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În perioada 27-28 februarie 2013, sub înaltul patronaj al Ministerului
Economiei/Ministrului delegat pentru Energie ºi al Institutului de Studii
Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române ºi cu concursul
Centrului de Resurse pentru Societatea Civilã, s-a desfãºurat la Bucureºti,
la centrul de conferinþe al Pullman World Trade Center, prima reuniune
specialã Romanian Energy Forum 2013. Obiectivul forumului se centreazã
pe sloganul „Transformã-þi ideile ºi expertiza în legislaþie naþionalã!“. Au
participat reprezentanþii administraþiei guvernamentale, reprezentanþi ai
principalelor companii de stat, ai mediului de afaceri, mediului academic
ºi societãþii civile. Din intervenþiile prezentate, am selectat pentru
publicaþia noastrã prezentarea lui Vasile Iuga, ºeful firmei de consultanþã
PricewaterhouseCoopers din România ºi managing partner pe regiunea
Europei de Sud-Est (PwC SEE), având în subordine nouã þãri: România,
Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia-
Herþegovina ºi Republica Moldova. Aceasta este cea mai înaltã poziþie pe
care o ocupã un român în cadrul Big Four.

România a înregistrat un declin constant al producþiei de petrol ºi gaze natu-
rale în ultimii 30 de ani, pe fondul epuizãrii rezervelor din zãcãmintele aflate în
exploatare, multe dintre aceste perimetre onshore fiind în producþie de câteva
zeci de ani. Am asistat astfel la prãbuºirea „mitului“ bogãþiei de petrol ºi gaze
naturale a României.

Existã totuºi câteva motive de optimism. În primul rând, România este printre
primele trei state europene în ceea ce priveºte dependenþa energeticã de impor-
turi, care este de doar 21%. Numai Danemarca ºi Estonia au o situaþie mai favora-
bilã din acest punct de vedere, media în Uniunea Europeanã fiind de peste 50%.
Riscurile sunt asociate însã cu dependenþa României de o sursã unicã de aprovi-
zionare cu gaz natural din import.

Apariþia tehnologiilor moderne deschide noi oportunitãþi de exploatare a unor
noi resurse. România trebuie sã facã faþã la trei provocãri majore: creºterea gra-
dului de recuperare din perimetrele mature, dezvoltarea explorãrii de gaze natu-
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rale offshore ºi a gazelor de ºist. Recentele prospecþiuni din Marea Neagrã, din
Dobrogea ºi Moldova au generat un anumit entuziasm cu privire la potenþialul
perimetrelor gazeifere maritime de mare adâncime ºi a gazului de ºist.

Sursa: Energy balance 1970-2009: BP Statistical Review of World Energy
June 2010; National Forecasting Commission; EU Energy Trends 2030

Acestea presupun însã investiþii semnificative în sectorul de explorare ºi pro-
ducþie. De asemenea, sunt necesare ºi investiþii în infrastructura de transport.
Dacã la petrol infrastructura din România este bine pusã la punct, pentru gazele
naturale este nevoie de investiþii considerabile, o mare parte a reþelei de transport
necesitând refacere, fiind totodatã necesarã finalizarea interconectãrii cu reþelele
de gaze ale UE ºi statelor vecine pentru diversificarea surselor de aprovizionare.

De asemenea, Guvernul s-a angajat la continuarea procesului de privatizare a
societãþilor de stat din domeniul energiei ºi la liberalizarea pieþei gazelor natu-
rale (pentru consumatorii industriali pânã în 2014, iar pentru cei casnici pânã în
2018), fapt ce va creºte atractivitatea pieþei locale de energie pentru investitori.

Sume consistente sunt disponibile
pentru investiþii la nivel global în sectorul upstream

Potrivit unui studiu al Wood Mackenzie ºi PwC, se estimeazã cã la nivel glo-
bal existã resurse investiþionale disponibile totale pentru sectorul upstream de
1.800 de miliarde de dolari în perioada 2011-2014. 35% dintre acestea urmeazã
sã fie investite de guverne ºi companii naþionale de petrol ºi gaze, iar 65% de cãtre
investitori privaþi.

În funcþie de tipul de resurse, investiþiile se vor aloca în proporþie de 85%
cãtre zãcãmintele convenþionale, exploatãri offshore de mare adâncime, gaze în
zãcãminte cu porozitate redusã ºi gaze de ºist.

În ceea ce priveºte acoperirea geograficã, cele mai mari sume vor fi atrase de
jucãtorii globali de pe piaþa energiei: Statele Unite, Federaþia Rusã, Canada, China
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ºi Brazilia. La acestea se adaugã însã ºi jucãtori mai noi ºi foarte dinamici pre-
cum Australia, Angola sau Nigeria.

Sursa: Wood Mackenzie, analizã PwC

În Europa, þãrile cu cele mai bune perspective de a atrage investiþii în sectorul
de explorare ºi producþie de petrol ºi gaze sunt Norvegia, Marea Britanie, Italia
ºi România. Din aceastã perspectivã, România are potenþialul de a deveni un hub
regional. Însã þara noastrã se aflã într-o competiþie globalã acerbã pentru atrage-
rea de investiþii în sector.

Sursa: Wood Mackenzie, analizã PwC
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Pentru diferitele tipuri de opþiuni, deciziile investiþionale
sunt influenþate de factori de risc ºi profitabilitate

Deciziile de investiþii se fac dupã o analizã care ia în calcul oportunitãþile re-
zultate din disponibilitatea diferitelor tipuri de resurse, uºurinþa accesului fizic la
acestea ºi potenþialul de recuperare din zãcãmânt, dar þine de asemenea cont ºi de
trei factori de risc: complexitatea producþiei, factori comerciali, politici ºi fiscali.

Complexitatea producþiei þine de cerinþele tehnologice ale exploatãrii, de
competenþele operaþionale necesare ºi de know-how-ul existent la nivelul fiecã-
rei companii pentru exploatarea diferitelor tipuri de resurse.

Factorii comerciali se referã la uºurinþa accesului la piaþã, la infrastructura de
transport a petrolului ºi gazelor naturale, dar ºi la cererea existentã pe piaþã, în
funcþie de aceasta devenind rentabilã exploatarea unor zãcãminte mai greu acce-
sibile, care presupun costuri mai ridicate de foraj ºi extracþie.

Riscurile politice ºi fiscale se referã la stabilitatea ºi transparenþa cadrului fis-
cal ºi legislativ.

Sursa: Analizã PwC

Dupã analiza acestor factori, investitorii îºi stabilesc profitabilitatea necesarã.
Spre exemplu, exploatarea perimetrelor mature din apele de micã adâncime

din Golful Mexic ºi Marea Nordului presupun riscuri mai scãzute, dar ºi bene-
ficii reduse pentru investitori, determinând un nivel crescut de prelevãri ale sta-
tului prin taxe, impozite ºi redevenþe. În schimb, exploatãrile din aceste þãri benefi-
ciazã de un cadru legislativ stabil ºi de o infrastructurã energeticã bine pusã la
punct.

În acelaºi timp, pentru dezvoltarea zãcãmintelor din Africa, acolo unde facto-
rii de risc politic ºi fiscal sunt ridicaþi, infrastructura de transport este rudimen-
tarã, iar guvernele beneficiazã de contracte de împãrþire a producþiei, aºteptãrile
sunt de profitabilitate mai mare.
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Sursa: Analizã PwC

Sursa: Analizã PwC

Perspectivele sectorului
de petrol ºi gaze naturale din România

În România, riscurile tehnice ºi geologice ale exploatãrilor de petrol ºi gaze
naturale sunt mari ºi în creºtere. Provocarea majorã din perspectiva industriei lo-
cale de petrol ºi gaze naturale constã în atragerea de investiþii, þinând cont de ma-
turitatea zãcãmintelor ºi nevoia de a implementa tehnici de producþie noi ºi mai
riscante.

Resursele din România se încadreazã în trei categorii: câmpuri convenþionale
(inland conventional), perimetre maritime (offshore) ºi câmpuri neconvenþionale
(inland unconventional).

În ceea ce priveºte exploatarea zãcãmintelor convenþionale onshore, având în
vedere gradul de epuizare al acestor câmpuri petroliere ºi gazeifere, dificultãþile
tehnice ale creºterii gradului de recuperare sunt în creºtere, la fel ºi costurile de
exploatare.
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Perimetrele offshore din Marea Neagrã au un potenþial ridicat, dar ºi provocãri
tehnice considerabile, iar riscurile ºi costurile de foraj ºi extracþie sunt ridicate.

Exploatãrile cu gradul cel mai înalt de risc sunt cele neconvenþionale (gaz de
ºist). Acestea necesitã o tehnologie extrem de sofisticatã ºi o expertizã în dome-
niu pe care o au numai marile companii energetice americane.

Sursa: Analizã PwC

Obiective divergente

În ultimii 150 de ani, industria de petrol ºi gaze a avut o puternicã dimensiune
strategicã ºi politicã, iar controlul asupra acestor resurse a reprezentat deseori o
mizã importantã în confruntãrile dintre state, uneori aceste confruntãri escaladând
în conflicte militare, dar ºi economice ºi financiare.

Guvernele joacã un rol semnificativ în sector: nu dispun întotdeauna de bani
pentru investiþii, însã au puterea de a legifera. Dar companiile private care inves-
tesc reprezintã, de asemenea, un stakeholder important cu influenþã în creºtere.

Existã diferenþe majore între obiectivele guvernelor ºi cele ale companiilor în
ceea ce priveºte exploatarea zãcãmintelor de petrol ºi gaze. Pe de o parte, guver-
nele sunt interesate de maximizarea contribuþiilor fiscale agregate ale compa-
niilor din domeniu ºi doresc sã facã prelevãri de taxe, impozite ºi redevenþe încã
de la începutul proiectelor. Pe de altã parte, companiile sunt interesate sã-ºi finan-
þeze cu precãdere investiþiile ºi sã facã eventuale plãþi cãtre bugetul de stat cât
mai târziu, spre sfârºitul proiectului.

În timp ce guvernele urmãresc atragerea de investiþii ºi creºterea competiti-
vitãþii generale a þãrii, companiile se axeazã pe generarea unei performanþe supe-
rioare în raport cu competitorii.
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În privinþa obiectivelor pe termen lung, guvernele urmãresc dezvoltarea
sectorului energetic ca motor al creºterii economice generale, cautã sã-ºi asigure
securitatea energeticã ºi sã-ºi dezvolte infrastructura, companiile vizeazã maxi-
mizarea valorii investiþiei acþionarilor, într-un mod sustenabil, pe termen lung.

Când vine vorba de flexibilitate, guvernele sunt interesate de diversificarea
portofoliului de resurse pentru a-ºi reduce riscurile, în vreme ce companiile
urmãresc sã-ºi pãstreze agilitatea în piaþã ºi capacitatea de adaptare la schimba-
rea condiþiilor economice.

În final, este de dorit un echilibru între prioritãþile guvernelor ºi cele ale com-
paniilor petroliere — „win-win“.

Devine însã din ce în ce mai clar cã în acest joc al intereselor, un rol tot mai
important îl va juca societatea civilã, aceasta punând presiune atât asupra guver-
nelor, cât ºi asupra companiilor private în chestiuni care þin de costurile produ-
selor energetice ºi impactul de mediu al exploatãrilor energetice. Din acest punct
de vedere, gestionarea reputaþiei reprezintã o mizã esenþialã în jocul energetic
actual. Exemple în acest sens: impactul negativ pe care l-a avut asupra BP acci-
dentul din Golful Mexic, dar ºi costul politic decontat de Partidul Popular spaniol
dupã naufragiul petrolierului Prestige în noiembrie 2002.

De aceea, formula care se impune este de una de „win-win-win“ pentru toate
pãrþile implicate.

Contribuþii fiscale agregate
vs. ratã internã de profitabilitate (IRR)

În dezbaterea publicã ºi în comunicare se insistã mai ales pe nivelul redeven-
þelor din sectorul de petrol ºi gaze. Contribuþia companiilor la bugete ar trebui
vãzutã însã în ansamblu. Luând în calcul plãþile efectuate de companii cãtre bu-
gete din redevenþe, accize, TVA, impozit pe profit, contribuþii sociale ale angaja-
torului ºi angajaþilor, impozit pe dividende, impozite ºi taxe locale, precum ºi
sponsorizãri ºi acþiuni de responsabilitate sociale derulate, se observã cã nivelul
contribuþiei fiscale agregate poate fi foarte ridicat.

În plus, trebuie avute în vedere ºi aspectele mai greu cuantificabile, dar la fel
de importante. Companiile contribuie ºi la asigurarea securitãþii energetice, au
efect de multiplicare în economie, transferã know-how ºi au un aport conside-
rabil la educarea forþei de muncã locale ºi la imaginea tãrii.

Proiectele cu risc mare necesitã o ratã internã de profitabilitate (IRR) ridicatã,
guvernele acceptând de obicei contribuþii fiscale agregate mai reduse pentru a
atrage investiþii, pentru a creºte securitatea energeticã ºi pentru a beneficia de
avantajele cuantificabile ºi necuantificabile expuse mai sus.

Analiza ratei interne de profitabilitate (IRR) ºi a contribuþiei fiscale agregate
pentru onshore într-un numãr de þãri aratã cã, în general, odatã cu creºterea riscu-
rilor proiectelor, deci a IRR, scade contribuþia fiscalã agregatã (vãzutã ca procentul
încasat de stat din totalul cash-ului generat de business, înainte de impozitare).
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Sursa: Analizã PwC

Existã þãri cu risc redus în ansamblu (Marea Britanie, Germania, Norvegia) în
care, pe anumite tipuri de zãcãminte, investitorii cer rentabilitate mare. În anu-
mite þãri, regimurile fiscale sunt adaptate la diferitele tipuri de zãcãminte.

Sursa: Analizã PwC
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Este, de asemenea, cunoscut cã modificarea abruptã ºi inadecvatã a cadrului
de impozitare poate avea consecinþe negative majore asupra investiþiilor, aºa
cum s-a observat în Marea Britanie sau în provincia canadianã Alberta, unde,
dupã majorarea nivelului fiscalitãþii, investitorii s-au reorientat cãtre provincia
British Columbia.

În þãrile cu risc redus, guvernele iau o parte mai mare din beneficiul proiec-
telor. Aºa cum s-a menþionat deja, în þãrile cu risc mai mare guvernele iau o parte
mai micã din beneficii, pentru a stimula investiþiile.

Aceeaºi situaþie se constatã ºi pentru offshore.

Concluzii

Având în vedere declinul constant al producþiei autohtone de petrol ºi gaze
naturale din ultimii 30 de ani, România are nevoie de investiþii substanþiale în
exploatarea rezervelor de petrol ºi gaze naturale.

Apariþia tehnologiilor moderne deschide noi oportunitãþi în acest sector. Astfel,
poate creºte gradul de recuperare din zãcãmintele mature, este posibilã explora-
rea ºi ulterior, în caz de succes, exploatarea perimetrelor maritime de mare adân-
cime ºi de micã adâncime din Marea Neagrã ºi a zãcãmintelor de gaz de ºist.

Toate acestea presupun investiþii de mari dimensiuni pe care guvernul nu ºi
le poate asuma singur. Þara noastrã se aflã însã într-o competiþie globalã intensã
pentru atragerea acestor investiþii.

Deciziile de investiþii sunt influenþate de factorii de risc, precum ºi de rentabi-
litatea necesarã pentru investitori. Factorii de risc se referã la dimensiunea resur-
selor, complexitatea producþiei, condiþiile comerciale ºi cadrul politic ºi fiscal.
România nu se aflã neapãrat într-o poziþie privilegiatã, riscurile tehnice ºi geolo-
gice ale zãcãmintelor româneºti fiind mari ºi în creºtere. Este necesarã o atitu-
dine realistã care sã permitã þãrii sã atragã investiþiile necesare pentru a-ºi realiza
potenþialul de hub energetic regional.

Proiectele cu risc mare necesitã ratã internã de rentabilitate (IRR) ridicatã.
Este nevoie de un echilibru între nevoile guvernului de venituri bugetare ºi cea
a companiilor petroliere de a-ºi putea finanþa proiectele ºi de a obþine un randa-
ment rezonabil al investiþiei. Prin urmare, dezvoltarea sustenabilã a acestui sec-
tor necesitã o abordare holisticã.

Sectorul de petrol ºi gaze genereazã creºtere economicã, asigurã securitatea
energeticã ºi o gamã largã de venituri la bugetul de stat. Contribuþia fiscalã agre-
gatã a companiilor din domeniu este o mãsurã mai potrivitã, la redevenþe
adãugându-se accizele, TVA, impozitul pe profit, contribuþiile sociale ale anga-
jatorului ºi angajatului, impozitul pe dividende, impozitele ºi taxele locale etc.

Investiþiile în sector sunt riscante, se fac pe termen lung ºi au nevoie de un
cadru legislativ clar, transparent, stabil ºi predictibil. Este, de asemenea, nevoie
de o comunicare echilibratã ºi de un dialog profesional ºi onest care sã ducã la
o situaþie „win-win-win“ pentru toate pãrþile implicate — guverne, companii,
societate civilã — ºi care sã stimuleze investiþiile.
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