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MANAGEMENTUL POLITICILOR ÎN SECTORUL ENERGIEI 

-Sinteza lucrării- 
 

Fracturarea hidraulică pentru gazul de șist este un subiect nou și există încă lacune în 

literatura de specialitate, care este încă caracterizată de un grad ridicat de incertitudine. 

Atunci când iau decizii cu privire la acest subiect, factorii de decizie politică vor trebui să 

înțeleagă și să gestioneze incertitudinile în ansamblu. Punctul de plecare pentru exploatarea 

durabilă a gazelor de șist din punct de vedere social este înțelegerea impactului, riscurilor si 

incertitudinilor. Teza de doctorat a analizat principalele riscuri și incertitudini și a arătat că 

succesul Statelor Unite nu poate fi reprodus în Europa. În loc să pornim de la prezumția că 

viitorul tehnologiilor energetice ar putea fi ușor analizat cu ajutorul unor scenarii, modele și 

estimări, formularea politicilor ar trebui să pornească de la premisa incertitudinilor ridicate și 

să elaboreze corecții robuste și modele adaptive capabile să contracareze efectele negative. 

Deciziile informate de politică privind gazele de șist necesită examinarea constantă a 

incertitudinilor, luând în considerare o serie de scenarii posibile. Obiectivul principal al 

lucrării este de a evalua modul în care politicile energetice cu privire la o chestiune 

controversată, cum ar fi gazele de șist (un subiect nou, caracterizat de incertitudine științifică) 

ar trebui să fie formulate pentru a cuprinde toate aspectele relevante și să abordeze 

principalele provocări. Teza face acest lucru prin identificarea principalelor riscuri în 

reglementarea problemei gazelor de șist și promovează o diagrama care să trateze 

incertitudinea în guvernanța gazelor de șist. Evaluarea atentă a potențialelor merite și 

dezavantaje înainte de a lua decizia exploatării arată că implicarea științei este terenul comun 

în exploatarea gazelor de șist. Deoarece producția din formațiunile de gaze de șist nu a 

început încă în Europa, incertitudinile ar trebui clarificate și evaluate în mod corespunzător și 

atenuate, înainte de a fi integrate în procesul de luare a deciziilor la nivel european și / sau la 

nivel național. 

Există un interes academic în întreprindere aunei asemenea cercetări, iar acest lucru 

rezultă din relevanța științifică și contribuția la dezvoltarea cercetării pe tema aleasă. În 

primul rând, aceasta aduce un plus de cunoaștere, în condițiile lipsei de studii independente și 
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structurate pe tema gazelor de șist, prin revizuirea literaturii de specialitate, care să cuprindă 

toate aspectele majore în legătură cu dezbaterea privind gazele de șist. În al doilea rând, teza 

ajunge la unele concluzii științifice privind unele riscuri care nu au fost încă analizate, în timp 

ce pentru alte riscuri aduce o perspectivă diferită. În al treilea rând, oferă o imagine clară și 

actualizată a sectorului gazelor naturale din România și evaluarea rolului gazului în mixul 

energetic al țării și în special dacă există un viitor pentru gazul de șist în contextual energetic 

al României. În al patrulea rând, teza propune o listă de recomandări menite să ghideze 

factorii de decizie europeni în gestionarea politicilor energetice pe acest subiect controversat 

al gazelor de șist într-un context extrem de incert. În al cincilea rând, teza reunește conceptele 

și cadrele analitice din științele sociale, problemele politice și economice în politica 

energetică într-o abordare multidisciplinară. 

Obiectivul principal al lucrării a fost de a evalua modul în care politicile energetice cu 

privire la o chestiune controversată, cum ar fi gazele de șist (un subiect nou, caracterizat de 

incertitudine științifică) ar trebui să fie formulate pentru a cuprinde toate aspectele relevante 

și a aborda principalele provocări. Acest lucru a fost realizat urmând trei piste de cercetare. 

În primul rând, cadrul conceptual al dezbaterii a fost stabilit revizuind problemele-

cheie relevante legate de gaze naturale neconvenționale, cu scopul de a surprinde principalele 

riscuri și de a identifica lacunele din literatura științifică. Acesta include o analiză a modului 

în care a avut loc revoluția gazelor de șist în Statele Unite ale Americii, factorii declanșatori 

ai succesului în exploatarea gazelor de șist, avantajele economice, precum și principalele 

riscuri asociate și revizuirea cadrului de reglementare. Apoi, analizează mai în profunzime 

variabilele cheie ale impactului gazului de șist asupra sistemelor energetice și evaluează 

aspectele comerciale aferente gazelor de șist, în special, mecanismul de stabilire a prețurilor 

gazelor în Statele Unite și în modelul european. Evaluarea include, de asemenea, impactul pe 

care gazul de șist l-a avut asupra prețului gazelor pe piața din Statele Unite, precum și pe 

piețele internaționale (și, în special, pe piața europeană unde se confruntă cu o concurență 

acerbă din partea altor surse de energie, în special sursele de energie regenerabile). Teza ia de 

asemenea în considerare contextul energetic actual al scăderii prețurilor petrolului, cu un 

impact extrem de important asupra proiectelor de explorare și exploatare de gaze la nivel 

mondial, și estimează că industria gazelor de șist a trebuit să-și îmbunătățească în mod 

semnificativ eficiența pentur a rămâne competitivă pe piața energetică din Statele Unite ale 

Americii. Lucrarea revizuiește apoi contextul european și indică faptul că până în prezent 

(mijlocul anului 2016) nicio țară europeană nu a început să exploateze comercial gazelor de 
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șist și este încă prea devreme pentru a spune cu certitudine că gazul va fi produs comercial, în 

special având în vedere contextul scăderii prețurilor petrolului, care face și mai nefezabile 

proiectele de gaze naturale (și infrastructura aferentă). Lucrarea identifică impactul social 

asupra comunităților ca fiind unul dintre principalele obstacole în acceptabilitatea proiectelor 

de hidrocarburi neconvenționale de pe continent. Motivele pentru care Statele Unite rămân în 

în poziția de lider în ceea ce privește revoluția gazelor de șist și diferențele dintre cele două 

continente vor fi evidențiate. Analiza S.U.A. ca un studiu de caz poate oferi perspective utile 

asupra efectelor economice, de mediu și sociale de exploatare a gazelor de șist, dar nu 

suficient pentru a desena o imagine clară, cuprinzătoare asupra situației probabile în Europa. 

Lucrarea testează în prima parte prima ipoteză și concluzionează după o analiză detaliată a 

literaturii de specialitate că există o incertitudine semnificativă care înconjoară dezbaterea 

gazelor de șist, în principal, din cauza realităților geologice, precum și din cauza barierelor 

semnificative economice, de reglementare, de mediu și sociale. Metodologia utilizată în 

prima parte se bazează pe analize sistematice, analiza exhaustivă a literaturii disponibile și 

utilizarea unor studii riguroase. Cercetările atât empirice cât și teoretice au fost efectuate pe 

baza analizei literaturii, precum și a studiilor și articolelor publicate de specialiști de renume, 

analiza documentelor oficiale, publicații de specialitate, studii de impact și rapoarte ale 

organizațiilor internaționale, grupuri de reflecție / think tank-uri, instituții academice de 

cercetare, precum și surse diverse mass-media. Cele mai multe dintre sursele sunt în format 

electronic din cauza noutății subiectului; dar trebuie subliniat faptul că cele mai multe dintre 

aceste surse sunt studii de cercetare de la universități de renume, agenții energetice 

internaționale, institute de cercetare de vârf precum și asociații industriale. Au fost folosite și 

date provenite din surse secundare (de exemplu, date geologice, datele privind numărul de 

instalații de exploatare a gazelor de șist în Statele Unite, modelele macroeconomice privind 

beneficiile economice, estimările privind prețurile gazelor, sondaje ale Comisiei Europene 

privind opinia comunităților locale în ceea ce privește impactul social, seturi de date furnizate 

de agențiile internaționale de energie). De asemenea, teza de doctorat și-a bazat concluziile și 

pe o analiză consistentă a materialelor relevante privind legislația de pe ambele părți ale 

Atlanticului, Statele Unite și Europa. Prima parte a lucrării se încheie cu o comparație între 

Statele Unite și Europa în dezvoltarea exploatării gazelor de șist, două unități de analiză, o 

analiză calitativă comparativă pe un eșantion mic. Motivul principal pentru adoptarea acestei 

perspective de politică comparativă este de a lărgi orizontul pentru factorii politici din Europa 

cu ”lecții învățate”, cu scopul de a face față problemei controversate a exploatării gazelor de 

șist. 
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În al doilea rând, literatura de specialitate cu privire la aspectele-cheie legate de 

dezvoltarea exploatării gazelor de șist analizate în prima parte a demonstrat că există o 

incertitudine semnificativă în dezbaterea europeană privind gazele de șist. Toate 

incertitudinile identificate vor trebui evaluate înainte de a fi integrate în procesul de elaborare 

a politicilor pentru a însoțimultitudinea de aspectele juridice, economice, sociale și de mediu 

legate de exploatarea gazelor de șist. Teza de doctorat propune o abordare în trei etape pentru 

a diminua impactul negativ al gazelor de șist și pentru a face tehnologia sustenabilă social și 

ecologic în Europa. În primul rând, pledează pentru o revizuire aprofundată și o evaluare a 

impactului și a riscurilor cu ajutorul științei care furnizează baza de cunoștințe. În al doilea 

rând, contextul cadrului și de reglementare a pieței ar trebui să fie înțeles cu scopul de a 

identifica deficiențele pieței și de guvernanță privind exploatarea gazelor de șist. În al treilea 

rând, impactul ar trebui să fie abordat în contextul unui cadru adecvat de guvernare, cu scopul 

de a încuraja cele mai bune tehnologii disponibile și cele mai bune metode de gestionare a 

riscurilor, cu scopul de a le reduce și a oferi cadrul de reglementare capabil să faciliteze 

aplicarea celor mai bune tehnologii disponibile. Pentru a doua parte a tezei, autoarea 

construiește o abordare experimentală în gestionarea politicilor energetice în sisteme în 

condiții de incertitudine și riscuri. O tehnologie energetică extrem de inovatoare și 

revoluționară, cum ar fi exploatarea gazelor de șist, este etichetată în opinia autoarei ca fiind  

o "știința de tip lebădă neagră": incertitudinile în sisteme complexe sunt în mod inerent mari, 

iar mizele deciziei (care, de regulă, afectează un număr semnificativ de persoane, au un 

impactul social și economic important și pun destul de des probleme de securitate). Cu toate 

acestea, sistemele de cunoaștere în aceste situații de descoperiri tehnologice care au 

potențialul de a schimba sistemele energetice mondiale sunt echipate în mod deficitar pentru 

a aborda provocările sociale și de mediu care apar pe parcurs. Metodologia nu utilizează date 

cantitative, ci se bazează pe indicatori calitativi. Abordarea este testată în a treia parte, în 

cazul României și a ajutat la elaborarea unei liste de recomandări de politici pentru factorii de 

decizie în exploatarea gazelor de șist. 

În cele din urmă, lucrarea testează a doua ipoteză și arată că rolul gazelor de șist va fi 

probabil nesemnificativ spre limitat în viitorul mix energetic al țării sau chiar nu se va 

exploata deloc. Perspectivele de dezvoltare a gazelor de șist în România sunt evaluate în 

lumina dovezilor disponibile și în contextul actual din jurul sectorului gazelor naturale (piața 

internă europeană de energie, prețuri scăzute ale petrolului). Cea de a treia parte se bazează 

pe experiența autoarei în sectorul energetic, pe discuțiile cu principalii actori din sector (prin 
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interviuri semi-structurate). Folosind metoda studiuui de caz, teza pornește de la cazul 

României pentru a examina stadiul exploatării gazelor de șist în țară, barierele în dezvoltare, 

precum și problemele de politică ce indică obstacolele cee trebuie depășite înainte să poată 

avea loc exploatarea comercială, dacă va fi cazul. Analiza s-a bazat în principal pe date din 

surse primare, ceea ce înseamnă date colectate de la principalele părți interesate, cum ar fi 

autoritatea de reglementare în domeniul energiei, ministerul energiei, participanții la piață, 

institute de cercetare sau instituții care publică date "brute", și diverse surse din industrie 

(inclusiv rapoarte, articole, comunicate de presa, site-uri web și alte companii). Datele 

calitative, cum ar fi politica de reglementarea viitoare, se bazează pe judecata autoarei privind 

cel mai probabil scenariu, pe baza discuțiilor, de-a lungul anilor, cu principalele părți 

interesate. Folosind cadrul conceptual dezvoltat în a doua parte, lucrarea elaborează o listă de 

recomandări de politici care ar putea valorifica potențialul de exploatare a gazelor de șist, 

precum și sugestii pentru funcționarea de ansamblu a sectorului gazelor naturale din România 

(cu accent pe proiectele de infrastructură pentru o interconectare mai bună, liberalizarea 

pieței gazelor naturale, diversificarea surselor de energie, promovarea printr-un sistem fiscal 

favorabil a exploatării resurselor off-shore de hidrocarburi din Marea Neagră, utilizarea 

tehnologiei de ultimă oră pentru a îmbunătăți productivitatea câmpurilor petroliere mature), 

ceea ce face nesemnificativă posibila utilizare a resurselor de hidrocarburi neconvenționale. 

Având în vedere noutatea subiectului abordat în această cercetare și lipsa datelor disponibile, 

experiența autoarei, accesul la informație și la părțile interesate relevante s-au dovedit a fi de 

o importanță majoră în realizarea acestei cercetări și atingerea obiectivelor propuse. Cu toate 

acestea, există, de asemenea, un dezavantaj în această abordare, autoarea tezei având în 

cercetare o abordare mai orientată spre practică. Acest lucru nu este totuși un neajuns în 

sectorul energetic având în vedere că această abordare conduce la rezultate concrete, pe baza 

experiențelor practice într-un sector în continuă schimbare, și, în special, atunci când se 

evaluează impactul unei noi tehnologii energetice al căror impact este semnificativ (în 

special, asupra mediului și sănătății umane, precum și contribuția la securitatea energetică și 

creșterea economică). 

Capitolul de concluzii evidențiază modul în care au fost testate ipotezele, principalele 

concluzii și limit ări în desfășurarea cercetării și face recomandări pentru cercetări viitoare. 

Având în vedere că teza este o primă încercare pentru un amplu studiu de cercetare privind 

exploatarea gazelor de șist în România, autorul recunoaște limitările și indică direcțiile în care 

se pot face îmbunătățiri sau se pot deschide viitoare direcții de cercetare. Se subliniază 
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limitările în evaluarea socială (deoarece nu există date primare pe un eșantion reprezentativ 

privind opinia comunităților locale cu privire la riscurile și beneficiile aferente gazelor de 

șist) și impactul economic (analiza s-a bazat pe seturi robuste de date, dar acestea au fost date 

secundare cu aspecte metodologice uneori neclare). În ceea ce privește stabilirea unui cadru 

pentru gestionarea politicilor în materie de energie la nivel european, teza recomandă ca în 

viitor să se cerceteze măsura în care exploatarea probabilă a gazelor de șist cu succes într-o 

țară europeană (Polonia sau Regatul Unit) ar putea să influențeze luarea deciziilor legate de 

gazele de șist în alte țări europene. Atunci când se evaluează câștigurile viitoare economice și 

de securitate a aprovizionării asociate cu exploatarea gazelor de șist, cercetările viitoare ar 

trebui să ia în considerare în ce măsură ar putea gazele de șist să ducă la o scădere a prețurilor 

gazelor în Europa; sau dacă exploatarea gazelor de șist poate compensa producția internă de 

gaze în scădere în Europa; sau dacă producția de gaze de șist (având în vedere limitările 

europene în replicarea succesului marcat în SUA) poate spori securitatea energetică 

europeană. 

 


