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Dudău (Ministerul Energiei): Observ ăm o agita Ńie în cre ştere din partea
părŃilor interesate de strategia energetic ă

PărŃile interesate de strategia energetică se manifestă din ce în ce mai intens
şi mai vocal, pe măsură ce realizarea noii strategii energetice a României se
apropie de final, a declarat, joi, Radu Dudău, consilier al ministrului Energiei şi
coordonator de proiect.
El a amintit că, în prezent, proiectul se află în stadiul modelării cantitative a
datelor colectate în urma amplelor consultări publice derulate de la începutul
anului.
"La finele lunii septembrie se va finaliza modelarea cantitativă. Nu avem
întârzieri în strategia energetică, ne propunem ca în prima decadă a lunii
octombrie să ieşim în consultare publică cu draftul strategiei energetice", a
spus Dudău, într-o conferinŃă de specialitate.
Potrivit acestuia, modelarea se va face la nivel sectorial, nu la nivel de
întreprinderi sau mari proiecte de investiŃii.
"Dar calculăm cum ar arăta mixul energetic în ipoteza că o investiŃie sau alta
se va realiza, în nuclear sau cărbune, spre exemplu. PrezumŃia noastră este
că strategia energetică românească va fi sustenabilă din punct de vedere
economic", a arătat oficialul ministerial.
El a subliniat că sunt foarte importante costurile de capital ale investiŃiilor, în
condiŃiile în care România se află în regiunea cu costuri de capital relativ
ridicate.
"Aceste costuri de capital au o componentă care Ńine de stabilitatea şi
credibilitatea mediului de afaceri din România. România trebuie să aibă un
mediu investiŃional serios, stabil şi atractiv. Nu putem susŃine ambiŃii foarte
mari de investiŃii în sectorul energetic dacă nu suntem competitivi la nivel
european, din punct de vedere al preŃurilor de finanŃare a capitalului.
Altminteri, investiŃiile mari se vor face în alte părŃi din Europa, iar noi vom fi
doar importatori de tehnologie", a susŃinut Dudău.
Oficialul a Ńinut să infirme zvonurile potrivit cărora proiectul nu ar fi în termen.
"Ideea cea mai importantă este că strategia se va face la timp. Observăm o
nelinişte, o agitaŃie în creştere, legată de îngrijorarea că nu am fi în termen.
Se manifestă mai intens şi mai vocal diferitele părŃi interesate din sectorul
energetic faŃă de acest lucru. Echipa care lucrează la strategia energetică are
ca valori obiectivitatea şi neutralitatea, trebuie să fim echidistanŃi. În curând
vom veni cu acest draft care va fi supus discuŃiei publice şi sunt convins că se
va finaliza într-o formă robustă de nivel european, un document absolut
comparabil cu cele făcute de alte Ńări din Europa", a adăugat coordonatorul
proiectului.
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