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Se vorbeºte în aceastã perioadã foarte mult despre potenþialul zãcãmintelor
gazeifere maritime de mare adâncime ºi de cel al gazelor neconvenþionale (de
ºist), care ar urma sã transforme România într-un nou El Dorado. Este nevoie însã
de prudenþã, atât în estimarea acestui potenþial, cât mai ales în exploatarea lui. În
acelaºi timp, situaþia resurselor de petrol ºi gaze din zãcãminte convenþionale
(onshore), care contribuie în prezent în mod semnificativ la independenþa energeticã
a þãrii, nu se bucurã de aceeaºi atenþie în dezbateri, pentru cã nu prezintã acelaºi
potenþial de senzaþional în media. Pentru o bunã înþelegere a situaþiei ar fi utilã o ana-
lizã a balanþei energetice a României ºi a sectorului de petrol ºi gaze convenþionale.

În prezent, România se gãseºte într-o situaþie de dependenþã relativ scãzutã
de importurile de energie, comparativ cu alte þãri din Uniunea Europeanã (Fig. 1).
În 2011, producþia internã a fost de 27,5 milioane tone þiþei echivalent (mn toe),
acoperind 78% din cererea primarã de energie de 34,9 mn toe. Din cele 27,5 mn
toe produse, 19,5 mn toe erau acoperite de þiþei, gaze ºi cãrbune, restul de 8 mn
toe de nuclear, hidro ºi regenerabile (Fig. 2).

Spre comparaþie, în UE, cererea primarã de energie este asiguratã doar în pro-
porþie de 47% din producþia internã, diferenþa provenind din importuri.

România a avut în trecut o dependenþã scãzutã de importuri (Fig. 3).
Dacã se analizeazã situaþia balanþei energetice a României în urmãtorii 20 de

ani (Fig. 4), construitã pe bazã de informaþii publice disponibile în acest mo-
ment, cu estimãrile ºi aproximãrile inerente, dar cu grad rezonabil de certitudine,
dependenþa istoricã scãzutã de importuri a României s-ar putea modifica semni-
ficativ în viitor, în condiþiile creºterii cererii interne de energie, a continuãrii de-
clinului producþiei de petrol ºi gaze din zãcãmintele aflate în exploatare, a neim-
plementãrii programului de creºtere a eficienþei energetice ºi a nedezvoltãrii re-
zervelor de gaze (convenþionale, neconvenþionale ºi perimetre maritime de mare
adâncime) ºi de petrol (convenþionale).
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1 Regenerabilele includ energia hidro, lemne de foc (inclusiv biomasã) ºi alte regenerabile.
Sursa: 1980-1992: website: tititudorancea.com, Balanþa Energeticã 1992-2011.

1 Include combustibili derivaþi (cocs, gudron, smoalã ºi benzol), energie nuclearã, hidroenergie, biomasã
ºi alte regenerabile.

2 Valorile sunt prezentate la nivelul importului exclusiv exporturi; importuri cãrbune 0,6 mn toe; exporturi
în valoare de 1,1 mn toe.

Sursa: EU Energy Trends (2009); INSSE (2011).

Balanþa energeticã a României, 2011, Mn toe

Cererea primarã de energie a României, 2011, mn toe pe an

% importuri în consum total



Potenþialul de creºtere a producþiei de petrol ºi gaze pentru perioada 2010-
2030 este estimat între 120 ºi 170 mn toe (Fig. 4), care nu ar face însã decât sã
compenseze declinul producþiei din zãcãmintele aflate în exploatare în prezent
(producþia actualã fiind de circa 12,8 mn toe anual). Valorificarea rezervelor po-
tenþiale de petrol ºi gaze ºi atingerea þintei de creºtere a eficienþei energetice ar
putea determina o scãdere a ponderii importurilor în total consum la un nivel de
18% în 2030. La orizontul anului 2030 existã riscul ca, în absenþa investiþiilor
care sã permitã valorificarea rezervelor potenþiale de petrol ºi gaze ºi atingerea
þintei de creºtere a eficienþei energetice, ponderea importurilor în total consum
sã creascã pânã la 50%, iar importurile sã reprezinte circa 88% din consumul to-
tal de petrol ºi gaze estimat. Concluzia ar fi cã entuziasmul manifestat recent în
diverse cercuri cu privire la potenþialul de petrol ºi gaze al României ar trebui
temperat. Se estimeazã cã, în medie, România ar trebui sã investeascã în sectorul
de energie între 3 ºi 4 miliarde de Euro anual. Pentru a menþine producþia de pe-
trol ºi gaze aproximativ la nivelul actual, sunt necesare investiþii de circa 30 mld
Euro (cumulat pentru convenþional, neconvenþional ºi offshore), respectiv 1,5
mld anual în perioada 2010-2030. Meritã subliniat, de asemenea, faptul cã pen-
tru a menþine importurile la un nivel rezonabil, ar trebui implementate ºi pro-
grame de creºtere a eficienþei energetice care sã ducã la scãderi ale consumului
primar de energie cu peste 40 mn toe în aceeaºi perioadã.
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Fig. 4

* Strategia Energeticã 2007-2020; declaraþie Petrom în cadrul Mediafalks Energy Talks — Necesarul de
investiþii în sectorul energetic românesc.

1 Potenþial de þiþei ºi gaze naturale convenþionale estimat pe baza Strategiei Energetice a României pentru
perioada 2011-2035.

2 Estimat conform Raport anual Petrom 2011.
3 Producþia ºi nivelul investiþiilor din ape adânci, bazate pe declaraþiile publice dupã prima descoperire.
4 Estimat rezerve dovedite de gaze neconvenþionale conform World Shale Full Gas Report publicat de US

Energy Information Administration în Aprilie 2011.
5 World Bank Functional Review a sectorului energetic ºi a mediului de afaceri.

Sursa: Strategia energeticã a României 201-2035, EIU Energy Trends.



Balanþa energeticã a României 2010-2030

Ceea ce ar trebui menþionat în legãturã cu balanþa energeticã a României pe
perioada 2010-2030 (Fig. 4) este faptul cã ponderea importurilor va creºte sem-
nificativ în totalul consumului pânã în 2020, când ar trebui sã înceapã exploa-
tarea rezervelor din perimetre maritime de mare adâncime ºi a celor neconven-
þionale (condiþionat de rezultatul explorãrilor, de cadrul legal, de reglementare ºi
cel fiscal, de decizii comerciale etc.). Cu alte cuvinte, înainte de a fi mai inde-
pendenþi, vom fi pentru o perioadã de cel puþin 10 ani mai dependenþi de impor-
turi. În sfârºit, ar merita menþionat cã în Fig. 4 rezervele neconvenþionale (gaze
de ºist) sunt estimate pe baza unui raport publicat de US EIA în aprilie 2011. Un
raport recent al aceleiaºi agenþii estimeazã rezervele de gaze de ºist ale României
la 1400 mld mc (înainte de a fi fost extrasã prima moleculã de gaze de ºist).
Existã un numãr semnificativ de cazuri, inclusiv în regiunea noastrã (Polonia),
în care estimãri iniþiale foarte optimiste au fost revizuite dramatic în jos (între
ºase ºi cincisprezece ori!), aºa încât o atitudine mai prudentã este mai potrivitã,
cel puþin pânã la finalizarea explorãrilor.

Alternativa la neimplementarea programului de investiþii ar reprezenta-o
creºterea importurilor pentru acoperirea cererii de energie. Întrebarea care se
pune este ce ar fi rãu în asta? Experienþa recentã a unor þãri poate reprezenta o
lecþie utilã pentru România.

Brazilia s-a confruntat în ultimii 20 de ani cu o creºtere semnificativã a con-
sumului de gaze, în condiþiile în care producþia internã a rãmas relativ constantã.
Pentru a satisface cererea de gaze, s-a recurs la importuri masive din Bolivia. În
ultimii ani, stabilitatea aprovizionãrii cu gaze din Bolivia a fost ameninþatã de
opoziþia violentã faþã de exportul de gaze ºi de naþionalizarea sectorului. În plus,
în Brazilia gazul este utilizat ºi ca o soluþie de rezervã la energia electricã pro-
dusã de hidrocentrale, în condiþiile unei secete accentuate ºi de duratã. În conse-
cinþã, þara este nevoitã sã importe gaz natural lichefiat (LNG) pe care îl plãteºte
foarte scump.

Un alt caz relevant este Argentina. Þara este cel mai mare producãtor de gaze
ºi un producãtor semnificativ de þiþei în America de Sud. Tradiþional, Argentina
era un exportator net, însã situaþia s-a inversat recent ºi aici, din cauza creºterii
semnificative a consumului de gaze în condiþiile declinului producþiei. Controlul
administrativ al preþurilor ºi naþionalizarea operaþiunilor firmei spaniole Repsol
au descurajat investiþiile ºi au redus dramatic interesul pentru aceastã þarã.

ªi, în sfârºit, un exemplu din imediata noastrã vecinãtate. Ucraina are o pro-
ducþie internã de gaze relativ stabilã, care asigurã aproximativ 20% din consum.
Diferenþa este acoperitã de importul din Rusia. Ucraina avea o poziþie puternicã
în negocierea preþului gazului, ca þarã de tranzit pentru exporturile ruseºti de ga-
ze cãtre Europa Occidentalã. Dupã criza din 2009, care s-a manifestat printr-un
minim al importurilor de gaz rusesc, consumul în sectorul industrial al Ucrainei
ºi volumul importurilor din Rusia au crescut semnificativ. Dar ºi preþul gazului
de import a crescut cu 40% în ultimii doi ani.
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Aceste exemple ne aratã cã dependenþa semnificativã de importuri ºi un ca-
dru de reglementare care nu încurajeazã investiþiile în dezvoltarea de noi resurse
sau de surse alternative de aprovizionare cu energie la costuri rezonabile pot sã
aibã consecinþe negative asupra independenþei energetice a unei þãri ºi asupra
costurilor importurilor, respectiv a balanþei comerciale ºi de plãþi.

ªi dacã este evident cã importurile nu reprezintã o soluþie, se pune întrebarea
ce ar trebui fãcut ca România sã menþinã, în urmãtorii 20 de ani, nivelul produc-
þiei de þiþei ºi gaze, ºi care sunt în acest context provocãrile cele mai importante.
Se analizeazã în continuare situaþia ºi perspectivele din sectorul de þiþei ºi gaze
convenþionale, care poate avea o contribuþie rezonabilã la asigurarea indepen-
denþei energetice.

Se estimeazã cã potenþialul suplimentar de petrol ºi gaze convenþionale în pe-
rioada 2010-2030 este de 70-80 mn toe, necesitând investiþii de 15-18 mld Euro,
respectiv 0,75-0,90 mld Euro în medie (Fig. 4), anual.

Provocarea majorã o reprezintã, pe de o parte, structura fragmentatã a câmpu-
rilor petrolifere (multe zãcãminte mici — conformANRM, Petrom opereazã 300
zãcãminte, iar Romgaz 121; în cazul Petrom, din cele 300 zãcãminte operate, 6
îi asigurã circa 40% din producþie), iar pe cealaltã parte, maturitatea accentuatã
ºi declinul pronunþat al producþiei (în conformitate cu o declaraþie ANRM din
cadrul Oil Forum of the Energy Community 2009, România are zãcãminte ma-
ture, iar zãcãmintele aflate în exploatare de mai mulþi ani au o ratã de epuizare
ridicatã). În consecinþã, menþinerea nivelului producþiei va necesita eforturi
semnificative pentru creºterea gradului de recuperare (IOR/EOR, prin injecþii de
abur, polimeri etc.), cu consecinþe asupra creºterii costurilor tehnice în condiþiile
în care costul pe barilul extras în România este în prezent cel mai ridicat din zona
geograficã a þãrii noastre. Potenþialul relativ scãzut, volumul semnificativ de in-
vestiþii necesar, tehnologiile scumpe, costurile de extracþie ºi nevoia de resurse
de management semnificative fac ca investiþiile în extracþia de þiþei ºi gaze onshore
din România sã nu aparã ca foarte atrãgãtoare pentru investitori.

Investiþiile în producþia de petrol ºi gaze convenþionale nu sunt însã numai o
componentã esenþialã a politicilor de asigurare a independenþei ºi securitãþii
energetice a României ºi de limitare a costurilor cu importurile, dar au ºi efecte
pozitive semnificative asupra economiei naþionale. Aceste efecte se clasificã în
directe, indirecte ºi induse. Efectele directe sunt legate de valoarea creatã de sec-
torul de bazã prin profituri, salarii, impozite. Cele indirecte se referã la valoarea
creatã de furnizorii ºi clienþii care nu ar exista în þarã în absenþa sectorului de
bazã. În sfârºit, cele induse se referã la valoarea creatã prin consum în economia
generalã a þãrii.

Efectele investiþiilor în producþia de petrol ºi gaze din surse convenþionale se
cuantificã în creºterea PIB-ului, a veniturilor la bugetul de Stat ºi în crearea de
locuri de muncã. Meritã menþionate în mod deosebit efectele de multiplicare în
economie pe care acestea le au. Astfel, factorul de multiplicare de valoare adãu-
gatã brutã este în medie de 2,3, în timp ce factorul de multiplicare pe forþa de
muncã este de 4,3 — medii pe sectorul de petrol ºi gaze din SUA (Fig. 5).
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Concluzia ar fi cã, în pofida faptului cã rezervele nu au un potenþial foarte ri-
dicat, proiectele din sectorul producþiei de þiþei ºi gaze convenþionale sunt justi-
ficate economic, utilizeazã tehnologii cunoscute, contribuie la independenþa ºi
securitatea energeticã a þãrii ºi la echilibrarea balanþei comerciale ºi de plãþi, cel
puþin pânã la exploatarea comercialã a gazelor neconvenþionale ºi din perimetre
maritime de mare adâncime, ºi aduc beneficii economice, dar sunt riscante ºi im-
plicã investiþii semnificative pe termen lung. De aceea ele trebuie încurajate ºi
nu minimizate. Investiþiile în acest sector necesitã însã un cadru legal, fiscal ºi de
reglementare competitiv, stabil, predictibil ºi transparent, care sã fie discutat de
guvern cu industria, comunitatea de afaceri, mediul academic ºi societatea civilã.
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Fig. 5

1 Sursa: PwC (2011), IHS (2009).


