Exportul de gaze –
subventionarea mascata a securitatii energetice a altor state
Exportul de-localizeaza utilizarea resurselor nationale mai ales prin necesitatea inlocuirii
lor cu resurse importate. In acest fel, nu doar ca exportul unor resurse – insuficiente
pentru acoperirea cererii pe plan intern – nu contribuie la imbunatatirea independentei
energetice tarii (cum ar putea?) dar o afecteaza grav din urmatoarele considerente:
-

exportul duce la inlocuirea unor cantitati disponibile cu certitudine intrucat exista
deja pe teritoriul national cu cantitati din import afectate de incertitudinea
imposibil de estimat sau controlat a mediului politic extern, extern inclusiv fata de
Uniunea Europeana;

Independenta – energetica sau de orice alta natura – este, in sine, un concept ce indica o
anume certitudine, o lipsa de flexibilitate la cauze externe. Ori, in cazul de fata, consumul
intern sau extern al acestor resurse depinde de decizia unor manageri privati care se
orienteaza dupa cele mai mari castiguri care s-ar putea obtine. Faptul ca aceste resurse sar consuma sau nu in tara devine astfel o variabila, nu o certitudine si nu va produce
propriu-zis independenta energetica ci doar o crestere sau stagnare a exportului de
resurse.
-

pe plan european, exportul de gaze al Romaniei nu va contribui la imbunatatirea
independentei energetice a Uniunii Europene.

In context european, nu se va imbunatati independenta energetica intrucat necesarul de
import al UE va ramane constant. Insa va creste riscurile si costurile pentru mediul de
afaceri din Romania obligat sa isi suplimenteze necesarul de gaze din import.
-

Romania va subventiona securitatea energetica a altor state pe seama propriei
independente energetice in contextul in care, in ansamblul sau, securitatea
energetica a Uniunii Europene nu se va modifica.

In plan macroeconomic, inrautatirea independentei energetice va avea ca efect cresterea
riscului de tara cu toate consecintele care urmeaza datorita cresterii riscurilor in
alimentarea cu gaze a Romaniei.
Insa, se va imbunatati independenta energetica a unor tari – cele ce vor fi alimentate din
resurse sigure disponibile pe plan comunitar – in detrimentul Romaniei care va trebui sa
isi completeze diferenta de gaze din cresterea importurilor.
Iar daca, contributia noastra la bunastarea Uniunii Europene in ansamblu nu exista,
atunci in favoarea cui se ia aceasta masura?

