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Interesele investitorilor ºi cele ale guvernelor nu sunt întotdeauna convergente.
Aceastã afirmaþie este cu atât mai valabilã în cazul impozitãrii sectorului de pe-
trol ºi gaze, având în vedere contribuþia substanþialã a acestui sector la venitu-
rile bugetului de stat, dar ºi importanþa strategicã a domeniului pentru asigurarea
securitãþii energetice a unei þãri. În timp ce statul doreºte maximizarea venitu-
rilor bugetare ºi prelevarea de taxe ºi impozite cât mai devreme, la începutul pro-
iectelor, investitorii urmãresc maximizarea valorii pentru acþionari, finanþarea cu
precãdere a investiþiilor ºi eventuale plãþi cãtre bugetul de stat cât mai târziu,
abia dupã recuperarea costurilor. Guvernele sunt interesate de diversificarea por-
tofoliului de resurse pentru a-ºi reduce riscurile ºi a-ºi întãri securitatea energe-
ticã, în vreme ce investitorii urmãresc sã-ºi pãstreze agilitatea în piaþã ºi capaci-
tatea de adaptare la schimbarea condiþiilor economice. Este clar însã cã un sis-
tem fiscal adecvat pentru acest sector trebuie sã asigure un echilibru între priori-
tãþile guvernelor ºi cele ale investitorilor privaþi, satisfãcând totodatã ºi cerinþele
societãþii civile. Un astfel de sistem trebuie sã ducã la o situaþie „win-win-win“
pentru toate pãrþile implicate — guverne, investitori, societate civilã.
România se aflã în faþa unui moment important. În 2014 vor fi luate decizii

privind modificarea sistemului fiscal sau implementarea unuia nou pentru impo-
zitarea producþiei de hidrocarburi. Acestea vor genera efecte pe termen mediu ºi
lung asupra întregii economii. În acest context, cunoaºterea conceptelor de bazã
ºi utilizarea unor informaþii fiabile pot facilita dialogul pe marginea cadrului fis-
cal. Factorii cu putere de decizie în definirea unui sistem fiscal pentru industria
extractivã de hidrocarburi trebuie sã þinã seama de trei categorii de variabile in-
terdependente: (i) elementele specifice unui sistem fiscal, (ii) condiþiile fizice /
tehnice ºi perspectivele de dezvoltare ale industriei, precum ºi (iii) condiþiile la
nivel macroeconomic.

Elemente specifice unui sistem fiscal

Baza sistemului fiscal pentru producþia de hidrocarburi este determinatã de
forma contractualã. Aceasta stabileºte drepturile ºi obligaþiile investitorilor ºi ale
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statului pentru fiecare proiect de explorare, dezvoltare ºi producþie a hidrocarbu-
rilor. La nivel global existã trei tipuri principale de aranjamente juridice, cu dife-
renþe în ceea ce priveºte titlul de proprietate asupra resurselor exploatate ºi mo-
dul de determinare a taxelor datorate cãtre stat: (i) concesiune, (ii) contract de
împãrþire a producþiei, (iii) contract de servicii (în unele þãri se utilizeazã com-
binaþii între cele trei sisteme de bazã).

* Statele indicate cu culoarea gri nu au fost analizate

Fig. 1. Utilizarea diferitelor forme contractuale pentru exploatarea hidrocarburilor

Sursa: Prelucrare PwC din informaþii publice

Sistemul de concesiune este cel mai rãspândit, fiind implementat în majori-
tatea statelor membre ale OCDE, cu precãdere în Europa, Australia ºi pe conti-
nentul nord-american, þãri cu regimuri fiscale ºi legislaþie moderne ºi stabile.Astfel,
resursele subsolului aparþin statului (uneori pot aparþine ºi persoanelor private)
care acordã drepturile de explorare, dezvoltare ºi exploatare unui investitor con-
tra unei plãþi. Hidrocarburile exploatate devin proprietatea investitorului dupã
extracþie, acesta din urmã plãtind statului redevenþe. Sistemul de concesiune este
mai flexibil din perspectiva statului.
În cazul contractelor de împãrþire a producþiei resursele aparþin statului, dar,

odatã exploatate, hidrocarburile se împart între investitor ºi stat. Într-o primã etapã,
investitorul are dreptul asupra unui volum din producþie necesar pentru recupe-
rarea investiþiilor ºi a costurilor de exploatare (aºa-numitul „cost oil“), care uneori
include ºi plata unei redevenþe cãtre stat. Ulterior, producþia suplimentarã (aºa-nu-
mitul „profit oil“) este împãrþitã între investitor (care obþine astfel profit) ºi stat
în cantitãþi efective ori în valoarea de piaþã a volumului de producþie respectiv.
Contractul de împãrþire a producþiei este utilizat în special în Asia ºi în unele

zone ale continentului african, a cãror stabilitate legislativã este mai redusã. În
aceste condiþii, investitorii cautã siguranþã, iar acest tip de contract o oferã într-o
mare mãsurã, deoarece clauzele contractuale sunt fixe ºi nu pot fi modificate
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unilateral de cãtre guvern, spre deosebire de o lege naþionalã aplicabilã întregii
industrii care poate fi modificatã unilateral de cãtre stat (ca în cazul concesiunilor).
La sfârºitul perioadei contractuale, investiþiile efectuate (echipamente, infra-

structurã etc.) rãmân în proprietatea statului. Dar totodatã, acesta îºi asumã even-
tualele obligaþii de decontaminare, care pot fi costisitoare. Litigiul de aproape
douã decenii dintre guvernul din Ecuador ºi Texano (ulterior achiziþionatã de
grupul Chevron în 2001) este un exemplu elocvent în ceea ce priveºte riscurile
asumate de cãtre stat în legãturã cu decontaminarea.
Cea de-a treia formã contractualã este reprezentatã de contractele de servicii,

în baza cãrora statul angajeazã companii care exploateazã resursele în numele ºi
în beneficiul sãu (hidrocarburile rãmân în proprietatea statului), în schimbul unui
onorariu. Contractele de servicii sunt utilizate în state precum Iranul ºi Mexicul,
iar acesta din urmã ia în calcul renunþarea la acest sistem pentru cã nu oferã per-
spective de dezvoltare suficient de atractive sectorului.
În contractele de concesiune, regimul fiscal este influenþat de: baza de impo-

zitare ºi sistemul de deduceri fiscale.
În ceea ce priveºte baza de impozitare, se practicã douã sisteme:
Sistemul bazat pe venit care presupune impunerea unei redevenþe asupra va-

lorii producþiei de hidrocarburi, în baza unei cote unice (ca de exemplu în Croa-
þia — 5%, în Turcia — 12,5%), sau a unei cote diferenþiate în funcþie de nivelul
producþiei (sistem aplicabil în momentul de faþã în Franþa, Italia, România etc.),
de evoluþia preþului hidrocarburilor (Austria) ºi / sau a altor factori (de exemplu
calitatea þiþeiului, tehnicile de exploatare, adâncimea zãcãmintelor etc.). Avanta-
jul major al sistemului pe venit este asigurarea unor fluxuri de redevenþe con-
stante încã de la începutul producþiei, alãturi de transparenþa ºi efortul moderat
de implementare ºi monitorizare pentru companii ºi deopotrivã pentru guvern. În
acest sistem investitorul îºi asumã întegral riscul de piaþã.

Sistemul bazat pe profit presupune taxarea suplimentarã a profiturilor obþinute
din producþia hidrocarburilor pe lângã impozitul pe profit care este datorat de com-
panii. În acest sens, taxarea suplimentarã se face cu o cotã unicã nominalã (Dane-
marca — 52%, Marea Britanie — 32%, Norvegia — 50% etc.) sau cu cote varibile
în baza unui indicator numit „R-factor“.Acesta din urmã este determinat ca raport
între veniturile cumulate ºi costurile cumulate pentru producþia hi-drocarburilor
dintr-un zãcãmânt pânã la un anumit moment (similar celui implementat în Israel).
Acest sistem se aplicã prin determinarea profitului pe fiecare zãcãmânt în parte,
încã de la început, ºi astfel presupune eforturi de monitorizare ºi control ridicate.
La o primã vedere, s-ar putea considera cã acest sistem este mai avantajos

pentru stat, date fiind ratele nominale de taxare foarte ridicate comparativ cu
ratele de redevenþã aplicate în sistemul pe venit. Însã aici intervine cu efecte
semnificative cel de-al doilea element — sistemul de deduceri fiscale.
Deducerile se acordã pentru încurajarea investiþiilor în dezvoltarea zãcãmin-

telor mici sau având condiþii dificile de producþie (cum ar fi offshore de mare
adâncime, þiþei greu, zãcãminte mature), care în alte condiþii nu ar fi profitabile
ºi, implicit, atrãgãtoare pentru un investitor. Deducerile funcþioneazã ca o majo-
rare din punct de vedere fiscal a cheltuielilor ºi genereazã o scãdere a bazei im-
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pozabile ºi, deci, a profitului la care se aplicã taxarea suplimentarã (de exemplu
la nivelul lui 2012, prin raportare la venituri, ponderea încasãrilor din taxa supli-
mentarã a reprezentat 18% în Danemarca, 15% în Marea Britanie, respectiv 21%
în Norvegia). Prin urmare, în ciuda faptului cã ratele nominale de impozitare su-
plimentarã a profiturilor sunt ridicate, rata efectivã de impozitare (calculatã la ni-
velul veniturilor ºi deci comparabilã cu redevenþele) este mult mai redusã. De
asemenea, spre deosebire de sistemul bazat pe venituri, în acest sistem o parte
din riscul proiectelor de exploatare este suportat de cãtre stat deoarece, dacã pro-
iectele nu sunt profitabile, acesta nu va încasa impozitul suplimentar.
În ceea ce priveºte impactul asupra veniturilor guvernelor, sistemul bazat pe

profit poate implica fluctuaþii semnificative în funcþie de profitabilitatea obþinutã
din activitatea de exploatare a zãcãmintelor. În plus, statul poate colecta venituri
doar dupã obþinerea de profit. În consecinþã, în acest sistem riscul este împãrþit
între investitor ºi stat. Comparativ, în sistemul bazat pe venit, colectarea este cer-
tã ºi încã de la începutul producþiei.
Sumarizând, sistemul de impozitare bazat pe venit cu cote diferenþiate ale re-

devenþei încurajeazã producþia din zãcãmintele marginale, asigurã venituri constante
la bugetul de stat încã de la începutul producþiei, oferã statului mai multã flexibi-
litate pe parcursul exploatãrii ºi presupune eforturi de monitorizare ºi adminis-
trare reduse. În schimb, sistemul de impozitare bazat pe profit îºi atinge potenþialul
în cazul zãcãmintelor noi, cu rezerve certe ºi mari, cu costuri de operare moderate.

Condiþiile fizice / tehnice ºi perspectivele de dezvoltare
ale industriei — premisele iniþierii unei discuþii pentru stabilirea

unui sistem fiscal optim pentru producþia de hidrocarburi

Companiile care activeazã în industria extractivã de hidrocarburi sunt supuse
unor condiþii de operare ºi de piaþã specifice diferite în fiecare þarã. Sistemul fis-
cal trebuie sã þinã seama de acestea, deoarece influenþeazã capacitatea compa-
niilor de a-ºi derula activitatea în mod sustenabil ºi de a genera venituri pentru
ele ºi pentru stat.
Trebuie avute în vedere în principal:
• tipul de zãcãminte (convenþionale / neconvenþionale — de exemplu de ºist);
• distribuþia geograficã a resurselor (onshore, respectiv offshore);
• mixul petrol / gaze;
• condiþiile tehnice ºi geologice (gradul de epuizare a zãcãmintelor, fragmen-

tarea în plan
• teritorial care determinã amploarea activitãþilor de logisticã, producþia per

sondã etc.);
• calitatea hidrocarburilor.

Fiecare dintre aceste caracteristici influenþeazã costul de operare per unitate
fizicã de hidrocarburã extrasã, un indicator relevant pentru companiile care ex-
ploateazã hidrocarburi ºi care este determinant pentru preþul produselor finite ºi
implicit pentru profitabilitatea lor.
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Fig. 2. Analizã comparativã privind costul de operare (USD/bep — baril echivalent petrol)

Sursa: Analizã PwC în baza rapoartelor autoritãþilor naþionale / rapoartele anuale ale compani-
ilor care activeazã în industria extractivã de hidrocarburi

O analizã a acestui indicator conduce la concluzia cã þãrile europene în care
se înregistreazã un cost de operare / bep scãzut aplicã unele dintre cele mai mari
rate nominale de taxare (Norvegia ºi Danemarca) ºi utilizeazã un sistem de con-
cesiune bazat pe profit. În cazul Marii Britanii, costul de operare ºi nivelul de ta-
xare nominalã ridicate sunt compensate prin sistemul de deduceri foarte generos.

Fig. 3. Sistemul fiscal ºi nivelul de impozitare trebuie corelate
cu trãsãturile caracteristiceale industriei ºi profilul de risc

Un sistem fiscal ar trebui sã fie corelat ºi cu trãsãturile caracteristice ale industriei.
Investiþiile necesare explorãrii, dezvoltãrii ºi producþiei hidrocarburilor sunt mari
ºi se fac pe termen lung, existând ºi o competiþie între þãri pentru atragerea lor.Astfel,
o þarã cu resurse potenþiale scãzute, deci cu o prospectivitate redusã, trebuie sã ofere
condiþii mai favorabile, în acest context o fiscalitate echilibratã fiind esenþialã.
La nivel macroeconomic, strategia energeticã naþionalã are capacitatea de a

influenþa major un sistem fiscal. Obiectivele acesteia pot viza: creºterea produc-
þiei pentru un anumit tip de hidrocarburã cu influenþe asupra independenþei ener-
getice a þãrii ºi asigurarea securitãþii aprovizionãrii, dezvoltarea industriei-suport
pentru extracþia hidrocarburilor ºi crearea de locuri de muncã, încurajarea expor-
turilor de produse energetice.
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Din aceastã perspectivã, autoritãþile publice, prin fiscalitate (vorbim aici cu-
mulat de nivelul de taxare ºi sistemul de deduceri fiscale) au posibilitatea de a
încuraja anumite investiþii. Un exemplu în acest sens poate fi Rusia. Aceasta a
adoptat recent un act normativ privind exceptarea de la plata taxei aferente ex-
tracþiei de hidrocarburi în perimetrul Bazhenov unde existã rezerve uriaºe de pe-
trol de ºist (de aproximativ cinci ori mai mari decât perimetrul Bakken din SUA,
zona care a generat revoluþia producþiei de petrol de ºist din aceastã þarã). Mã-
sura a fost necesarã datoritã investiþiilor masive care trebuie fãcute pentru impor-
tul de tehnologie din Statele Unite ºi pentru construcþia infrastructurii.
În cazul României, o mãsurã de stimulare a investiþiilor în producþie ar putea

fi acordarea de deduceri pentru zãcãmintele mature cu scopul de a creºte gradul
de recuperare al hidrocarburilor sau impunerea de cote reduse de redevenþã pen-
tru proiectele de exploatare a zãcãmintelor noi cu condiþii dificile.
De asemenea, conteazã ºi modul în care se formeazã preþul, în special modul

în care se stabileºte preþul de vânzare al hidrocarburilor. România, spre exemplu,
cu o producþie majoritarã de gaze naturale (70% din totalul producþiei de hidro-
carburi), are un preþ reglementat, atât pentru consumatorii casnici, cât ºi indus-
triali, preþ de aproximativ trei ori mai mic decât al gazului din import. Liberali-
zarea preþurilor va avea ca efect ºi creºterea veniturilor statului din redevenþe în
sumã absolutã ºi ca procent din PIB.

Un sistem adecvat pentru România?

Stabilirea unui regim de impozitare a sectorului de petrol ºi gaze adecvat pentru
România trebuie sã plece de la analiza condiþiilor specifice ale acestui sector în
þara noastrã.
Raportat la datele de producþie din 2012, comparativ cu cei mai mari produ-

cãtori din Europa, þara noastrã este un jucãtor de talie redusã, înregistrând o pro-
ducþie de petrol ºi gaze naturale de cinci ori mai micã decât Olanda ºi Marea
Britanie ºi de treisprezece ori mai micã decât Norvegia.

* Producþia este exprimatã în Mbep ºi este aferentã anului 2012. Pentru Israel ºi Croaþia pro-
ducþia este aferentã anului 2011.

Fig. 4. Nivelul producþiei de petrol ºi gaze pentru principalii producãtori
din Uniunea Europeanã ºi Orientul Apropiat

Surse: EIA, autoritãþile naþionale de reglementare, rapoartele anuale ale companiilor
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Producþia de hidrocarburi din România a cunoscut o dezvoltare notabilã în
perioada de industrializare a þãrii, ajungând la nivelul de vârf în 1976 pentru pe-
trol ºi 1986 pentru gazele naturale. Ulterior, s-a intrat pe un trend de scãdere, cu
o ratã naturalã a declinului de aproximativ 10% anual. Stoparea acestui declin ºi
menþinerea producþei necesitã investiþii substanþiale ºi continue pe douã paliere:
descoperirea ºi exploatarea de noi zãcãminte, care presupune investiþii de capital
mari în primele faze ale proiectelor în paralel cu investiþii în zãcãmintele deja
existente pentru a creºte gradul de recuperare, un proces costisitor ºi complex
din punct de vedere tehnic.

Fig. 5 ºi Fig. 6. Evoluþia nivelului producþiei de petrol ºi gaze naturale a României

Sursa: BP Energy Statistical Yearbook 2013

Producþia de hidrocarburi în România nu este doar în scãdere, ci ºi mai scum-
pã decât în alte state, România având printre cele mai ridicate costuri de operare
per baril ºi printre cele mai mici producþii per sondã.

Fig. 7. Analizã comparativã privind gradul de epuizare a resurselor convenþionale
de petrol ºi gaze naturale

Sursa: Analizã PwC pe baza informaþiilor din surse publice
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În România se înregistreazã un cost de operare / bep ridicat din cauza gra-
dului semnificativ de epuizare a zãcãmintelor, un numãr ridicat de zãcãminte ºi
un numãr ridicat de sonde (aproximativ 13 000 de sonde) cu instalaþii ºi echipa-
mente comune ºi un numãr mare de personal implicat direct în producþie, cât ºi
din cauza calitãþii scãzute a hidrocarburilor.

Fig. 8. Producþia medie de 21 bep / sondã / zi înregistratã în România
este printre cele mai scãzute din lume

Sursa: Informaþii din surse publice, analiza PwC

De asemenea, calitatea scãzutã a hidrocarburilor extrase duce la necesitatea
tratãrii suplimentare, ceea ce presupune ºi o valoare de piaþã mai micã a resur-
selor extrase.
În plus, companiile din România care activeazã în acest sector se mai con-

fruntã cu o serie de dificultãþi de ordin economic ºi logistic — în primul rând
costuri de operare ridicate generate atât de maturitatea ºi fragmentarea ridicate
care conduc la cea mai scãzutã producþie pe sondã din Europa, dar ºi costurile
mari de finanþare a proiectelor, o ofertã scãzutã de instalaþii de foraj pe piaþa lo-
calã ºi lipsa infrastructurii de transport.
Exploatarea hidrocarburilor din perimetrele marine de mare adâncime din

Marea Neagrã prezintã de asemenea provocãri de ordin tehnic deoarece informaþiile
geologice cu privire la topografia fundului mãrii sunt limitate ºi implicit riscurile
de eºec ale unor investiþii în explorare sunt mari, apele de adâncime din Marea
Neagrã prezintã o toxicitate ridicatã, nemaiîntâlnitã în altã zonã de pe glob, ºi
existã un risc ridicat de coroziune mai rapidã a echipamentelor.
Suplimentar, lipsa infrastructurii de transport ºi accesul la Marea Neagrã li-

mitat prin strâmtoarea Bosfor genereazã costuri logistice ºi de mobilizare ridi-
cate. La acestea se adaugã ºi existenþa unui numãr redus de companii pe piaþã lo-
calã specializate în foraje în perimetre maritime, ceea ce va necesita aducerea de
firme strãine, crescând astfel costurile de explorare ºi exploatare.
Prin urmare, România nu se aflã într-o poziþie privilegiatã, riscurile tehnice

ºi geologice ale zãcãmintelor româneºti fiind mari ºi în creºtere, costurile de
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operare ridicate, iar necesarul de investiþii ridicat. Mai mult, putem spune cã þara
noastrã se aflã într-o situaþie extremã, þinând cont cã rezervele convenþionale
sunt aproape epuizate, iar cele neconvenþionale sau zãcãmintele de mare adân-
cime din Marea Neagrã, aºa-numitele resurse „de frontierã“, necesitã investiþii
foarte mari ºi tehnologie avansatã, de care dispun numai câteva companii la ni-
vel mondial. Ne referim în special la marile companii energetice americane obiº-
nuite cu tehnica de extracþie a gazelor de ºist ºi cu exploatarea de mare adâncime
în condiþii extrem de dificile.
În aceste condiþii, România are nevoie de un sistem de impozitare a sectorului

de petrol ºi gaze cu rate efective moderate, apropiate de þãrile cu profil similar
(Italia 8% din venituri, Franþa 4% din venituri), care sã atragã investitorii în do-
meniu. De asemenea, România ar trebui sã pãstreze sistemul de concesiune, apli-
cabil în toate statele OCDE. Impozitarea pe venit a sectorului este cea mai adec-
vatã pentru dezvoltarea economicã pe termen scurt, mediu ºi lung a þãrii, impli-
când costuri reduse de administrare fiscalã, predictibilitate atât pentru investi-
tori, cât ºi pentru stat ºi venituri constante la bugetul public, din momentul înce-
perii exploatãrii zãcãmintelor. Acest sistem este transparent ºi mai uºor de înþeles
de cãtre opinia publicã. Suplimentar, sistemul ar putea fi flexibilizat astfel încât
sã acomodeze condiþiile de producþie pentru diferite zãcãminte, posibil prin
acordarea de deduceri fiscale sau alte stimulente de investiþii.
În schimb, sistemul de impozitare bazat pe profit nu este adecvat pentru zãcã-

mintele convenþionale aflate în prezent în exploatare în România, având în ve-
dere cã profitabilitatea la nivel de zãcãmânt este dificil de determinat. Acest lu-
cru este cauzat de existenþa instalaþiilor ºi echipamentelor comune de producþie
ºi servicii pentru mai multe zãcãminte, de provocãrile legate de preþurile de tran-
sfer între unitãþi operaþionale separate în cazul companiilor integrate vertical ºi
de dificultatea determinãrii precise a costurilor înregistrate în trecut cu dezvolta-
rea ºi operarea zãcãmintelor.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul cã investiþiile în sector se fac pe termen

lung, cu un orizont de 7 pânã la 10 ani pentru recuperarea acestora. România tre-
buie sã asigure un cadru legal, de reglementare ºi fiscal stabil, transparent, pre-
dictibil ºi competitiv pentru dezvoltarea sectorului de producþie de petrol ºi gaze
ºi menþinerea gradului ridicat de independenþã energeticã.
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