
Evenimentul zilei

Nicolescu (Deloitte): Strategia energetică ar trebui să cuprindă
maximum două investiŃii mari, dar care să fie realizate

Noua strategie energetică a României ar trebui să cuprindă una sau cel mult
două investiŃii majore, dar pe care statul să şi le asume, indicând sursele de
finanŃare, şi să le ducă la capăt, a declarat astăzi Răzvan Nicolescu, senior
expert în cadrul Deloitte.

“Un consilier al preşedintelui Comisiei Europene spunea că noi şi bulgarii am
putea ieşi campioni europeni dacă s-ar organiza un concurs de vorbit pentru
proiecte energetice, dar stăm foarte prost la capitolul realizare”, a afirmat
Nicolescu, în cadrul unei dezbateri organizate de ziarul Bursa, pe marginea
viitoarei strategii energetice.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să clarifice în perioada următoare patru
aspecte, respectiv noua strategie energetică a României, situaŃia din sectorul
energiei regenerabile, cadrul fiscal pentru petrol şi gaze şi listarea la bursă a
Hidroelectrica.

“În ceea ce priveşte cadrul fiscal pentru petrol şi gaze, chiar nu putem să
lansăm o dezbatere publică? De ce amânăm mereu acest subiect şi încercăm
să-l politizăm?”, a mai spus reprezentantul Deloitte.

E mult loc de mai bine

De asemenea, în opinia sa, strategia energetică va trebui să stabilească ce
rol vor avea statul şi mediul privat, precum şi care va fi rolul capitalului
autohton.

“Cum ne vom încălzi? Pe energie electrică, pe gaze? Care va fi alternativa la
combustibilii clasici? Cum se va comporta statul ca acŃionar în companiile
unde e acŃionar? Va continua să le politizeze, va încerca să le
profesionalizeze? Cum vor fi atrase sursele de finanŃare?”, a continuat
Nicolescu.

El a mai afirmat că “există două companii energetice româneşti în primele 50
de poziŃii din Top 500 companii în centrul şi estul Europei, publicat ieri de
Deloitte: Petrom şi Rompetrol. Nu este rea situaŃia, însă e mult loc de mai
bine”.


