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Christina Verchere (OMV Petrom): Gazele din Marea Neagra sunt gata sa fie
exploatate; anul 2021 este critic
Anul 2021 este unul critic pentru gazele din Marea Neagra, în conditiile în care zacamintele de acolo sunt
gata sa fie exploatate, iar decizia de investitii depinde de masurile care vor fi luate de autoritati, a declarat
Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, într-un interviu acordat AGERPRES.
Ea se asteapta ca modificarea Legii offshore sa aiba loc în prima sesiune parlamentara din acest an.
Resursele de gaze din Marea Neagra sunt esentiale pentru aprovizionarea cu energie a tarii si, daca aceste proiecte
nu se concretizeaza, se estimeaza ca importurile de gaze ale României sa ajunga la 40% în 2030, a subliniat ea.
Verchere mai a vorbit, în interviu, despre planurile de extindere a companiei în regiune, dar si despre tehnologiile
viitorului.
AGERPRES: Cum arata în acest moment piata de energie, petrol si gaze din România, în opinia
dumneavoastra?
Christina Verchere: Pandemia Covid-19 a modificat semnificativ fundamentele pietei globale de energie,
declansând un dezechilibru între cerere si oferta si mai multe socuri asupra pretului ca nici o alta criza. Acest lucru
a afectat si piata româneasca, în special piata carburantilor.
Cererea de carburanti, foarte ridicata în primele doua luni ale anului 2020, a scazut puternic în timpul carantinei.
Piata a început sa se redreseze odata cu reducerea restrictiilor de mobilitate. Cu toate acestea, cererea de pe piata
cu amanuntul a ramas cu 6% mai scazuta în 2020 fata de anul precedent.
Consumul de gaze naturale a înregistrat anul trecut în România o crestere importanta, de circa 5%, potrivit
estimarii noastre, datorita unei utilizari mai mari a gazelor pentru productia de electricitate si în industria de
îngrasaminte. Productia totala de gaze din România a scazut cu aproximativ 10% fata de anul precedent, în timp ce
importurile pentru 2020 se estimeaza ca au acoperit aproximativ 20% din consumul national.
Pe piata energiei electrice, datele curente arata ca cererea s-a diminuat cu 4%, în timp ce productia de electricitate
s-a redus cu 6%, în principal din cauza scaderii semnificative a productiei de electricitate din carbune. Productia
nationala mai scazuta de electricitate a fost compensata de importuri.
Sistemul energetic este un factor esential pentru orice tara dezvoltata, iar România este privilegiata datorita
resurselor sale naturale care asigura un grad ridicat de independenta energetica. Spunând asta, trebuie sa
recunoastem ca industria energetica se afla acum la o rascruce de drumuri, în contextul obiectivelor de
decarbonare, si depinde de noi, companiile, si de autoritati, sa definim directia. Cred ca România are un potential
energetic semnificativ care ar putea sta la baza dezvoltarii sale viitoare; pentru ca acest lucru sa se întâmple. Ţara
are nevoie de strategii clare, cadru fiscal si de reglementare adecvat si investitii.
Cum credeti ca va evolua piata în acest an?
Ne asteptam ca volatilitatea si incertitudinile sa persiste si în 2021, întrucât anul a început cu preocupari legate de
mutatiile virusului SARS-COV-2, dificultati în limitarea raspândirii acestuia si restrictii de mobilitate anuntate de
multe tari. Astfel, ritmul redresarii economice va continua sa depinda de evolutia pandemiei. Se estimeaza
cresterea cererii interne, totusi ramâne un an dificil, deoarece pandemia nu este înca sub control.

page 1 / 4

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2021-02-04 10:42:25

Estimam o revenire treptata a cererii de carburanti în primele doua trimestre din 2021, trimestrul întâi fiind înca
afectat de mobilitatea limitata, precum si de tendintele specifice sezonului rece. Revenirea este estimata pe fondul
cresterii traficului, odata ce vaccinarea progreseaza.
Mediul economic nefavorabil si schimbarile structurale în modul de desfasurare a afacerilor internationale vor
contribui probabil la mentinerea cererii de combustibil pentru avioane la niveluri scazute si în 2021.
În contextul unei situatii economice stabile, ne asteptam la o evolutie similara cu cea din ultimul an în ceea ce
priveste cererea de gaze si estimam o redresare a consumului de electricitate, ceea ce va duce la o cerere mai mare
fata de anul precedent.
Ce masuri ar trebui sa ia Guvernul de urgenta pentru a îmbunatati situatia de pe aceasta piata?
Atunci când investitorii cauta oportunitati de a dezvolta proiecte cu impact semnificativ în societate si economie,
acestia evalueaza climatul investitional prin prisma stabilitatii si a predictibilitatii legislative, a cadrului fiscal si a
mecanismelor pietei libere.
O legislatie stabila si predictibila sta la baza oricarui proiect major, cu ciclu investitional lung. Gradul de
competitivitate fiscala arata cât de dispusa este o tara sa încurajeze noi investitii. Pe baza unui studiu realizat în
2018, comparativ cu nivelul mediu de impozitare al UE, cota efectiva de impozitare a productiei de gaze naturale
în România este trei ori mai mare pentru productia onshore si de cinci ori mai mare pentru productia offshore.
Luati în calcul riscul ca Legea offshore sa nu fie modificata nici în acest an? Daca da, ce veti face în acest
caz în ceea ce priveste proiectele din Marea Neagra?
Anul 2021 este un an critic pentru gazele naturale din Marea Neagra si timpul joaca un rol esential în dezvoltarea
acestor proiecte. Potrivit declaratiilor publice, exista intentia ca Legea offshore sa fie modificata printr-un proces
parlamentar, care este asteptat sa aiba loc în prima sesiune parlamentara a acestui an.
România detine resurse de gaze descoperite si evaluate în Marea Neagra si acestea sunt practic gata sa fie
exploatate. Aceste resurse sunt esentiale pentru aprovizionarea cu energie - daca proiectele de gaze din Marea
Neagra nu se concretizeaza, se estimeaza ca importurile de gaze sa ajunga la 40% în 2030. Gazele naturale din
Marea Neagra ar putea fi o sursa de dezvoltare economica si un sprijin valoros în tranzitia energetica.
Deblocarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagra ar face România mai puternica si ar crea premisele
pentru ca aceasta sa devina cel mai mare producator de gaze din UE. Guvernul român a subliniat în planul sau
national de energie si clima ca deblocarea resurselor de gaze din Marea Neagra este esentiala pentru securitatea
energetica a tarii.
Cum ati caracteriza modul în care s-a realizat procesul de liberalizare a pietei de energie în România?
Transparenta, predictibilitatea si mecanismele pietei libere reprezinta stimulentele pentru investitii pe termen lung,
care sunt necesare pentru sectorul energetic românesc. Piata libera este esentiala pentru stimularea investitiilor,
încurajarea concurentei, precum si a comportamentelor de consum responsabil de energie. Toate acestea sunt
elemente cheie pentru asigurarea accesului la o energie mai curata.
Am vazut ca aveti oferte pentru consumatorii casnici, atât la gaze, cât si la electricitate. Care este strategia
companiei pe acest segment, de furnizare la clientii casnici finali?
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În prezent, ne concentram pe piata B2B (business to business), atât pentru gaze, cât si pentru energie electrica,
monitorizând continuu toate oportunitatile pietei.
Care sunt planurile de dezvoltare a OMV Petrom în regiune?
Strategia noastra include dezvoltarea în Marea Neagra si o pozitie mai puternica pe piata energetica regionala. În
prezent, prezenta noastra regionala este mai vizibila în sectorul de Downstream, prin retelele noastre de statii de
distributie din Bulgaria, Serbia si Moldova.
În 2020 am facut pasi importanti pentru extinderea noastra în sectorul Upstream, prin achizitionarea unei
participatii într-un proiect de explorare offshore în Bulgaria si prin câstigarea unei licitatii în Georgia. Marea
Neagra are un potential ridicat si vom continua sa evaluam oportunitatile din aceasta regiune.
Care este planul companiei în ceea ce priveste dezvoltarea electromobilitatii? Câte benzinarii veti dota în
acest an cu statii de încarcare pentru masini electrice?
Credem ca raspunsul la nevoile de mobilitate ale clientilor nostri este un mix de carburanti si solutii alternative.
În 2017, am fost prima retea de distributie de carburanti care a intrat pe piata statiilor de reîncarcare rapida pentru
masini electrice. Abordarea noastra strategica este de a dezvolta o infrastructura de reîncarcare pentru masini
electrice în reteaua noastra, în parteneriat cu alti jucatori din segmentul electro-mobilitatii. Anul trecut, am încheiat
astfel de parteneriate, cu Eldrive si Enel X.
Pâna la sfârsitul anului 2021, estimam sa avem peste 40 de statii cu puncte de încarcare pentru masini electrice.
În ceea ce priveste transportul comercial, credem ca electro-mobilitatea ar putea fi o solutie, însa numai pentru
vehiculele usoare. Când ne uitam la segmentul mediu si greu, precum si la transportul mediu si lung,
electro-mobilitatea se confrunta cu mai multe provocari. Pentru acest segment, credem ca o solutie de tranzitie
pentru un transport mai curat este mobilitatea pe baza de gaze. Camioanele care functioneaza pe solutii ce au la
baza gazele naturale, fie ca vorbim despre GNC sau GNL, emit cu pâna la 15% mai putine emisii de CO2, cu 70%
mai putin oxid de azot si practic deloc particule grele, adica o reducere de 99%.
Cum vedeti viitorul tehnologiilor bazate pe hidrogen? În urma cu putin timp, un oficial român prezenta un
plan al OMV Petrom, în colaborare cu Romgaz, pentru a dezvolta un proiect de productie a hidrogenului
într-un parc eolian. Ce puteti spune despre acest proiect? Când va fi gata si ce anume aveti în vedere acolo?
Tranzitia energetica este un subiect major pe agenda publica, în special în Europa si vedem ca obiectivele pentru o
energie mai curata devin din ce în ce mai ambitioase. Pentru a raspunde acestor provocari, trebuie sa luam în
considerare mai multe solutii, de la energie regenerabila, hidrogen, la combustibili fosili.
În strategia UE de decarbonare, productia de hidrogen joaca un rol important si credem ca gazele naturale ofera o
cale realista catre decarbonare prin conversia completa la hidrogen.
Revenind la OMV Petrom: suntem o companie de energie si dorim sa facem parte din solutia pentru un mediu mai
curat. Pe lânga eforturile noastre de reducere a emisiilor de CO2, evaluam diverse proiecte de energie sustenabila
si asteptam cu nerabdare sa obtinem rezultate.
Va veti vaccina împotriva COVID-19? Care sunt recomandarile pe care le faceti în acest sens angajatilor
companiei pe care o conduceti?
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Raspunsul meu este clar: da, vreau sa fiu vaccinata. Pentru a limita raspândirea epidemica a virusului, este de dorit
vaccinarea pe cât de mult posibil, dar nu avem prevazuta nicio obligativitate de vaccinare sau masuri restrictive
împotriva persoanelor nevaccinate.
Cu toate acestea, OMV Petrom joaca un rol vital în aprovizionarea cu energie a României. Asadar, am
implementat masuri preventive care trebuie urmate, poate ajustate în functie de evolutia epidemiologica sau de
momentul în care se atinge un nivel suficient de imunizare.
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