare a caracteristicilor 
solu iei de stocare avut  în vedere sau a capacit ii fizice de stocare, anume 
valoarea diferen ei dintre energia intrat   i cea ie it ; 

  Valoarea energiei preluat  de la alt produc tor care se adaug  energiei 
ini iale pentru a acoperi „pierderile din stocare”, deci pentru completare;  

 Profitul cerut/acceptat de de in torul capacit ii de stocare. Eventualul 
profit cerut pentru echivalentul de tranzac ion ri pe care evacuarea energiei c tre 
un anume client le-a omis. 
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Diferen a dintre valoarea energiei la ie ire/desc rcare din capacitatea de 
stocare i cea la intrarea în capacitatea de stocare poate fi mai mare decât valoarea 
ini ial  de intrare a energiei. Iar aceasta în majoritatea cazurilor i pentru majoritatea 
suporturilor de stocare. Altfel spus, energia la ie ire poate fi, ca valoare, cel pu in dubl  
celei de intrare. Iar stocarea este, în majoritatea cazurilor, mai costisitoare decât 
energia stocat .  

De aici merit  pus  întrebarea: Ce anume poate fi atât de important încât s  
merite sau s  necesite o astfel de energie s  fie stocat , chiar dac  putem vorbi de 
costuri de stocare cu totul semnificative (înc )? Deseori chiar mai mari decât 
valoarea ini ial  a energiei stocate. Necesitatea i justificarea stoc rii energiei 
electrice, precum i utilizarea eficace i/sau eficient  a energiei stocate formeaz  o 
serioas  literatur  în sine. 

Utilitatea unei energii stocate const  în libertatea de a decide momentul 
utiliz rii energiei, mai exact momentele la care este nevoie i, mai apoi, în 
cantitatea de care este nevoie, desigur limitat . De obicei, aceasta se întâmpl  în 
situa ii precise, situa ii  esen ialmente de natur  tehnic , în care, de multe ori, 
valoarea energiei nu conteaz  sau nu este un criteriu de non-acceptare. Anume, 
atunci când poate fi determinant  tocmai lipsa (acut  a) energiei, i acestea sunt 
situa iile care formeaz  cauza esen ial  pentru care este nevoie de energie stocat .  

Economic vorbind, pu ine sunt situa iile în care se impune necesitatea de a 
stoca energie i care, astfel, s  merite s  fie stocat . i mai pu ine situa ii în care s  
poat  fi justificat  economic stocarea. Mai departe, de a  justifica nevoia de a de ine 
sau administra o astfel de capacitate. Altfel decât ca o oportunitate i/sau ca 
afacere, solid  îns .  

O astfel de justificare, solid  doar economic nu i financiar, poate fi p strarea 
energiei în scopuri speculative. Ca i afacere în sine, este vorba de  „specula ii” pe 
tema m rimii de pre  pe care po i s -l ceri sau s  îl accep i în situa iile limit  de mai 
sus. Aceasta este diferen a dintre a de ine o capacitate de stocare proprie i a apela 
la o capacitate de stocare: în situa iile limit  pre urile pot sc pa de sub control dac  
acea capacitate nu î i apar ine. Iar de in torul poate s  o folosesc  capacitatea drept 
un fel de banc  de energie.  

Efectele pe care le poate induce o capacitate de stocare se leag  de cele de mai jos: 
 Evolu ia i modific rile induse pre ului i/sau pre urilor energiei. Pe 

principiul a tept rii „unor pre uri mai bune” într-un viitor oarecare. Pot exista chiar 
scintila ii ale pre urilor, iar aceasta este o situa ie cu totul interesant .  

 Atenuarea pre urilor negative datorate pre urilor prea mici în anumite 
momente i/sau datorate unui nivel de consum „d un tor”: de mic în special, dar i 
„d un tor” de mare. Consumatorii sunt îndemna i s  consume chiar prin „pl tirea 
lor” de c tre produc tori.  

 Tenta ia de a considera capacitatea de stocare drept un produc tor de energie 
(virtual), un produc tor cu regim de produc ie comandat sau, la rigoare, haotic dar 
util. i în acest caz, haotic nu înseamn  dezordonat. 
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 Tenta ia de a „comanda” evolu ia pre urilor pentru energie produs  i/sau 
stocat  sau de a influen a evolu ia pre urilor pentru avantajul propriu. 

 Tenta ia de  înlocui energia stocat  (etichetat ) ca fiind „verde” cu cea 
conven ional  sau de a forma un mix, eventual într-un mod sc pat de sub control.  

 Tenta ia de a reduce, progresiv eventual, produc ia direct  de energie – acea 
produc ie instantanee asociat  efectiv cu consumul, i de a o înlocui cu energie 
stocat  i deci cu program de livrare sub control. În plus, reducerea capacit ii 
proprii de producere a energiei pentru a combina profitabil cu energia stocat  sau 
stocabil .  

Chiar i a a, cel pu in pân  în aceste momente, energia stocat  se încarc  cu 
costuri care nu îi apar in. Aceast  înc rcare este, în cele mai multe cazuri i pentru 
majoritatea solu iilor de stocare, mai mare decât valoarea energiei stocate. Motiva ia 
pentru stocarea energiei, din punct de vedere economic, este evitarea unor situa ii 
de lips  sau, mai curând, evitarea unor situa ii, cel mai adesea punctuale, de 
„sprijin” pentru echilibrarea calit ii energiei sau dep irea unor situa ii de lipsuri 
punctuale sau devia ii sau deterior ri punctuale ale caracteristicilor energiei care 
pot fi corectate cu un adaus de energie.  

Economic vorbind, se consider  c  aceste situa ii i, mai ales, consecin ele lor, 
produse, evitate sau recuperate, conduc la pagube sau pierderi. În cazuri diferite, la 
penaliz ri. Aceste pierderi, care sunt doar probabile ca moment al apari iei, pot 
avea o valoare suficient de mare astfel încât s  fie benefic  evitarea. Stocarea 
energiei este considerat  mijloc de evitare.  

Investi ia necesar  pentru realizarea capacit ii de stocare este considerat  ca 
fiind acoperitoare pentru situa iile de mai sus. Trebuie îns  spus, c  din punct de 
vedere economic o astfel de investi ie poate fi justificat . De i for ând limitele 
în elegerii economice a faptelor.  

Din punct de vedere financiar îns , exist  câteva chestiuni de detaliu: 
 Anume c  justificarea unei astfel de investi ii - în cazul uzual aceast  

justificare se face prin metode de tip Analiz  Cost – Beneficiu - const  în a 
considera drept venituri sau în a asimila drept venituri, pagubele probabil a se 
produce i pentru prevenirea c rora este stocat  energia. Iar aceste pagube, 
pierderile i, pe de alt  parte, penaliz rile, se consider , în mod insistent, c  pot s  
apar  numai dac  nu este realizat  investi ia în capacitatea de stocare respectiv .  

 O astfel de abordare este destul de veche i, actualmente cel pu in, ca 
devenit  mai rudimentar . De i este declarativ suficient  pentru abord rile „tehnico - 
economice”. Din iner ie.  Altfel spus, pierderile probabile – estimate în diverse 
maniere i cu diverse scopuri/obiective/ra iuni i m rimi de referin  - sunt 
„pozitivate” i luate în considerare drept venituri. Pur i simplu. În principal, 
justificarea unei astfel de „pozitiv ri” este simpl  i „mecanic ” în sensul c  analiza 
ABC „are nevoie” de venituri pentru a func iona – deci metoda „a a cere”. Este 
bizar  o astfel de justificare, dar larg r spândit  printre tehnico - economici;  
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 În cazul de mai sus - de utilizare a metodei ABC - , veniturile/„veniturile”, 
astfel asimilate, au ad ugate i acele venituri, bazate pe larg utilizare a expresiei 
trebuie s  pentru a compensa i toate cheltuielile curente de func ionare pe de o 
parte, de achizi ie, de recuperare a investi iei, i altele, pe de alt  parte.  În mod clar 
tehnic dar tulbure financiar, aceasta revine la a spune c  aceste cheltuieli, reale i 
concrete, trebuie s  poat  fi compensate de „venituri” oricât de pu in probabile, 
dac  nu chiar fictive.  

 Mergând mai departe, este bine s  lu m în considerare c  Veniturile, luate în 
general i generice ca provenien , sunt „purt toare” de impozite, pe când 
pagubele/pierderile nu. Aceasta înseamn  c  analiza în sine nu mai este aplicabil  
în totalitate decât simplu conven ional i f r  semnifica ie altfel decât aritmetic . 
Altfel spus, dac  din analiza ABC nu se elimin  partea cu impozitele i diverse 
taxe, din considerentele de mai sus, rezultatele sunt la fel de irelevante. Mai mult, 
se poate face acela i lucru cu amortizarea datorat  investi iei. Din acel moment 
utilitatea analizei este doar de a justifica ceva f r  semnifica ie. Iar amortizarea este 
un bun conduc tor de valoare în fluxul financiar. 

 Rata (intern ) de actualizare, cu o utilizare „tehnico - economic ” de prim 
rang, nu are aceea i semnifica ie pentru veniturile estimate, separat pentru 
„veniturile echivalente” i, evident, separat pentru pagube/pierderi sau penaliz ri.  

o Rata de actualizare – care se adreseaz  unor entit i economice clare 
(investi ii, infla ie etc.) nici nu poate fi corect determinat  pentru „venituri 
pozitivate”, iar pentru uzul metodei de analiz , ea este preluat  din diverse 
surse/proiecte care au puncte de asem nare cu investi ia respectiv . Deci, de 
fapt, irelevant.  

 Poate exista, financiar vorbind, o anume justificare ceva mai apropiat  de 
realitate – anume dac  ne gândim doar la evitarea penaliz rilor. Cu condi ia expres  
ca aceste penaliz ri s  poat  fi solid determinate i, mai ales, ca aceste penaliz ri s  
impieteze efectiv asupra profitului general. În acest caz conteaz  cheltuielile legate 
de riscuri, acoperirea i evitarea lor. Altfel ABC este greu aplicabil  i, eventual, 
dup  pierderea unei p r i bune din semnifica ia rezultatelor g site.  

O astfel de analiz  este util  dac  se „decupeaz ” capacitatea de stocare – de 
sine st t toare - i este considerat  drept subiect i obiect al unui proiect sau al unei 
investi ii care trebuie s  fie profitabil . Altfel spus, de in torul unei astfel de 
capacit i trebuie s  ia în considerare o valoare de ie ire a energiei stocate care s  
acopere valoarea de intrare a energiei i costurile i/sau cheltuielile legate de 
stocare. Nu intereseaz  ce anume vrea s  stocheze drept energie cel care dore te s  
acceseze/„închirieze” capacitatea de stocare.  

Din perspectiva celui care are nevoie de o astfel de capacitate sau a celui care 
consider , din motive proprii, c  are nevoie de o astfel de capacitate sau de acces i 
utilizare a unei astfel de capacit i, atunci metoda util  este de a considera 
capacitatea de stocare drept o extensie a capacit ilor proprii de produc ie sau de 
furnizare de energie. Subtil dar viguros economic vorbind, este vorba de o plasare 
de capital (în particular o cheltuial  de capital) iar nu de o investi ie.  
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Capacitatea de stocare poate fi asimilat  drept un „produc tor” cu un regim de 
produc ie complet diferen iat, respectiv non-continuu i, la rigoare, haotic. Cu 
aceast  abordare, capacitatea de stocare devine, investi ional vorbind, o capacitatea 
de produc ie i tratat  drept extensie a propriei/„propriei” capacit i de produc ie de 
energie – atât la modul real cât i virtual.  

În aceast  abordare, capacitatea de stocare poate fi considerat  ca produc toare 
de venituri, chiar dac  nu neap rat produc toare de profit. Astfel capacitatea de 
stocare în discu ie poate fi combinat  cu alte capacit i de stocare i, eventual, 
virtual combinat  cu capacit ile de produc ie efectiv , reale i/sau concrete. Cum 
capacit ile de produc ie pot fi combinate în diverse moduri, inclusiv relizând o 
central  virtual , asocierea unor capacit i de stocare este mai mult decât justificat . 
Restul se reduce la combinarea unor regimuri de produc ie, controlabile cu haotice 
sau altcumva. Sus inerea matematic  a unei astfel de combin ri este accesibil  i 
pus  la punct ca i teorie.   

B. CONDI IONALIT I FINANCIARE 

Fluxul financiar asociat unei capacit i de stocare este sau poate fi foarte lax. 
Totu i, atât cantitativ cât i valoric, energia stocat  se „erodeaz ” continuu. Aceasta 
arat  c  abord m o capacitate de stocare în mod izolat: la început este vorba de o 
„înc rcare” a capacit ii de stocare i apoi de o „a teptare” (timp determinat de 
obicei) ca ea s  fie evacuat  la cerere sau pentru anumite scopuri.   

De i pierderile din capacitatea de stocare sunt, de cele mai multe ori, suficient 
de mici, i ciclurile de utilizare sunt, la fel, destul de strânse – de la milisecunde 
pân  la nivelul unei luni - de obicei capacitatea de stocare este men inut  la un 
anumit nivel de stocare a energiei – la nivel plin, energia eventual pierdut  fiind 
imediat sau cât mai des posibil „completat ”.  

Ciclurile complete înc rcare/stocare – desc rcare/evacuare sunt necesare, utile 
dar nu întotdeauna prezente în mod complet. Au loc „reumpleri” la momente de 
non-gol complet, iar asta nu este neobi nuit. Ca atare, financiar vorbind nu poate fi 
vorba de decelarea valorii individuale a energiei stocate, mai ales dac  sunt mai 
multe de surse de energie pentru stocare.  

Avem de-a face nu numai cu echilibrul venituri/cheltuieli ci i cu un element 
nou – care este inclus, de obicei, în cheltuieli – pierderile inerente ale capacit ii de 
stocare, deci pierderi de valoare. Similare cu „consumul propriu tehnologic”. Ca 
atare, este vorba de venituri relativ liniare care trebuie s  echilibreze cheltuieli 
relativ liniare „amendate” de cheltuieli incontrolabile. Un astfel de flux financiar, 
relativ haotic atât datorit  regimului de „lucru” al capacit ii de stocare cât i din 
rata incontrolabil  de „depreciere”  a energiei în timpul stoc rii, este dificil de inut 
sub control, necum de estimat pentru analiza investi ional , în particular al 
plasamentelor de capital.  
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Solu ia poate fi g sit  în frumoasa teorie a blockchain-urilor (o aplica ie 
modern  a mai vechilor liste LIFO, cu destule amendamente) i, mai mult, din 
regimul „haotic” al monedei virtuale de tipul cripto-monedelor. Adic  din 
considerarea monedei asociate ca având o parte real  i una „imaginar ”. i în acest 
caz capacit ile de stocare pot fi subiect de investire i/sau obiect de investi ie, pe 
de o parte, sau de plasament de capital. Ele pot fi elemente ale unei afaceri sau 
numai pentru activit i lucrative, caz în care poate fi vorba de profit sau numai de 
recuperarea cheltuielilor adiacente.  

Capacitatea de stocare poate fi astfel considerat  ca atare: un suport dinamic de 
energie, cu intr ri i ie iri i astfel este subiect unic al unui flux financiar propriu. 
Pe de alt  parte poate fi tratat ca un simplu centru de cost, simplist.  

Apoi i de asemenea, poate fi considerat  un simplu echipament de stocare sau 
poate fi o extensie a produc ie de energie. Mai mult, poate fi asociat  sau combinat  
cu alte capacit i de stocare (inclusiv în cazul atât de „vehiculat”: mici dar multe – 
multe dar mici, cum ar fi automobilele).  

Toate cele de mai sus se sprijin  pe dou  elemente definitorii: capacitatea 
propriu-zis  de înmagazinare de energie – în termeni cantitativi - i de timp – i 
regimul de înc rcare – desc rcare. Acestea se pot „traduce” în elementele unui flux 
financiar propriu bine definit, în ipoteza, destul de solid , în care capacit ile de 
produc ie sunt considerate ca fiind necesare i utile i asta în m sura în care sunt 
necesare de in torului lor. La aceasta se adaug  ipoteza c  se dore te recuperarea 
investi iei sau fructificarea plasamentului de capital asociat.  

De asemenea, fluxului financiar propriu i se asociaz  i se completeaz  cu un 
flux al amortiz rii, în ideea c  astfel de capacit i de stocare trebuie, cel pu in din 
punct de vedere al evolu iilor tehnologiilor, înlocuite, i asta într-un interval destul 
de strâns.  

C. MODEL ECONOMIC ASOCIAT 

Modelul economic general de „func ionare” al unei capacit i de stocare poate 
fi sintetizat astfel:  

 Capacitatea de stocare are o valoare maxim  i o valoare minim  de stocare 
fizic . Fiec rei capacit i de stocare i se asociaz  un regim de înc rcare – 
desc rcare, optimizabil, inclusiv prin apelul la teoria stocurilor asociat  cu teoria 
a tept rii; 

 De in torii energiei/cantit ilor de energie  stocate (intr ri) pot fi no-name. 
În sensul c  pot fi mai mul i cei care încarc  energie pentru stocare.  

 Utilizatorii energiei stocate pot fi no-name de asemenea i ei pot solicita 
cantit i de energie din cea stocat . Cererile de energie pot fi mai mici decât 
întreaga cantitate de energie stocat . Deci poate fi vorba de desc rc ri, respectiv 
înc rc ri, par iale.  
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La modul cel mai simplu, energia este înc rcat  i desc rcat  complet la 
fiecare ciclu, de c tre un singur de in tor al energiei, existând un singur utilizator al 
energiei. Tot la modul cel mai simplu, capacitatea de stocare este o simpl  
cheltuial  în nume propriu i nu are o justificare anume. Recuperarea investi iei 
poate face obiectul unei amortiz ri adi ionale simple, care se adaug  la ciclul de 
amortizare al de in torului.  

Cu toate acestea, capacit ile de stocare sunt relativ mai rentabile cu cât sunt 
mai mari. Investi ia ini ial  este suficient de mare. Actualmente costul adi ional al 
unui MWh „desc rcat” este destul de important, m rimea diferind în primul rând în 
func ie de tehnologie. Actualmente vorbim de o energie „stocat ” destul de scump  
i numai o valoare de utilitate mare i solid  poate justifica o capacitate mare sau 

un lan  bine administrat de capacit i mai mici.  
Chiar i a a, valoarea maxim  a utilit ii energie stocate i (re)folosite nu 

const , în mod esen ial, în echivalarea pierderilor care se pot produce în lipsa ei, 
sau a pagubelor respective care se pot produce sau, mai elaborat, în acoperirea 
riscurilor legate de furnizarea simpl  i curent  de energie. Aceea i valoare maxim  
nu se reg se te nici în cazul evit rii penaliz rilor.  

Cele de mai sus se reg sesc ( i) la nivelul lui „Ce s-ar întâmpla dac ?!... „ cu 
r spunsuri „estimate” deseori ca fiind suficient de inutile. Valoarea maxim  de 
utilitate este atins  la/pentru îndeplinirea unor cereri precise de „desc rcare” 
(par ial , rareori totale) a capacit ii de stocare: la un moment precis ales i/sau pe o 
durat  precis fixat  i pentru o cantitate  precis determinat  i cerut  – în parametrii 
de calitate de nivel irepro abil.  

Este o furnizare de energie în „regim de lux” (în termeni preci i de cantitate, 
calitate i termeni contractuali exac i de timp i pre ), dar nu are leg tur  cu 
derivativele ci poate fi discutat  în termeni de rezerv  de putere. Exemplele se 
refer  la evitarea „situa iilor  catastrofale” (de exemplu de black-out) sau la situa ia 
din ce în ce mai prezent  de cerere de consum excep ional i sau imperios – în 
cantitate, valoare i calitate. Aici este domeniul orient rii societ ii din ce în ce mai 
mult pe consum de energie electric  în detrimentul altor forme de energie.  

Este esen ial  observa ia c  ceea ce conteaz  i se pl te te este încrederea în 
furnizare i în siguran a aliment rii. Deconectarea nu este o op iune. Lipsa energiei 
nu este, de asemenea, o op iune. Ori astfel de cereri „de lux” (în sensul de mai sus!) 
sunt sau formeaz  motorul economic rentabil i, adi ional, cel financiar, al 
activit ii de stocare. Stocarea este astfel necesar  pentru c  s-a format cererea i 
împrejur rile care solicit  astfel de activit i. i pentru c  exist  pl titori i se 
formeaz  o pia  dinamic .  

Asociat  unei astfel de abord ri – anume stocarea ca „depozit de energie cu 
acces liber” – este succesiunea tranzac iilor pentru cantitatea sau p r i din energia 
stocat  în capacitatea de stocare sau capacit ile de stocare, interconectate sau 
administrate comun. Unor astfel de „livr ri”/desc rc ri p r ile de energie îi 
corespund perechi de cerere – ofert  precise. Aici domin  încrederea reciproc .  
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Mai exist  o condi ie esen ial : aceea c  o anume cantitate de energie este 
dedicat  de c tre de in tor numai unui (tip de) consumator. O cerere precis  este 
pus  în rela ie precis  cu o anume cantitate de energie livrabil  precis. Este i 
acesta un mod foarte financiar de „stocare”.  

Cum momentul efectiv al cererii de energie, deci al desc rc rii, nu este 
cunoscut, dar cererea trebuie în mod precis acoperit  la orice moment, elementul de 
baz  este accesul exclusiv reciproc i bilateral al perechii de in tor de energie – 
consumator; în acest caz, se poate asocia unei astfel de capacit i de stocare o 
modelare de tip blockchain. Blocuri (de energie) bine definite, dedicate, succesive, 
accesabile exclusiv pe baz  de încredere reciproc  acordat  acelor parteneri 
conveni i (în principal pereche cerere acceptat  – ofert  efectiv  la momentul ales -  
la care se pote ad uga un arbitru „dispecer” al tranzac iei din partea celui ce 
gestioneaz  capacitatea de stocare, pentru tranzac ii multiple). Mai mult, se poate 
asocia un registru al tranzac iilor, cu acelea i elemente de acces i securitate ca în 
cazul original blockchain. Acest lucru este important, în special accesul public la 
inform ii.  

Moneda de schimb se bazeaz  efectiv pe încrederea c  tranzac ia va fi realizat  
(efectiv!). Moneda are îns  un rol virtual i nu face decât s  echivaleze tranzac iile 
cu energie care se produc sau s-au produs la momente diferite i în condi ii diferite. 
De exemplu, poate fi vorb de un „schimb” energie cu livrare sigur  în caz de 
calamitate cu energie livrabil  în locuri dep rtate (mun i) i la anumite momente – 
s rb toare câmpeneasc  -  sau pentru anumite perioade (abonament!). Echivalarea 
are loc tocmai printr-o moned  – anume chir „moneda virtual ”. Energia sigur  în 
caz de calamitate poate fi de, de exemplu, 200 lei-electrici/MWh, iar energia 
livrabil  în mun i poate fi 150 lei-electrici/MWh.  

Desigur, astfel de tranzac ii în moned  virtual  pot fi apropiate de cazurile de 
barter – ceea ce nu este, de fapt, cazul. Moneda virtual  are rolul de a echivala dou  
tranzac ii care presupun nu numai valoare în sine ci i încrederea (mai ales 
nivelurile de încredere acordat ) în siguran a aliment rii la moment i condi ii 
specificate. Poate fi cumva asimilate cu „schimbul de favoruri” în care un anumit 
favor singular sau un „regim de favoare” acordat are un anumit „pre ”, iar acest pre  
poate fi echivalat cu returnarea favorului la un alt moment, la cerere, în siguran  
maxim  i care are, la rândul s u, un alt „pre ”. Ambele pre uri echivlate prin 
aceea i moned  – fictiv  dar baz  pentru compara ii solide.  

Astfel de echival ri au drept prim impuls ca „schimbul de favoruri” s  nu aib  
de a face cu autorit ile – sistemul fiscal. Aceasta pentru c  dac , de exemplu, doi 
copii schimb  între ei un m r cu o par , conform sistemului fiscal fiecare trebuie s  
pl teasc  un impozit, pornind de la „evaluarea”  în moned  real  a m rului i/sau a 
perei. Aici începe i butada conform c reia a muta proprii bani dintr-un buzunar 
propriu în altul – tot propriu - poate presupune plata unor impozite. Astfel de 
monede virtuale pot i sunt util a fi „ancorate în realitate” prin echivalarea cu 
monede non-fictive.  
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D. ALTE CONDI IONALIT I. BLOCKCHAIN 

Ar putea fi util  în astfel de cazuri legate de stocarea energiei o moned  fictiv , 
o cripto-moned ? Da – iar acesta a devenit un r spuns i mai util. În situa ii chiar 
din ce în ce mai comune. Chestiunea este îns  legat  de „conflictul” între utilitatea 
tehnic  a unei capacit i de stocare i fluxul economic i/sau financiar asociat.  

Tehnic, lucrurile sunt destul de limpezi: stocarea te ajut  la acoperirea în/pe 
intervale mult mai scurte a curbei de cerere de energie. Mai rapid, mai eficient i 
chiar mai economicos, în termeni de  logistic . Mai departe, serviciile de sistem 
sunt mult mai bine servite de o rezerv  de energie accesibil  imediat. O întreag  
teorie a rezervelor calde, reci sau intermediare se modific .  

Care este pre ul celor de mai sus? Anume c  nu are pre  o asemenea facilitate 
sau asemenea facilit i. Sunt doar necesare. O întreag  gam  de rezolv ri se deschid 
ca oportunit i: capacitatea de a adera cu întreg sistemul energetic în/la sisteme 
energetice mai mari. Cooperarea de acest fel cu celelalte sisteme energetice, 
integrarea lor, este precum intrarea într-un club de gentlemani cu drepturi egale i 
cu fruntea sus.   

Atunci nu conteaz  partea economic , i cu atât mai pu in cea financiar . Ceea 
ce induce nespus de multe încurc turi unor organisme i autorit i, mai mult sau 
mai pu in contabile. Ca i concluzie, nu este util  astfel.  

Aici v d eu utilitatea imediat  a criptomonedelor: aceste tranzac ii „interne”, 
pentru care trebuie s  ai un registru/„registru” jurnal pentru a ti pe ce lume te afli, 
pot fi echivalate în orice cripto-moned  dorim cu condi ia ca ea s  r mân  aceea i 
pentru acelea i perechi cerere - ofert . „Trecerea la realitate” se poate face numai 
cu partea rezidual  a unor astfel de opera ii.  

Ce condi ionalit i putem avea aici? Una simpl : fiecare capacitate de stocare 
va fi asociat  cu „jurnalul s u de opera iuni”/„registrul s u de tranzac ii”. Abia aici 
se deschide o foarte interesant  oportunitate: fiecare capacitate de stocare poate 
avea „propria moned ”. Echivalarea lor se va baza pe importan a acordat  sursei de 
energie stocat  din care se face echilibrarea sau se folose te energie. De exemplu, 
una este energia folosit  pentru sus inerea/reglarea frecven ei i aceast  energie 
poate avea o moned  virtual  dedicat  (de exemplu lei-electrici de frecven  – LEF) 
iar, pe de alt  parte, varia iile de tensiune pot fi temperate prin energie din stocare 
i pot avea propria moned  virtual  (lei-electrici tensiune – LET).  

Mult mai utile sunt energiile inute în rezerv  pentru black-out. Aici moneda 
virtual  este sau devine forte.  

Mult mai interesant  este chestiunea unui parc de astfel de capacit i de stocare – 
cu propria administrare sau dispecerizare. De asemenea avem în vedere un set de 
capacit i interconectate, ceea ce nu este exact totuna cu un parc de capacit i de 
stocare. Mai departe, un parteneriat pe scar  larg  de capacit i de stocare. Cu 
dispeceriz ri la diverse nivele.  Deci o re ea de capacit i de stocare, o re ea 
distribuit .  
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Analiza economic  care poate împacheta o astfel de re ea este valid  doar dac  
se i poate asocia o moned  sau un portofoliu de monede. În caz contrar analiza 
economic  nu este util  i chiar poate c  nu este necesar . Dac  îns  capacit ile de 
stocare fac obiectul unor tranzac ii sau „cump r turi”, lucrurile nu mai pot fi 
„aranjate” astfel.  

Dac  discut m îns  în termeni de tranzac ii, monede i „jurnal de opera iuni” 
atunci ne apropiem în mod necesar de blockchain i cripto-monede.  

Abordarea privind un blockchain aici este urm toarea, în termeni tranzac ionali 
ai unor catit i de energie din capacit i de stocare :     

Un blockchain este o list  (de exemplu de în elegeri, tranzac ii etc.). O astfel 
de list  de astfel de înregistr ri (numite blocuri) este în mod continuu cresc toare 
(succesive). Lista în sine este complet securizat . Fiecare bloc con ine un pointer/o 
referin  c tre blocul imediat anterior,  precum i date de identificare în timp: data 
calendaristic  a cre rii blocului i date privind tranzac ia. Prin proiectare, blocurile 
sunt rezistente la modific ri ale datelor pe care le con in, pentru c  este distrus  
succesiunea blocurilor i a datelor de identificare, inclusiv în timp.  

Ca atare, o capacitate de stocare poate fi asociat  unor seturi de astfel de blocuri, 
de exemplu similar unui registru de tranzac ionare i/sau un registru („contabil”) de 
intr ri/ie iri de energie. Acest registru poate fi asociat unei perechi i numai unei 
perechi: un membru al perechii poate fi de in torul energiei de intrare –  cel lalt 
membru poate fi un client/destinatar al energiei evacuate din capacitatea de stocare. 
Tranzac iile sunt înregistrate într-o manier  verificabil  de c tre ambele p r i i asta 
în mod permanent.  

Pentru a fi utilizat astfel, un lan  de blocuri (blockchain) este administrat în 
mod tipic de c tre o re ea de astfel de perechi. Administrarea se face în mod 
colectiv pe baza unui protocol de validare a unor noi blocuri. Odat  înregistrat  o 
dat , ea nu mai poate fi alterat  retroactiv f r  s  fie alterat  întreaga succesiune de 
blocuri, ceea ce necesit  o în elegere i aprobare colectiv   a tuturor sau a 
majorit ii celorlal i membri ai re elei.  

Ca atare, un blockchain con ine un consens descentralizat pentru toate datele 
incluse. O astfel de succesiune de blocuri a fost asociat , chiar de la început, unei 
monede virtuale, anume pentru a înregistra, cataloga i contabiliza tranzac iile care 
nu au nevoie de interven ia unei ter e p r i (în particular autorit ile). Este deja 
utilizat  bitcoin, de obicei – moned  virtual , descentralizat  i securizat  prin 
criptografie. Riguroas  ca sens este descrierea bitcoin, dar i descrierile altor peste 
100 de astfel de „monede” drept monede pseudonime. Aceasta în special în/pentru 
cazurile de cheltuire multipl  a aceleia i sume în moneda respectiv  (acele cazuri în 
care un anumit simbol care este o reprezentare tangibil  a unui fapt (moned )  poate 
fi folosit  în mai multe tranzac ii sau cheltuiri) de exemplu poate fi „duplicat ” ca 
i când ar fi fost cheltuit  i pentru alte tranzac ii – prin copiere sau multiplicare a 

datei care atest  suma sau reprezentare sumei). To i bitcoinii exist  fizic simultan 
pe computerul fiec rui utilizator (sau pe serverul c ruia îi încredin eaz ) dar numai 
proprietarii au acces. 
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E. PREJUDEC I LEGATE DE STOCAREA DE ENERGIE.  
UN PUNCT DE VEDERE 

Câteva prejudec i de ordin economic i financiar formate în timp, legate de 
stocare, care altereaz  modelul de business: 

 Prima - i cea mai important  - este c  (cel care de ine) o capacitate de 
stocare poate evolua i se poate strecura printre tarife i pre uri ale energiei: 
convingerea larg r spândit  c  o capacitate de stocare trebuie s  poat  fi înc rcat  
în perioadele de/cu pre  mai mic al energiei sau cu tarif mai mic i se descarc  în 
perioadele (mult) mai benefice economic lor.  

o Dac  nu sunt precis reglementate tarife, lucrurile nu stau chiar a a:  
regimul de înc rcare – desc rcare este complet separat de fluxul financiar 
i rareori se sprijin  unul pe altul. Altfel spus, este sau devine util un fel 

de dispecer economic care s  vâneze perioadele cu pre  mic. Asta nu 
înseamn  c  acea capacitatea de stocare poate s  nu fie deja plin  la acele 
momente de pre  mic.  

o Dac  este vorba de tarif de tip zi – noapte sau perioad  de vârf – restul 
orelor, lucrurile sunt i mai neclare. Care tarif de zi i care de noapte? 
Dac  aceste tarife nu exist  sau sunt inoperante, în fapt? Ce mai justific , 
economic, o capacitate de stocare?  

 A doua prejudecat  este c  un administrator de re ea sau re ele î i creeaz  i 
î i administreaz  propria re ea de capacit i de stocare – mai ales pe cale de 
consecin  a caracteristicii sale de monopol natural. Ceea ce poate fi adev rat, doar 
ca „adev r reglementat”. Dar scopul (tehnic) nedeclarat este, de fapt, ca aceste 
capacit i de stocare s  înlocuiasc  rezerva de putere, eventual în mod progresiv, 
rezerv  de care - de exemplu Dispecerul - are nevoie în anumite momente i/sau 
pentru anumite perioade. Ca atare, nu pierderile de energie conteaz  în primul rând, 
ci disponibilitatea sa la orice moment.  

o Din nou: regimul de consum i deci de necesar de putere în rezerv  este 
altul, chiar diferit, de regimul de înc rcare – desc rcare al capacit ilor de 
stocare. A a c  poate fi vorba de o situa ie mai complex  la care se poate 
ajunge, i înc  nu atât de rar pe cât ar fi convenabil: s  se apeleze la 
capacitatea de stocare, dar (tocmai atunci) s  fie nevoie ( i) de rezerv  de 
putere. Financiar vorbind, aceasta define te o „situa ie de urgen ”.  

o A doua chestiune este c  tenta ia de a avea propria „produc ie de energie” 
(deja stocat ) i de a înlocui rezerva de putere cu „rezerva proprie” de 
energie poate fi o capcan . Aceast  capcan  const  în a trece de la 
„urm rirea” consumului de energie de c tre produc ia de energie, efort 
sub controlul Dispecerului, la adaptarea consumului de energie i a 
administr rii unui dispecer, la regimul de înc rcare – desc rcare a 
colec iei (proprii) de capacit i de stocare. Ori acest ultim regim este, cel 
pu in în aceste momente, departe de regimul general de consum.  
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o În plus, pentru un regim de stocare de tip „totul înc rcat – totul desc rcat” 
lucrurile se complic  masiv i exist  tenta ia de a apela la mai multe 
capacit i de stocare i mai mici decât mai mari i mai „cuprinz toare” – 
ceea ce „rupe” serios din neb gata în seam  eficien  economic , implicit 
aici i cea financiar  a întregului ansamblu.  

o Este un mic haos economic (s  vrei) s  adaptezi consumul de energie la 
orice altceva. „Ra iunile” regimului de consum de energie sunt cu totul 
diferite de „ra iunile” folosirii capacit ilor de stocare.  

 O solu ie care poate fi util  este realizarea de capacit i de stocare în regim 
partajat, de înc rcare i desc rcare par ial  a capacit ii de stocare, dac  este permis 
acest lucru. Un fel de regim de „depozit” de energie cu acces multiplu.  

 Majoritatea capacit ilor de stocare au costurile propriu-zise de stocare mari, 
cel pu in semnificative. Aici incluzând costurile cu realizare propriu-zis  a 
capacit ii (investi ionale) i costurile de operare efective. La aceste se adaug  i 
„am nunte” precum amortizarea i alte asemenea.  

 Tenta ia este de a „sc pa” de aceste costuri, de a neglija aspectele economice 
i financiare ale stoc rii. De exemplu prin administrarea acesteia în proprietate i 

regim proprii, eventual cu ad ugarea costurilor la costurile generale ale activit ii 
proprietarului. De exemplu într-un cvasi-anonim „centru de cost”.  

o Ori, diferen ele de regim de func ionare dintre regimul de înc rcare – 
desc rcare i regimul de consum i/sau produc ie de energie sau de 
operare a re elei pot conduce la o risip  de energie. De exemplu din 
„obliga ia” de a desc rca toat  energia din capacitatea de stocare, de i nu 
este nevoie de ea. Subtil, este vorba de trecere la preponderen a capacit ii 
de stocare în fa a capacit ii de produc ie. Cu i mai subtilul regim no-
name al energiei desc rcate.  

 Exist  tenta ia de a considera c  aceste probleme nu î i au sensul sau 
impactul sau nu necesit  atâta preocupare în cazul în care regimul de înc rcare – 
desc rcare este rapid i are func ii precise – de exemplu de acoperire a vârfului de 
sarcin  sau de „sus inere” a frecven ei. Chiar i a a, costurile i acumularea lor nu 
au un regim rapid, ba chiar pot fi numai anuale. În regim rapid, costurile sunt 
relativ mai mari, aceasta pentru c  fiecare perioad  are propriile costuri de 
„dispecerizare” i de „urm rire a procesului”. Care sunt sau pot fi relativ fixe. Cu 
cât sunt mai multe perioade de „urm rire” cu atât costurile de acest fel sunt mai 
multe i, per ansamblu, sunt mai mari.  

 Exist  tenta ia de a considera c  o capacitate sau alta de stocare este 
(absolut) necesar , iar investi ia este tot atât de necesar  precum autostr zile. 
Chestiunea iese din discu ie dac  beneficiarul investi iei nu are suficiente fonduri 
proprii i apeleaz  la sau are nevoie de credite. În acest caz intr m în regimul de 
fezabilitate economic , financiar  i bancar . Ceea ce, de obicei, se înfund  cu 
domeniul garan iilor pe care le poate accepta creditorul.  

o Dac  beneficiarul are proprii s i bani i plaseaz  o parte din capitalul 
propriu într-o capacitate de stocare, i aici lucrurile exced domeniul strict 
tehnic al „nevoii absolute de stocare”.  
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Un exemplu poate apropia mai mult de în elegerea „economic ” i, par ial, de 
cea financiar . Centralele cu pompare. Inclusiv bunul i regretatul proiect numit 
Tarni a – L pu te ti. Iar exemplul acesta poate permite s  dep im inconvenientul 
înc rcare complet  – desc rcare complet . Este un exemplu de acumulare cu 
pompaj. Regimul se baza pe alternan a de tarife zi – noapte (ceea ce, în fapt, nu este 
cazul) sau pe coordonarea atent  cu regimul ieftin – scump al energiei.  

Ipotezele unui astfel de proiect se pot reduce la: 
 Nu se poate ca energia „reutilizat ” s  nu fie mai ieftin  decât energia 

ini ial , ca atare benefic  pentru sistemul energetic.  
 Nu se poate ca România s  nu în eleag  c  este nevoie de o mare capacitate 

de rezerv  de produc ie. Iar proiectele hidro sunt cele mai „ieftine” în exploatare i, 
bineîn eles, pe durata proiectului.  

Energetica economic  poate s  spun  i altceva în cazul centralelor cu pompaj: 
 1 MWh „recirculat” nu este cu mult mai ieftin decât 1 MWh „originar”. Cel 

mai „ieftin caz” ar putea ie i la 0.7 din valoarea acelui MWh originar. Iar cel „mai 
scump caz” are o valoare de 1.4 din valoarea celui originar. Iar asta, mai departe, 
dac  exist  o diferen  real  între tariful/pre ul de zi i tariful de noapte. În mod 
efectiv i cu un ecart semnificativ. Actualmente fiind vorba de cam 11%. Pu in. De 
ce asta? Pentru c , de fapt, se ine cont de pierderile efective de energie. Care intr  
în pre , chiar dac , tehnic vorbind, nu ar trebui s  conteze dac  intr  sau nu.  

o În condi iile de în elegere actuale ale unui astfel de proiect, un proiect 
obi nuit de repompare are un ciclu simplu: se amenajeaz  un bazin pentru 
apa deja uzinat  în care ea este acumulat , din care se pompeaz  „înapoi” 
în acumularea principl . Energetica economic  ne arat  c  este necesar ca 
tariful energiei de pompare s  fie cu totul semnificativ mai mic decât 
chiar energia produs . Iar aici, buna analiz  economic  ne asigur  c  un 
echilibru de acest fel se realizeaz  la sau sub nivelul de 1/3 tariful de 
pompare („de noapte”) fa  de cel curent/de vârf („de zi”). Actualmente 
diferen a dintre cele dou  este undeva la 6 euro.  

o În cazul special al „pre urilor negative”, adic  al bonifica iile oferite 
consumatorilor de c tre distribuitor pentru consumul în perioadele de 
consum neeconomic, lucrurile stau i mai bine. Este îns  de spus c  
„pre urile negative” apar când se trece sub un prag nepl cut de mic al 
consumului, prag (mult) sub care mic orarea produc iei de energie este 
mai costisitoare decât „aruncarea” energiei.  Asta în caz teoretic. Dar dac  
apare un consumator care vrea s  profite de acest fapt, i înc  un 
consumator semnificativ cum ar fi în acest caz pompele de reumplere, 
atunci consumul poate s  nu mai r mân  neeconomic i „pre urile nu mai 
sunt negative”.  

 Exist  unele probleme care se cer l murite. Care par mici i nesemnificative 
dar care devin importante uneori. Este cazul r spunsurilor la întrebarea: „Cui 
apar ine apa uzinat ? i, pe cale de consecin , de câte ori un produc tor de energie 
hidro trebuie s  pl teasc  proprietarului apei? 
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 De fapt exist  destul de pu ine proiecte hidro mari. i, mai ales, loca ii 
pentru proiecte noi. Dac  discut m numai despre cele cu baraj/acumulare. i mai 
pu ine cele care pot avea amenajate bazine de acumulare pentru repomparea apei. 
Iar un astfel de proiect poate costa destul de mult, chiar  apropiat de costurile 
proiectului original.  

o Se caut  solu ii de sc dere a costurilor de repompare, costuri care nu sunt 
suficient de mici. Cum s-a „spus aproape totul” în cazul tehnologiilor 
clasice de repompare, s-au c utat i solu ii non-conven ionale. O speran  
se leag  aici de evaporarea dirijat  a apei din bazinul de reten ie a apei 
uzinate. Circuitul se închide prin „ploi dirijate”.  

o Alt  speran  se leag  de utilizarea energiei (deja) verzi pentru alimentarea 
pompelor. De i aici problemele se multiplic , iar partea financiar  devine 
nepl cut . Pentu c  energia (deja) verde este v zut  drept (cvasi-)gratuit . 
Asta  poate s  deranjeze chiar i un circuit de certificate verzi.  

Alte solu ii mai pu in conven ionale, în esen  tehnice, sunt c utate dincolo de 
domeniul hidro. Este vorba de domeniul utiliz rii energiei excedentare pentru 
producerea de combustibili sintetici (gaz metan sintetic i hidrogen, în principal). 
Atunci când apare nevoia, acei combustibili sintetiza i astfel sunt (re)folosi i pentru 
a produce, din nou, energie. Încerc rile i rezultatele  sunt promi toare dar partea 
economic  i, par ial, cea financiar , a teapt  îmbun t iri serioase. În plus, timpul 
de r spuns al capacit ii hidro este nepl cut de mare în raport cu a tept rile. 

Mai departe, exist  metode economice i, separat, financiare, de „stocare” a 
energiei. De fapt i în principal, de „stocare” a energiei primare. Simplu, poate fi 
vorba de asigurarea „materiei prime” pentru anumite momente i a unei capacit i 
de produc ie de enrgie la acelea i momente. Este cazul general al derivativelor 
aplicabile în domeniul energetic, derivative îns  cu o utilizare (cât mai) restrâns  
acum i drept urmare a crizei economice de dup  2008. Motorul economic al 
acestor derivative deplaseaz  momentul producerii efective a energiei la momentul 
apari iei nevoii de consum – real sau provocat, moment de obicei estimat i 
contractat ca atare. Acesta a fost îns  momentul (2009) care a dus la „iluminare” în 
privin a folosirii de (cripto-)monede sub form  de valori (-etalon) de schimb 
dedicate exclusiv tranzac iilor de un anumit tip, valori non-curente pe pia . În plus, 
evolu ia monedelor reale la care se raportau cele cripto era deja de domeniul 
„degringoladei”.  

O alt  metod  „economic ” este cump rarea unei „felii” de timp i/sau de 
energie stocat  ale unei capacit i de produc ie energie (chiar i un parc eolian), 
„felii” pentru care se cump r  „materia prim  necesar ” iar energia ob inut  se 
stocheaz  prin schimb (chiar virtual) cu alte bunuri care, la rândul lor, sunt 
„p strate”. La momentul util, aceste bunuri sunt re-schimbate în energie i conduse 
la locul de consum. Aici intervin o frumoas  teorie i diverse modele exotice 
(„Restaurantul chinezesc”, de exemplu), dpdv tehnic simple bijuterii matematice.  
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CONCLUZII 

În definitiv, altfel decât în procesul efectiv investi ional, stocarea de energie se 
va „birocratiza”? Doar la atât se reduce totul? Este necesar i util asta? Este 
profitabil?  

Aspectele economice i, separat, cele financiare, odat  puse la treab , pot 
aduce mult beneficiu stoc rii de energie. În primul rând pentru c  este necesar s  
afl m, chiar de fiecre dat , dac  merit  s  stoc m energie. Putem afla dac  exist  o 
„diferen  de poten ial” economic sau financiar i cât de util  este aceast  diferen . 
Dac  nu exist , este util s  o cre m. În niciun caz nu este util s  ascundem sau s  nu 
lu m în seam  costurile acestui proces de înc rcare – desc rcare. În niciun caz nu 
este util s  ne baz m pe diferen a de pre uri sau de tarife zi – noapte. Pentru c  
acesta este un „act de voin ”, nu neap rat cu suport economic.  

Aceste tarife sunt sau, mai curând, pot i vor fi reglementate. Dar asta poate 
induce o situa ie fals . Schimb m tariful sau provoc m schimb ri artificiale ale 
pre urilor - în mod folositor consumului – pe moment sau pe termen mai lung. Nu 
înseamn  c  aducem astfel beneficii tuturor. În special nu i produc torilor. Pentru 
c  cineva, undeva, pierde.  

În definitiv, perspectiva economic  a stoc rii energiei nu ne spune dac  situa ia 
este roz. Cel mult dac  situa ia poate deveni roz. Sau dac  merit  s  mergem pe 
acel drum. Perspectiva financiar  poate l muri cât de util  este o cripto-moned .  

Pentru c  acesta este marele merit al ambelor perspective: economic  i 
financiar . Anume au g sit o solu ie – chiar i virtual  sau poate c  tocmai de aceea 
– pentru a schimba fa a lumii tranzac iilor. i un început de a diminua frânele 
autoritative asupra tranzac iilor. Manifestate uneori ca fiind serioase limit ri. Într-
un moment în care specula ia devenea factorul sufocant al tranzac iilor de bun  
credi . i care aveau nevoie de restaurarea încrederii. Inclusiv a sistemului fiscal.  
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