REDRESAREA ECONOMICĂ PRIN SPRIJINIREA INDUSTRIEI PETROLIERE

Pandemia de coronavirus (COVID-19) a cauzat o reală criză economică în 2020, efectele ﬁind și urmând
a ﬁ resimțite peste tot în lume.
În România, primele semne îngrijorătoare au apărut: numărul șomerilor a crescut cu peste 150.000
de la începutul anului. Economia românească s-ar putea contracta cu 4,8% din PIB în 2020,
iar deﬁcitul bugetar ar putea ajunge la 9,6% din PIB.
World Economic Outlook (WEO), FMI, 2020

CARE ESTE IMPACTUL CRIZEI
ASUPRA INDUSTRIEI?

Explorare și
producție

Accesul limitat la servicii, echipamente și
profesioniști duce la
scăderea producției
locale.

Comercializarea
produselor
petroliere

Cererea scăzută de
țiței duce la închiderea
sondelor, afectând
performanța și generând costuri mari

Cererea scăzută din piața românească duce la
scăderi de 20% în vânzările de benzină și de
15% în cele de motorină

Din cauza prețurilor
mici la țiței și gaze, potențialul economic al
multor sonde și zăcăminte este reanalizat.

Activitatea de raﬁnare este
afectată de vânzările scăzute și
de măsurile restrictive, necesar
a ﬁ implementate pentru continuarea activității în siguranță

Industria conștientizează responsabilitatea împărțită între stat și mediul
de afaceri și este pregătită să contribuie la redresarea economică. Această
contribuție este posibilă numai prin găsirea celor mai bune soluții de sprijin
pentru continuarea activității.

CARE SUNT SOLUȚIILE DE SPRIJIN PENTRU INDUSTRIE, ÎN BENEFICIUL ÎNTREGII ECONOMII?
STIMULAREA INVESTIȚIILOR MAJORE PROIECTELE DIN MAREA NEAGRĂ

MECANISME FUNCȚIONALE PENTRU
PIAȚA GAZELOR NATURALE

Redresarea economică este posibilă
numai în contextul investițiilor
majore. Proiectele de mare impact
social și economic, cum ar fi
proiectul Neptun Deep, pot fi
stimulate prin amendarea Legii
Offshore, implementarea unui sistem de taxare
just și prin stabilitate și predictibilitate legislativă.

Sunt necesare mecanisme funcționale pentru asigurarea competiției în
piața de gaze, inclusiv:
- limitarea în timp a obligației de ofertare și stabilirea unui nivel
de ofertare care să nu pericliteze activitatea participanților la piață;
- Intervenții minime în piață din partea autorității de reglementare;
- eliminarea taxării suplimentare (OG 6 și 7 din 2013).
De asemenea, este necesară identificarea și sprijinirea consumatorilor
vulnerabili de energie.
orem ipsum

Lorem ipsum

AMENDAREA LEGII NR. 123/2012

DIGITALIZAREA INDUSTRIEI PETROLIERE
Este necesar ca digitalizarea sectorului să fie sprijinită prin modificarea legislației pentru a actualiza regimul datelor și informațiilor din acest sector (pentru a
utiliza, de exemplu, tehnologia cloud), în conformitate cu evoluțiile tehnologice actuale.
Digitalizarea datelor și informațiilor petroliere
este strâns legată de declasificarea acestora, menținerea clasificării actuale pentru majoritatea datelor
face dificilă utilizarea lor în format digital în România.
Lorem ipsum

Lorem ipsum

Pentru încurajarea activității de producție de
energie, Legea Energiei și Gazelor Naturale trebuie
îmbunătățită prin:
- Introducerea unei definiții pentru consumurile
proprii ale producătorilor de gaze naturale;
- Reintroducerea posibilității încheierii contractelor
bilaterale negociate direct pe piața de electricitate.

STIMULAREA INVESTIȚIILOR PRIN SCUTIRI DE IMPOZIT
PENTRU PROFITUL REINVESTIT

REDEVENȚE RAPORTATE LA PIAȚA ROMÂNEASCĂ

Lorem ipsum

Investițiile în toate sectoarele industriei petroliere
(explorare și producție, rafinare, comercializare) sunt
esențiale pentru a asigura redresarea și dezvoltarea
acestui sector pe termen mediu și lung.
Lorem ipsum

Extinderea aplicabilității scutirii de la impozitul pe
profit reinvestit la toate tipurile de active poate
stimula investițiile în petrol și gaze și în alte sectoare
ale economiei românești

REGLEMENTAREA ȘI FINANȚAREA PROIECTELOR
DE CNG ȘI LNG
Proiectele de CNG și LNG, alături de cele cu biogaz,
reprezintă instrumente importante pentru
reducerea amprentei și emisiilor în sectorul
energetic. Pentru succesul lor este necesară
crearea unui cadru optim de reglementare
și găsirea de finanțări.
Fondurile europene în contextul actual reprezintă
o oportunitate în acest sens.

În prezent, prețurile de referință conform cărora se calculează redevența
pentru țiței și gaze naturale nu sunt raportate la realitățile din piețele
românești.
Prețul de referință pentru gazele naturale trebuie să fie bazat pe prețurile
reale, realizate pe piața din România, conform raportărilor
depuse lunar la ANRE.
Prețul de referință pentru țiței trebuie să reflecte, în metoda de calcul, calitatea țițeiurilor românești și să utilizeze
factori de conversie relevanți pentru tranzacțiile efectuate.

DEBLOCAREA PROIECTELOR CU FONDURI
EUROPENE
În contextul tranziției energetice și al necesității implementării
proiectelor costisitoare pentru reducerea
emisiilor, accesarea de fonduri europene
deschise pentru 2021-2027 este o oportunitate. Deși suntem pregătiți să investim,
avem nevoie și de finanțări externe pentru
a face față tranziției.
De aceea, este important modul în care inițiativele europene vor fi transpuse în ghidurile românești.

CONTRIBUIREA LA AGENDA VERDE A UNIUNII EUROPENE
Pentru a reflecta ambițiile Uniunii Europene, asumate prin noul pact verde la care și România este parte, este necesară asigurarea unei tranziții sustenabile.
Astfel, sunt necesare ac’iuni pentru:
- Definirea foii de parcurs a Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice
- Stimularea proiectelor de eficiență energetică, cu beneficii substanțiale în atingerea țintelor pactului verde european prin reducerea consumurilor
de energie.

MODIFICAREA CODULUI MUNCII - KURZARBEIT
Sunt necesare instrumente pentru gestionarea
eficientă a forței de muncă, precum:
- Flexibilitate în stabilirea programului de lucru
și în raportarea către autorități
- Implemetarea conceptului de Kurzarbeit ca
măsură permanentă, pentru securizarea
locurilor de muncă și asigurarea productivității

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
Este necesară constituirea stocurilor de produse
energetice de urgență pe teritoriul României, în
cadrul uneiEntități Centrale de
Stocare, sub controlul statului,
pentru a avea posibilitatea de a
reacționa rapid și strategic în
cazuri de urgență.

