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Vicepresedintele ANRE: Productia de gaze din Marea Neagra trebuie sa înceapa în
2 - 3 ani, altfel va fi prea târziu
Productia de gaze din Marea Neagra trebuie sa înceapa în doi-trei ani, altfel va fi prea târziu si nu vom mai
putea scoate niciodata acele resurse, a declarat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii
Nationale de Reglementare în Energie (ANRE).
El a participat la o conferinta online pe tema tranzitiei energetice, organizata de Consiliul Investitorilor Straini
(FIC).
"Nu ne permitem luxul sa amânam investitiile în exploatarea gazelor din Marea Neagra, impactul asupra
economiei ar fi urias. Predictia mea este ca daca nu începem exploatarea în doi, maximum trei ani, nu va exista
niciodata o productie de gaze în partea româneasca a Marii Negre", a spus oficialul ANRE.
Aceasta deoarece legislatia europeana se schimba foarte repede, a argumentat el.
"Piata se schimba si mai repede, iar noi trebuie sa putem reactiona la fel de repede. Altfel, eforturile noastre vor fi
tardive si fara niciun rost", a completat Nagy-Bege.
La rândul sau, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, prezenta la aceeasi conferinta, a sustinut ca 2021 este un
an esential pentru productia de gaze din Marea Neagra.
"România este o tara cu o vasta traditie în resursele energetice si trebuie sa joace un rol esential în tranzitia
energetica, iar gazul natural are o importanta deosebita. De asemenea, cred ca este nevoie de un context local
favorabil. Timpul nu este de partea noastra si am ramas în urma. Asa ca 2021 este un an crucial", a spus Verchere,
care este si vicepresedinte al FIC.
Ea a aratat ca România va depinde din ce în ce mai mult de importuri, fara gazele din Marea Neagra.
"Este vorba de securitatea energetica. Importurile vor creste pâna la 40% pâna în 2030. Timpul este esential.
Putem aduce gaze, dar vom plati taxe în alte tari, angajati în alte tari. Investitiile în Marea Neagra aduc beneficii
uriase tarii: locuri de munca, efecte multiple", a spus reprezentanta companiei petroliere.
"2021 este un an absolut crucial. Trebuie sa vedem cadrul legal în vigoare pentru a putea dezvolta aceste proiecte,
la fel si regimul fiscal", a adaugat sefa OMV Petrom.
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