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INTRODUCERE 

Criza politică și de securitate din Ucraina, politica de decarbonizare și diminuarea rezervelor de 

gaze naturale în țările Uniunii Europene, apariția pachetului energetic III pentru finalizarea 

creării unei piețe unice a gazului și electricității, iar mai recent și a unui pachet al ”Uniunii 

Energetice”, apariția unor jucători noi pe piața globală de gaze lichefiate sau revoluția gazelor 

de șist din SUA au accelerat în ultimii cinci ani discuțiile legate de căutarea unor surse 

alternative și diminuarea rolului Gazprom în furnizările de gaze pe piața comunitară europeană.   

În mare parte discuția este focusată pe perspectivele exporturilor de gaze de șist din SUA pe 

piața europeană, reconsiderarea contractelor pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale 

prin contracte pe termen scurt pentru a spori lichiditatea piețelor de gaze naturale, dar și pe 

reanimarea planurilor mai vechi de accesare a gazului Mării Caspice și creșterea aportului 

energiilor regenerabile în diminuarea riscurilor de securitate energetică și de mediu. 

Rolul Ucrainei în aceste planuri este de obicei redus la două argumente principale. Primul ține 

de vasta sa rețea de gazoducte care transportă cea mai mare parte a gazului rusesc spre 

consumatorii europeni, iar al doilea accentuiaza rolul depozitelor sale de înmagazinare 

subterană a gazelor naturale necesare balansării cererii de vârf din perioada rece a anului de pe 

piața europeană. Ambele sunt relevante, deși rolul Ucrainei este minimalizat sau aproape 

desconsiderat din perspectiva unui furnizor de gaze la nivel regional.  

Scopul acestui raport analitic este de a examina în ce măsura criza din Crimeea poate 

reprezenta un factor catalizator de îmbunătățire a securității energetice a Uniunii Europene.  

În acest sens raportul va fi focusat pe patru direcții de analiză. În prima parte va examina relația 

energetică a Uniunii Europene și Rusiei în lumina crizei din Ucraina. Partea a doua și a treia vor 

evalua în ce măsură gazul de șist din SUA și gazul convențional din regiunea Mării Caspice pot 

aduce mai multă competiție pe piața europeană a energiei. Iar partea a patra va analiza 

impactul potențial al resurselor de gaz neconvențional din Ucraina asupra propriei sale 

securități energetice, dar și asupra celei regionale europene.  

Metodologia aplicată acestei cercetări include analiza statistică a datelor de consum, producere 

și export a gazelor naturale a regiunilor și țărilor analizate; analiza de conținut a documentelor 

care ghidează politicile energetice ale Uniunii Europene; examinarea rapoartelor lunare și 

anuale ale companiilor producătoare de gaze naturale și Administrației Americane pentru 

Energie; interviuri cu consultanți și analiști internaționali din domeniul energiei.  
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I.   RELAȚIA RUSIA – UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN CONTEXTUL CRIZEI DIN CRIMEEA 

Criza din Ucraina a provocat preocupări în UE asupra riscurilor legate de întreruperea 

furnizărilor de gaze naturale din Federația Rusă, cunoscându-se precenedtele din 2006 și 2009 

atunci când datorită unor dispute contractuale dintre Naftogaz și Gazprom, mai multe țări ale 

din Europa Centrală și de Sud-Est au rămas fără gaze naturale.  Temerile repetării unor scenarii 

similare au fost expuse într-o scrisoare trimisă de Vladimir Putin către 18 lideri europeni la 10 

aprilie 2014. Scrisoarea avertiza că Ucraina ar putea suferi întreruperi ale furnizărilor de gaze 

naturale în cazul eșuării achitării unor datorii recente, provocând ca rezultat “sifonarea gazului 

natural care trece pe teritoriul Ucrainei destinat consumatorilor europeni”.1  Un răspuns în 

forma unei scrisori deschise a venit în scurt timp de la Președintele Comisiei Europene de atunci  

Jose Manuel Barroso. Răspunsul Comisiei a fost lipsit de echivocuri specificând că “contractele 

de furnizare sunt între comaniile europene ți Gazprom. Prin urmare responsabilitatea asigurării 

furnizărilor în volumele stabilite în contracte continuă să fie a Gazpromului”.2 Vorbind din 

partea întregii Uniuni Europene Barosso a găsit necesar să sublinieze “vă îndemnăm insistent 

[n.a. Gazprom și Guvernul Rusiei] să vă abțineți de la măsuri care vor crea îndoieli cu privire la 

dorința voastră de a fi văzuți ca furnizor credibil pentru furnizarea gazului spre Europa”.3 

Acest context ridică două întrebări cheie: în ce măsură criza din Ucraina ar putea duce la 

întreruperea unilaterală a furnizărilor de către Gazprom pe piața europeană și invers, dacă 

consumatorii europeni ai gazului furnizat de Federația Rusă ar putea schimba imediat geografia 

importurilor ca urmare a unei crize repetate a gazelor? În ciuda faptului că în ultimii ani 

credibilitatea Rusiei în relația energetică cu Uniunea Europeană a fost pusă la încercare există 

câteva argumente care indică o probabilitate scăzută pentru ca Gazprom să întrerupă furnizările 

de gaz natural spre clienții săi fără o consultare prealabilă cu Comisia Europeană.  

În primul rând Gazprom a fost și continuă să fie implicată în construcția infrastructurii de 

transport a gazului natural spre Europa. Costul celor două conducte Nord Stream care 

aprovizionează anual cu 56 miliarde metri cubi Nordul Europei a fost estimate la 7,8 miliarde 

Euro.4 Dublarea acestei capacități prin preconizata Nord Stream 2, care urmează a fi dată în 

exploatare în 2019 prin alte două conducte va implica angajamente financiare suplimentare. Un 

                                                           
1
 “President Vladimir Putin's letter to leaders of European countries. Full text”, Itar-Tass, 2014,  http://en.itar-

tass.com/russia/727287  

2
 “Letter from President Barroso to President Putin, European Commission  

 Statement/14/132”European Commission, 2014, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-132_en.htm   
 
3
 Idem 

 
4
 “The Nord Stream Pipeline 2 Project”, European Parliament, 2016, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580875/EPRS_ATA(2016)580875_EN.pdf  
 

http://en.itar-tass.com/russia/727287
http://en.itar-tass.com/russia/727287
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-132_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580875/EPRS_ATA(2016)580875_EN.pdf
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alt proiect capital intensiv care a fost suspendat în 2015, South Stream, și care trebuia să 

furnizeze gas rusesc Sudului și Sud-Estului Europei a fost estimat la aproximativ 45 miliarde de 

dolari americani.5 Capacitatea planificată de transport a acestui gazoduct era estimată la 63 

miliarde de metrici cubi de gaz și urma a fi operațional până în 2018.6 În toate aceste proiecte 

au fost implicate mari companii energetice europene, acționarul majoritar însă rămâne a fi 

Gazprom, astfel încât și cea mai mare parte din costuri urmează a fi suportată tot de această 

companie. Ținând cont de resursele considerabile de capital care trebuiesc alocate acestor 

gazoducte ar părea ilogică construirea unor proiecte capital intensive exclusiv din cauza unor 

rațiuni politice sau geopolitice. De fapt ar avea mai mult sens construcția unor astfel de 

conducte pentru a evita riscuri de tranzit ca cele care s-au petrecut în anii 2006 și 2009. Cu alte 

cuvinte aceste noi rute ar avea scopul primar de a securitiza fluxurile de gaz rusesc spre 

Europa.7 

În al doilea rând, piața Europeană rămâne cea mai mare piață de desfacere pentru gazul 

Federației Ruse. Doar în 2013 vânzările acestei țări au crescut pe piața europeană cu 16% 

comparativ cu 2012 atingând 161 miliarde de metri cubi, cel mai mare volum pe care Rusia l-a 

exporatat vreodată spre țările europene. Acest volum a scăzut semnificativ în 2014, dar pare  a 

reveni înapoi în 2015. (Vezi Tabelul 1). 

Tabelul 1 Gazpromexport vânzări gaze naturale 1973 – 2015, miliarde metri cubi 

Anul 1973 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 6.8 19.3 69.4 110 117 130 154 139 150 139 162 147 159 
Sursa: Gazprom Export, 2014 & 2016 

În același timp cea mai mare piață rămâne a fi piața Europei de Vest unde Federația Rusă a 

livrat 82% din toată cantitatea de gaz pentru anul 2015 (Vezi Figura 1). 

 

 

                                                           
5
 “EU gives Gazprom preliminary 'OK' for South Stream gas pipeline”, Russia Today, 2014, http://rt.com/business/eu-gazprom-

south-stream-881/  
 
6
 Suspendarea South Stream a fost anunțată de Vladimir Putin la 1 Decembrie 2014 invocând că Pachetul Energetic Trei al UE 

previne construcția acestei conducte. Guvernul Rusiei și oficiali ai Gazprom au propus ulterior redirectționarea traseului acesti 
conducte prin teritoriul Turciei și redenumirea sa în Turkish Stream. Volumul gazului produs prin această rută urma va rămâne 
același de 63 miliarde metri cubi, dintre care  50 miliarde urma afi livrat la frontiera dintre Turcia și Grecia  pentrua fi livrat mai 
departe pe piața europeană. A se vedea Russia Today “Russia and Turkey agree on new gas route”, January 27, 2015,  
http://rt.com/business/226747-turkey-stream-gas-route/. Între timp și acest proiect a fost abandonat, optându-se pentru 
dublarea capacității existente a Nord Stream. 
  
7
 Punct de vedere susținut de Andrey Konoplyanik, Profesor în cadrul Univesrității de Petrol și Gaze Gubkin (Moscova) și 

Consilier al Directorului General Gazpromexport. A se vedea publicațiile acetuia pe http://www.konoplyanik.ru/en/. 

http://rt.com/business/eu-gazprom-south-stream-881/
http://rt.com/business/eu-gazprom-south-stream-881/
http://rt.com/business/226747-turkey-stream-gas-route/
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 Figura 1 Gazpromexport volume vânzări în Europa de Vest, Centrală și de Sud-Est în 2015, miliarde metri cubi 

  
                       Sursa: Gazpromexport, 2016 

Chiar dacă vânzările livrate pe această piață par să își revină, iar pentru 2016 chiar să le 

depășească pe cele din 2013, veniturile acumulate de această companie pe piața europeană au 

cunoscut o cădere dramatică de 38,5% între 2013 și 2015 (Figura 2). Reducerea acestor venituri 

se explică în special prin căderea prețurilor la petrol de care sunt legate vânzările de gaze ale 

Federației Ruse.8 

Figura 2 Prețurile, cantitățile și veniturile Gazprom vândute în afara fostelor state URSS în ultimii ani 

 

Notă: Configurația autorului din datele Bloomberg, 2016 

                                                           
8
 Pentru 2016 prognozele arată o scădere de 55% a acestor venituri până la 28 miliarde de dolari comparativ cu 2013. A se 

vedea “Gazprom Sees Record EU Exports as It Shrugs Off U.S. LNG”, Bloomberg, 1 Februarie 2016, 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-01/gazprom-meets-investors-as-it-prepares-record-exports-to-europe  
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Aceste cifre sugerează că Federația Rusă ar trebui să fie interesată cel puțin să-și consolideze, 

iar în mod ideal să-și mărească prezența pe piața europeană pentru ași recupera prin volum 

veniturile pierdute prin prețurile scăzute. 

În al treilea rând, imaginea, dar și consecințele politice și contractuale vor fi extrem de negative 

pentru Gazprom în cazul întreruperii unilaterale a furnizărilor spre piața europeană. Semnalul 

care a fost dat de Comisia Europeană acestei companii prin cel de-al treilea pachet energetic 

este printre altele și un răspuns la crizele din 2006 și 2009 pentru a elimina asemenea situații în 

viitor. Cel mai recent exemplu care arată că temerile Comisiei Europene nu sunt exagerate, iar 

Gazpromul are doar de pierdut din încălcarea regulilor de joc stabilite pe piața de energie 

comunitară s-a petrecut în Septembrie 2014, atunci când Gazprom a încercat să diminuieze din 

exporturile sale spre țările UE pentru a elimina transportul de gaze în flux invers din Slovacia 

spre Ucraina. Pierderile estimate ale Gazpromului ca urmare a diminuarii livrării unor cantități 

între 16-17 miliarde metri cubi spre clienții săi europeni au fost între 5 și 6 miliarde de dolari 

americani, iar penalitățile în forma unor reduceri de prețuri pentru încălcarea volumelor 

agreate contractual cu companiile europene alți 400 milioane de dolari.9  Astfel de încercări nu 

fac decât să încurajeze căutarea surselor alternative de gaz lichefiat ale consumatorilor 

europeni de pe alte piețe și să erodeze și mai mult încrederea în credibilitatea Gazpromului.  

Anexarea Crimeii de către Federația Rusă urmată de suportul mișcărilor separatiste din Estul 

Ucrainei au apărut în contextul planurilor de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană. Acest 

aspect a tensionat și mai mult relațiile dintre UE și Federația Rusă la nivel politic, dar și în plan 

energetic. Comisia Europeană a trimis un semnal clar Gazpromului că va trebui să-și dezvolte 

noile rute energetice către piața europeană prin prisma Pachetului Energetic III. Din acest punct 

de vedere conflictul din Ucraina, datoriile istorice ale Naftogaz către Gazprom sau degradarea 

infrastructurii de transport a gazului de pe teritoriul Ucrainei nu pun într-o lumină mai 

favorabilă South Stream, Turkish Stream (deja suspendate) sau mai nou Nord Stream 2, 

deoarece nu pot absolvi Gazpromul de la aplicarea cadrului de reglementare a pieței interne de 

energie a UE. În aceste circumstanțe ruta ucraineană a exporturilor Gazpromului rămâne a fi 

utilizată până la găsirea unor alternative reale de export a gazului rusesc spre piața europeană.  

La fel de interesantă ar fi și estimarea riscurilor pe care și le-ar lua companiile europene, dacă ar 

renunța la achizițiile de gaz din Federația Rusă, ca urmare a unor decizii politice luate de 

guvernele naționale ale companiilor europene. Dacă un astfel de scenariu ar fi fost aplicat în 

2014, prin ruperea contractelor existente, atunci prin clauza “cumpără sau achită” (“take or 

pay”) ar fi costat companii energetice precum EDISON, ENI sau RWE pană la 50 de miliarde de 

                                                           
9
 “Неудачная попытка остановить реверс на Украину стоила "Газпрому" $5 млрд”, Interfax, 13 martie 2015, 

http://www.interfax.ru/business/430933 
 

http://www.interfax.ru/business/430933
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Euro,10 deoarece aceste companii au contracte semnate cu Gazprom care se extind după 2020. 

În același timp Gazprom a acceptat să reducă prețul de achiziție a gazului pentru clienții săi 

europeni și cel mai probabil a amendat formulele de stabilire a acestui preț prin adăugarea 

unor elemente care se întâlnesc pe piețele spot de energie (pe termen scurt). În acest fel 

Guvernul Rusiei, care este și acționarul majoritar al Gazpromului, a dorit să evite procedurile 

legale pe lângă Tribunalul de Arbitraj Internațional din Stockholm, considerându-le lungi și 

costisitoare pentru companie. Această flexibilitate a companiei ruse, însă, nu înseamnă că 

contractele pe termen lung au suferit schimbări radicale în conținut și perioada pentru care au 

fost semnate inițial. Reeșalonarea prețurilor nu a avut vreun impact semnificativ asupra 

volumelor de gaz contractate și pe care companiile europene vor trebui să le onoreze.   

Până la căderea masivă a prețului la petrol din vara anului 2014, iar odată cu acesta și a prețului 

la gazele naturale furnizate de Federația Rusă, estimările Bloomberg arătau că înlocuirea 

gazului rusesc printr-o combinație de importuri de gaze naturale lichefiate, cărbune și contracte 

de gaze prin conducte din alte surse ar fi ridicat prețul energiei în UE cu până la 50%, iar 

înlocuirea gazului furnizat de Gazprom prin conducte, exclusiv prin gaz natural lichefiat 

contractat de pe piețele internaționale ar fi ridicat costul energiei cu 127%.11 Cu excepția 

Lituaniei, care din toamna anului 2014 a dat în exploatare un treminal de regazificare a gazului 

natural lichefiat și Poloniei care a făcut același lucru primind primul cargo de gaz lichefiat în 

iunie 2016, o astfel de mișcare radicală ar fi afectat în primul rând țări ca Finlanda, Estonia, 

Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia sau Bulgaria, care importă în mare parte gaz natural din 

Federația Rusă. Unele din aceste țări nu au ieșiri spre mare și pot importa gaz doar prin 

interconectoarele existente sau planificate cu vecinii lor, în timp ce țările cu iesire la Marea 

Neagră sau Marea Baltică sau Marea Adriatică sunt abia la etapele de planificare sau 

construcție a terminalelor de import a gazului lichefiat, ceea ce lasă încă descoperite și 

vulnerabile majoritatea țărilor din Europa Centrala, Europa de Est și Europa de Sud-Est în cazul 

unor întreruperi bruște a furnizărilor de gaze naturale.12 (Vezi Figura 3). 

 

                                                           
10

Russia Today, 2014. Gas prices in Europe to rise 50%, if it abandons Russia’s supplies – Energy Minister, 
http://rt.com/business/russia-west-energy-gazprom-433/  

 
11

Bloomberg, 2014. Europe Seen Paying Twice as Much to Replace Russian Gas, http://www.bloomberg.com/news/2014-03-
28/europe-seen-paying-twice-as-much-to-replace-russian-gas.html  
 
12

 Lituania și-a deschis un deschis o facilitate de regazificare a gazului lichefiat la Marea Baltică la 27 octombrie 2014 cu 
capacitatea de 4 miliarde de metri cubi annual, putînd să înlocuiască complet cantitatea de 2,7 miliarde de metri cubi furnizată 
de Gazprom. Două alte state baltice, Letonia și Estonia vor putea beneficia e acestv terminal începînd cu 2017 din cazuza unor 
clause legate de privatizarea sistemelor lor de transport a gazelor natural și derogări de la aplicarea legislației europene cu 
privire la accesul deplin al părților terțe la reșele. A se vedea “Baltic States’ Gas Supply Independence – a few more years to 
wait”, November 3, 2014, Natural Gas Europe, http://www.naturalgaseurope.com/baltic-states-gas-supply-independence 
 

http://rt.com/business/russia-west-energy-gazprom-433/
http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/europe-seen-paying-twice-as-much-to-replace-russian-gas.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/europe-seen-paying-twice-as-much-to-replace-russian-gas.html
http://www.naturalgaseurope.com/baltic-states-gas-supply-independence
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Figura 3 Harta terminalelor de gaz lichefiat din Europa în iunie 2016 

 

Notă: Completarea și adaptarea autorului după Natali, Egenhofer, Moldnar, 2015 

Ar mai trebui de amintit că prețul înalt al securizării gazului natural lichefiat de la marii 

producători din afara Europei, precum Qatar nu este singurul cost. Înlocuirea gazului natural 

rusesc cu gaz natural lichefiat ar necesita investiții masive în infrastructura de regazificare și 

modernizarea serviciilor publice conexe pe întreg teritoriu al Uniunii Europene care se ridică la 

218 miliarde de dolari americani.13 Conecting FACILITY Europe, fondul de infrastructură a 

Uniunii Europene are doar 4,7 miliarde de Euro alocați pentru perioada 2014-2020 pentru toate 

proiectele energetice la nivel european nu doar gaz natural.  Majoritatea finanțării necesare 

infrastructurii emergetice în UE ar trebui securizaată prin investiții private și împrumuturi de pe 

                                                           
13

 “Europe’s dangerous addiction to Russian gas needs radical cure”, Financial Times, 3 aprilie 2014. 
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piețele internaționale de capital. În condițiile căderii prețului la petrol din ultimii doi ani, 

creșterii costurilor de construcție a terminalelor de gaz natural lichefiat (GNL) investițiile în 

astfel de facilități nu sunt rentabile pentru investitorii privați.  

Așa cum s-a observat în ultimii doi ani de sancțiuni impuse Federației Ruse de către SUA și 

Comisia Europeană, blocându-se și accesul companiilor rusești la finanțări și împrumuturi de pe 

piețele anglo-saxone de capital, aceste sancțiuni au evitat în mod direct Gazpromul. Acest lucru 

sugerează că atât Comisia Europeană, dar și multe Guverne ale țărilor UE  conștientizează că nu 

pot înlocui complet gazul furnizat de Federația Rusă care s-a stabilizat în ultimii ani la 1/3 din 

consumul total de gaz natural la nivel european. O renunțare voluntară totală a consumatorilor 

europeni la această sursă de furnizări este puțin probabilă în următorii 5-10 ani.  
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II.    POSIBILITĂȚILE DE EXPORT A GAZULUI DE ȘIST AMERICAN PE PIAȚA DE ENERGIE A EUROPEI 

Anexarea Crimeii de către Federația Rusă și suportul unor regiuni separatiste din Estul Ucrainei 

au accelerat dezbaterile din Congresul SUA despre necesitatea suportului de care ar avea 

nevoie Europa în identificarea unor surse alternative de gaze naturale prin exportul de gaz 

naturale neconvenționale. În ciuda eforturilor antreprenorilor și companiilor care lobiază 

exportul gazului de șist prin construcția unor terminale de lichefiere orientate spre export, 

diminuarea dependenței europene pe termen scurt și mediu va fi minimală.  Există câțiva 

factori de natură politică, comercială sau strategică care va limita penetrarea pieței Europene 

cu gaz de șist american în următorii 5 ani. 

Concurența Gazprom. În primul rând rămâne chestionabil dacă prețul gazului exportat de 

companiile americane va fi mai atractiv comparativ cu ofertele exportatorului rus pentru piața 

europeană. Costul lichefierii și transportului gazului de șist american este estimat la în ceputul 

lui 2014 la aproximativ 6 $/milion de Unități Termale Britanice (BTU), costul producerii încă 5 

$/milion BTU, ajungând astfel la 11$/milion BTU.14 La acest nivel, Gazpromul vindea aproape 

același preț gazul său pe piața europeană.15 În asemenea circumstanțe putem deduce că fiind 

forțată de o competiție acerbă din partea exportatorilor americani și altor jucători globali de pe 

piața GNL care au fost activi pe piața europeană în ultimii ani, Gazprom va oferi în continuare 

reduceri celor mai mari clienți ai săi de pe piața europeană și astfel oferind prețuri mai mai 

competitive decât exporturile companiilor americane.   

Piața permium a Asiei și prețurile globale ale petrolului. În al doilea rând ar trebui subliniată 

existența așa numite piețe premium din Asia de Est. Piața Asiei de Est oferea un preț mai 

atractiv la gaz natural decât piața Europeană în 2014. De exemplu în Martie 2014 prețul pe 

piața spot a Asiei era de peste 18 $/milion BTU, în timp ce prețul mediu european din aceiași 

perioadă era de până la 11$/milion BTU. Acesta a fost unul din argumentele forte ale 

dezvolatatorilor americani din perioada care a precedat căderea prețurilor la petrol în 2014. 

Această convingere era întărită și de lucrările de largire a canalului Panama, care vor reduce 

semnificativ distanța dintre coasta de Est și Sud-Est a SUA (unde sunt în proces de construcție 

majoritatea terminalelor de export a gazului lichefiat) și piața Asiei de Est.  Această diferență 

dintre aceste două piețe a fost vizibilă mai ales în anul 2014. (Vezi Figura 4).  

                                                           
14

“BASF’s  Bock rules out shale gas imports to Europe.“,  ICIS, 2013,  
http://www.icis.com/resources/news/2014/02/25/9756401/basf-s-bock-rules-out-shale-gas-imports-to-europe/; 
 “US shale gas exports won’t cut British energy bills, Shell chief Peter Voser warns”, The Telegraph, 16 octombrie 2014, 
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/10382634/US-shale-gas-exports-wont-cut-British-energy-bills-Shell-
chief-Peter-Voser-warns.html  
 
15

 “Fracking Doesn't Threaten Russian Power”, Bloomberg, 18 februarie 2014, 
 http://www.bloombergview.com/articles/2014-02-18/fracking-doesn-t-threaten-russian-power 
   

http://www.icis.com/resources/news/2014/02/25/9756401/basf-s-bock-rules-out-shale-gas-imports-to-europe/
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/10382634/US-shale-gas-exports-wont-cut-British-energy-bills-Shell-chief-Peter-Voser-warns.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/10382634/US-shale-gas-exports-wont-cut-British-energy-bills-Shell-chief-Peter-Voser-warns.html
http://www.bloombergview.com/articles/2014-02-18/fracking-doesn-t-threaten-russian-power
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Figura 4 Indicatori regionali ai prețurilor la gaze naturale între Ianuarie 2009 – Ianuarie 2016 în $/MMBTU 

(Dolari/Milion Unități Termale Britanice)  

 

Sursa: Statoil, 2016 

Cu toate acestea în ultimii doi prețurile de pe piața europeană și cea asiatică tind tot mai mult 

spre convergență, iar începând cu lunile februarie/martie 2015 prețurile pe piața asiatică au 

fost chiar sub cele europene. Căderea masivă de prețuri pe piața asiatică de la începutul anului 

2015 se explică de câțiva factori. Parțial acest lucru se datorează căderii prețui la petrol și 

volumelor abundente de gaz lichefiat aruncate pe această piață de producători din Orientul 

Mijlociu, Asia de Sud Est și Australia care au creat suprasaturație în Asia de Est și Asia de Sud. Pe 

de altă parte căderea acestor prețuri este explicată și de încetininirea ritmurilor de creștere 

economică din China,  stabilizării sau stagnarii cererii de gaz lichefiat în Japonia, Koreea de Sud, 

Taiwan și India, temperaturi ridicate în zona Asia-Pacific în aceaste luni sau restartarea unor 

centrale nucleare în Coreea de Sud și măsuri de eficiență energetică din Japonia.16  Se consideră 

că pentru a face economic fezabile exporturile de gaz natural american pe piața Asiei, diferența 

de preț ar trebui să fie de 7-8 $ MMBTU dintre prețurile angros de pe piața Amercii de Nord și 

cele de pe piața Asiei de Est.17 Această diferență după cum poate fi vazut în Fig. 4 s-a redus la 4-

5 $ MMBTU începînd cu 2015. În plus în China, gazul petrolier lichefiat a înlocuit în anumite sectoare 

gazul natural din cauza unei reforme defectuoase legate de prețuri. Prețurile joase la petrol încetinesc 

penetrarea gazului din această țară în sectorul tarnsporturilor. Totodată ar mai trebui de adăugat că în 

                                                           
16

 Natali, P., Egenhofer, C., Molnar, G (2015) “Energising the TTIP: Political Economy of the trade policy rationale”, CEPS Special 
Report, No. 113, July 2015, p. 6,  https://www.ceps.eu/system/files/TTIP%20energy.pdf  
 
17

 Idem, p. 7  
 

https://www.ceps.eu/system/files/TTIP%20energy.pdf
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Europa producătorii de electricitate nu sunt motivați să înlocuiască cărbunele pe gaz natural deoarece 

atât prețurile cărbunelui cât și cel al emisiilor de carbon sunt foarte joase.18 Pe lângă aceasta ar mai 

trebui de amintit că terminalele de gaz lichefiat pentru a fi un business care poate fi operat în 

mod profitabil ar avea nevoie și de un preț al petrolului între 50 de dolari barilul (pentru a 

acoperi toate costurile) și 60 de dolari (barilul pentru a deveni profitabil).19 Prețurile actuale la 

petrol nu doar că nu încurajează un astfel de biznes, ci în anumite cazuri amână contrucția unor 

terminale de gaz lichefiat începute sau planificate.  

În 2013 Departamentul de Stat pentru Energie al SUA a eliberat licențe de construcție a 

terminalelor de export a GNL pentru capacități însumând 100 miliarde de metri cubi.20 (Vezi 

Figura 5) 

Figura 5 Terminalele GNL din SUA în construcție și propuse spre examinare 

 
Sursa: Adaptarea autorului după Financial Times, 2016 

În aceste condiții am putea desprinde două ipoteze legate de direcția exporturillor americane 

de gaz lichefiat exporturi în următorii 5 ani. (1) Deoarece piața Europeană este geografic mai 

apropiată de Coasta de Est a SUA, această piață ar trebui teoretic să fie mai atractivă pentru 

exportatorii americani, datorită costurilor mai mici de transport și erodării 

                                                           
18

 ”Energy Prespectives 2016. Long term market and macro outlook”, Statoil, 2016, p. 39 
http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2016/Downloads/Energy%20Perspectives%202016.pdf  

 
19

De Micco, P. (2016 ) “Could US oil and gas exports be a game changer for EU energy security?”, European Parliament, 
Directorate General for External Policies, February 2016, p. 8, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/570462/EXPO_IDA(2016)570462_EN.pdf 

20
 ” U.S. Natural Gas Will Not Curb Russian Influence”, Statfor, 7 March 2014, https://www.stratfor.com/analysis/us-natural-

gas-will-not-curb-russian-influence 
 

http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2016/Downloads/Energy%20Perspectives%202016.pdf


15 
 

fenomenului ”piețelor premium” din Asia de Est. 21  (2) Chiar dacă în ultimii doi ani 

argumentul ”pieței premium” a Asiei de Est pierde din forța, această regiune ar putea  redeveni 

atractivă pentru exporturile americane de GNL. Condiția principală ar fi ca China să se angajeaze 

masiv într-o politică de decarbonizare a sectorului ei energetic prin înlocuirea centralelor pe 

cărbune cu cele pe gaz natural. Așa cum vom vedea mai jos toate pronozele dau o creștere 

dublă a cererri de gaz natural pe piața Chinei până în 2030. O condiție comparabilă ar trebui 

îndeplinită și de Japonia, prin continuarea politicii de denuclearizare a sectorului său electric, iar 

golul lăsat liber pe piață este înlocuit nu de centrale pe cărbune ci de gaze naturale.  

Lobby-ul intern și competitivitatea industriilor americane. În al treilea rând, nu poate fi exclus 

scenariul ca în cazul în care exportul de gaz neconvențional american va lua avânt prețurile 

gazului american destinat pieței interne va crește, la fel și prețul electricității și produselor 

chimice sau fertilizanților care utilizează acest gaz drept materie primă. În plus 

competititivitatea industriilor intensive energetic, care au avut cel mai mult de câștigat ca 

urmare a așa numitei ”revoluții a gazului de șist” prin prețuri la gaz mai mici, va fi afectată în 

raport cu produsele concurenților majori pe piața internațională. Aceasta pare a fi logica celor 

două proiecte de legi propuse de congresmanul american Ed Markey în 2012 pentru a 

preîntîmpina o astfel de evoluție. Primul dintre acestea “Keep American Natural Gas Here Act” 

avea ca scop obligarea companiilor care au extras gazul natural de pe teritoriul SUA sa-l  

revândă înapoi consumatorilor americani. Cel de-al doilea “North America Natural Gas Security 

and Consumer Protection Act” urmărea obiectivul blocării posibilității Autorității pentru 

Reglementare în Energie a SUA să elibereze licențe terminalelor GNL care intenționau să 

exporte gazul natural.22 Așa cum s-a arătat mai sus în 2013, totuși, Autoritatea pentru 

Reglementare în Energie a SUA a purces la eliberarea a șapte licențe de export  a gazului natural 

unor terminale cu o capacitate anuală de export de 96 miliarde metri cubi. Pentru comparație, 

volumele exportate de Gazprom pe piața europeană au variat între 145 și 160 miliarde metri 

cubi anual în ultimii zece ani. În acest fel putem observa cu ușurință că chiar și într-un scenariu 

pur ipotetic în care toată cantitatea gazului natural american destinată exportului va fi 

direcționată spre piața europeană, această cantitate nu poate înlocui pe deplin volumele 

furnizate de Gazprom. Mai mult ca atât, așa cum remarca și Secretarul de Stat pentru Energie a 

                                                           
21

 În acest caz însă ar trebui să ținem cont de faptul că piața europeană la fel ca și cea asiatică nu dă semne de creștere 
economică majoră și prin urmare a unei cerereri sporite de gaz natural. Creșterea acestei cereri pe piața europeană se poate 
produce în mod cert ca urmare a diminuarii producerii gazului natural în țările UE.  Aici ar trebui de amintit că pe langă 
volumele de gaz rusesc care pot fi majorate în orice moment și despre care s-a vorbit mai sus,  UE și-a crescut considerabil în 
ultimii ani capacitatea de generare a energiilor verzi. În același timp prețul redus al carbonului și cărbunelui a încurajat apariția 
unor noi centrale pe lignit și cărbune în Europa, contrar așteptărilor politicilor europene de diminuare sau eliminare a acestuia 
din mixul energetic european. Toate aceste elemente nu măresc și nici nu eliberează nișe în piață pentru gazul natural în mixul 
energetic al Uniunii Europeane în proporțiile în care se anunța câțiva ani în urmă. 

 
22

 “Markey Introduces Legislation to Keep American Natural Gas in America”, Natural resources Committee. Democrats, 2012.  
http://democrats.naturalresources.house.gov/press-release/markey-introduces-legislation-keep-american-natural-gas-america   
 

http://democrats.naturalresources.house.gov/press-release/markey-introduces-legislation-keep-american-natural-gas-america
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SUA, Ernest Moniz ”procesul de autorizare nu determină direcția încărcăturilor cargo. Ceea ce 

se va întâmpla la sfârșitul acestui deceniu depinde de localizarea piețelor”. 23 Altfel spus logica 

companiilor private nu ține de preferințe politice sau geopolitice de care în mod cert se 

ghidează Guvernul SUA, ci în primul rând de semnale de preț.  Așa cum s-a arătat mai sus 

acestea ar putea veni din Europa, dar și din regiunea Asiei de Est sau Asiei de Sud. 

Cu toate aceste piața europeană poate beneficia de exporturile americane datorita altor factori. 

După 2019 piețele mondiale vor avea un exces de cel puțin 160 de miliarde de metri cubi din surse GNL. 

Peste 60 miliarde metri cubi vor fi din SUA și peste 80 miliarde din Australia. Din cauza proximității 

geografice gazul australian va ținti piața Asiatică, împingându-l astfel pe cel american pe piața 

europeană.  (Vezi Figura 6). 

                                        Figura 6 Capacități adiționale de gaz natural lichefiat disponibile pe piață în 2019 

 

Sursa: Statoil, 2016 

Cel mai important impact de până acum pe care l-a avut revoluția gazului de șist asupra pieței 

europene a fost însă altul. Impactul inovațiilor tehnologice din industria gazului de pe piața 

nord-americană au permis companiilor de utilități și energie europene să renegocieze 

contractele pe care le-au avut cu Gazprom. Cum se explică acest lucru? Producerea masivă a 

gazului de șist a redus cererea de GNL a SUA pe care anterior o contracta de pe piețele 

internaționale și exporatori mari de GNL precum Quatarul. În rezultat tancherele cu gaz lichefiat 

care inițial au fost destinate pieței americane au fost redirecționate spre piața europeană. 

Efectul final a fost ”inundarea” pieței europene cu cantități de gaz natural care au pus presiune 

și au tras în jos perțurile gazului natural din segmentul spot de pe această piață. Această nouă 

realitate a permis companilor europene care au legături comerciale cu Gazprom să-și 

                                                           
23

 “US 'shale gas' cannot replace Russian supplies to EU: GECF chief Adeli”, Platts, 2014, 
 http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/moscow/us-shale-gas-cannot-replace-russian-supplies-21622796 

 

http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/moscow/us-shale-gas-cannot-replace-russian-supplies-21622796
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repoziționeze raporturile și prețurile de achiziție a gazului de la această companie. 

Renegocierea a fost posbilă de asemenea din cauza recesiunii economice din Uniunea 

Europeană cererii diminuate de gaz  din această regiune.  

În același timp prețul redus al gazului de șist extars în SUA a făcut atractivă alocarea acestui 

combustibil la majorarea producerii de electricitate a acestei țări din gaz natural. Drept urmare 

importante cantități de cărbune care aveau o pondere importantă în producerea electricității 

din SUA fost scoase din acest circuit. De exemplu în 2015 atât gazul natural cât și cărbunele 

aveau o cotă de 33%24 în mixul de electricitate al SUA, în timp ce în 2000 gazul avea o proporție 

de doar 16%, iar cărbunele era de departe sursa dominantă de producere a electricității cu o 

cotă de 51,3%.25 Acest lucru a permis ca SUA să devină o sursă imporatntă de cărbune exportat 

pe piața europeană, punând presiune pe prețurile de cărbune european care a devenit mai 

ieftin, rezultând în efectul pervers al încurajării producerii de electricitate din căbune ieftin și 

poluant, pe fundalul prețurilor joase a emisiilor de carbon pe piața UE, contrar politicii de 

decarbonizare existente la nivel comunitar.  

În mod cert exporturile americane de gaz pot avea impact asupra pieței europene a gazului pe 

partea de securitate nu doar de prețuri, în special în cazul piețele naționale mici ale Uniunii 

Europene și continentului european. În acest context ar trebui să specificăm că exportatorii 

americani ar putea ținti în mod individual piețe separate care ar putea face o diferență acolo 

unde exporturile Federației Ruse au putere de monopol. Gazpromul a fost extrem de flexibil, 

oferind Lituaniei discounturi de până la 20%26 doar prin simpla deschidere a facilităților de 

import a GNL. Pentru ca exporturile americane să devină un ”game changer” pentru țările 

Europei Centrale, de Est și de Sud-Est sunt necesare două condiții de bază: a. deschiderea unor 

facilități de import a gazului lichefiat în aceste regiuni; b. definitivarea creării pieței unice 

europene de gaz natural prin construcția interconectoarelor care să scoată din izolare țările 

mici ale acestor regiuni și pentru a putea aduce gaz prin sistem revers de pe piețele Europei de 

Vest care sunt mai lichide și care au facilități considerabile neutilizate de import a gazului 

lichefiat.  

 

 

                                                           
24

 “What is U.S. electricity by source ?”, US Energy Information Administration, 1 aprilie 2016  
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=427&t=3  
 
25

 ”EIA Electric Power Monthly”, US Energy Information Administration, March 2016, http://www.eia.gov/electricity/monthly/ 

 
26

 “Lithuania seeks more Flexibility in LNG terminal contracts”, Natural Gas Europe, 6 iulie 2015, 
http://www.naturalgaseurope.com/lithuania-lng-terminal-contracts-24397 
  

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=427&t=3
http://www.eia.gov/electricity/monthly/
http://www.naturalgaseurope.com/lithuania-lng-terminal-contracts-24397
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III.   GAZUL DIN REGIUNEA MĂRII CASPICE   

Criza din Crimeea a adus pe agenda discuțiilor de securitate energetică a Uniunii Europene 

dezbaterile mai vechi despre deschiderea unui Coridor Energetic Sudic al Europei și rolul pe 

care ar putea să îl joace gazul de regiunea Mării Caspice în diversificarea portofoliului energetic 

al Europei.27 Discuțiile despre construirea unui gazoduct Transcaspic pentru a aduce gaz din 

regiunea Asiei Centrale datează din anii 1990. La fel ca și două decenii în urma discuțiile se 

focusează pe sursele de gaz care ar putea umple acest gazoduct la capacitate suficinetă pentru 

a justifica o astfel de  construcție, dar și asupra poziției pe care o are o au țările riverane Mării 

Caspice asupra proiectului. Rezervele confirmate ale Marii Caspice sunt estimate la 8268.5 

miliarde metri cubi, iar cele care pot fi recuperate la 6880.9 miliarde metri cubi.28 Doar 

rezervele confirmate ale acestei regiuni ar asigura cerererea întregii Europe (inclusiv Turcia, 

Norvegia și Elveția) pentru 16,2 ani ținând cont de consumul european de 509,3 miliarde metri 

cubi în 2015.29 Regiunea Caspică, însă pe lângă aceste rezerve enorme pe care le adăpostește se 

caracterizează prin producția anuală de gaz care se limitează fie la necesitățile de consum 

intern fie la exporturi către țările din vecinătate.  

Azerbaijanul care ar fi trebui să furnizeze o parte din gazul care ar fi trecut prin această 

conductă, nu poate livra mai mult de 10-15 miliarde de metri cubi până în 2020 în condițiile 

existente ale ratelor de extragere a gazului natural din campurile gaziere pe care le 

expluatează.30  Kazakhstanul exportă aproape 11 miliarde de metri cubi de gaz spre Rusia și 

doar o cantitate infimă de 0,4 miliarde spre China. În același timp Uzbekistanul a cosnumat 87% 

din cei 57,7 miliarde de metri cubi pe care i-a produs în 2015, restul cantitățiii fiind exportată în 

Kazakhstan, Rusia și China.31 Altfel spus și aceste țări ar avea nevoie de investiții majore pentru 

a-și mări producția de gaz în cazul în care ar exista un gazoduct Transcaspic și cerere de pe piața 

europeană. Proiectul Nabucco nu s-a materializat în mare parte anume datorită eșecului de a 

securiza un volum de cel puțin 40 de miliarde de metri cubi anual pentru al aduce pe piața de 
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“The Crimean Crisis and the Energy ramifications for Azerbaijan”, Natural Gas Europe, 27 martie 2014, 
http://www.naturalgaseurope.com/crimea-crisis-ramifications-azerbaijan  
 
28

EIA 2013 “Oil and natural gas production is growing in Caspian Sea region”, US Energy Information Administration, 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=12911  
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 “BP Statistical Review of World Energy June 2016”, British Petroleum, Iunie 2016, 
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-
2016-full-report.pdf  
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 “A New Energy Partner for Europe”, National Interest, 30 ianuarie 2013,  

http://nationalinterest.org/commentary/succeeding-where-nabucco-failed-8035  

 
31

 BP Statistical Review of World Energy, June 2016, p. 22, 23 
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de consum a Europei.  Doar Turkmenistanul și Iranul au suficiente resurse de gaze naturale care 

ar putea produce un impact semnificativ pe piața energetică a Uniunii Europene. 

Turkmenistanul care este cel mai mare producător de gaz din Asia Centrală a produs în 2015 

aproximativ 72,2 miliarde metri cubi de gaz natural.32 Exporturile Turkmenistanului de până în 

2009 erau direcționate în special către Rusia și Iran. Rusia și-a redus dramatic importurile de gaz 

în ultimii 25 de ani din Turkmenistan, de la peste 85 miliarde metri cubi în 199033 la doar 2,8 

miliarde metri cubi în 2015.34  Începând cu 2010 exporturile turkmene au fost direcționate și 

spre piața Chinei odată cu darea în expluatare a primului din cele patru gazoducte care 

formează sistemul China-Asia Centrală. În 2015 exporturile spre China au fost de 27,7 miliarde 

metri cubi.35 Astfel putem observa că China i-a ușor locul Rusiei în importurile de gaz turkmen, 

în timp ce față de Iran rămân în vigoare angajamente de furnizare de până la 10 mrd. metri cubi 

anual. Luând în considerare că consmul intern al acestei țări aproape că s-a triplat între 2005 și 

2015 de la 16,1  la 34,3 miliarde metri cubi, putem deduce cu ușurință că pentru a se angaja în 

exportul unor volume suplimentare spre piața europeană, Turkmenistanul ar trebui să-și 

majoreze substanțial rata și volumele interne de producere a gazului natural. (Vezi Figura 6) 

Figura 6 Producerea, consumul și exportul gazului din Turkmenistan între 2005 – 2015, miliarde metri cubi 

 

Notă: Configurația autorului din datele BP Statistical Review 
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 BP Statistical Review of World Energy June 2016, p. 22, 23 
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 Alaolmolki, N. (2001) Life after the Soviet Union: The Newly Independent Republics of the Transcaucasus and Central 
Asia (Albany: State University of New York Press), p. 102 
 
34

 Începând cu ianuarie 2016 Gazprom a anunțat că nu va mai cumpăra gaz din această țară și va acționa Turkmenistanul în 
cadrul cadrul Tribunalului Internațional de la Stockholm, deaorece Turkmengaz refuză să revizuiască prețurile de achiziție a 
gazului turkmen ca urmare a căderii prețului la petrol. A se vedea  Farkhod Aminjonov ”New Russian Gas Politics or Adapting to 
a Changing Gas Trading Dynamics in Central Asia?”, Eurasian Research Institute, 22 ianuarie 2016, http://eurasian-
research.org/en/research/comments/energy/new-russian-gas-politics-or-adapting-changing-gas-trading-dynamics-
central#_ednref1  
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Teoretic Turkmenistanul ar putea să redirecționeze spre piața europeană cel puțin jumătate din 

capacitatea de 80 de miliarde de metri cubi anual pe care s-a angajat să o livreze Gazpromului 

în 2003 printr-un contract pe o perioadă de 25 de ani.36 Acest lucru nu ar face necesar ca 

Turkmenistanul să investească masiv în noi câmpuri gazifere. O astfel de decizie ar necesita însă 

construcția cât mai rapidă a gazoductului transcaspic. De asemenea ar mai fi necesară 

revizuirea condițiilor și descreșterea cantităților angajate spre livrare Rusiei conform 

contractului cu Gazpromexport din 2003, contract pe care așa cum s-a observat Gazpromul nu l-

a pus în practică niciodată.   

Iranul cu rezerve de gaz de 34 trilioane metri cubi de gaze la sfârșitul anului 2015 a fost o altă 

sursă intens discutată în utimii ani. Această cantitate ar fi suficientă pentru a alimenta întreaga 

Europă pentru 66 ani. În 2015 Iranul a produs 192,5 miliarde metri cubi de gaz exportând 8,4 

mrd. metri cubi și a consumat 191,2 miliarde metri cubi importând 7,5 mrd. metri cubi. 37 Altfel 

spus  această țară consumă cam aceiași cantitate pe care o produce. Din cauza regimului de 

sancțiuni internaționale, însă, tehnologiile și investițiile capitale care sunt necesare dezvoltării 

câmpurilor sale de gaz și petrol au fost blocate în ultimii ani. Necesarul de investiții estimat de 

Comapnia Națională de gaz a Iranului se ridică la 62,5 miliarde dolari  până în 2020.38 Actualele 

proiecții de producere estimează că Iranul ar putea avea un surplus de export a metanului prin 

gazoducte între de 10 – 40 miliarde de metri cubi până la sfârșitul acestui deceniu.39 Chiar dacă 

am admite că regimul de sancțiuni ar fi complet ridicat, pentru exporturi semnificative această 

țară ar avea nevoie de infrastructură, capital și contracte pe termen lung. Experiența Quatarului 

arată că pentru a dezvolta infrastructură de export necesară pentru a ajunge la volume 100 

miliarde de metri cubi în cazul unor terminale de lichefiere a gazului sunt necesari cel puțin 

cincisprezece ani. Asta înseamnă că Iranul ar putea deveni un jucător important pe piețele 

internaționale de gaz nu mai devreme de 2030.40   
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 “Gazprom to replace Turkmen gas with Uzbek supplies”,  Intellinews, 6 ianuarie 2016, 
http://www.intellinews.com/gazprom-to-replace-turkmen-gas-with-uzbek-supplies-87997/ 
 
37

 BP Statistical Review of World Energy June 2016, p. 22, 23, 28 

38
 ”Iranian Gas Industry. Carachteristics and Oportunities”, National Iranian Gas Company, Institut Français des Relations 

Internationales, 2014, p.21, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/conference_iran.pdf  
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 Hassanzadeh, A. (2014) Iran Natural Gas Industry in the Post-Revolutionary Period. Optimism, Scepticism and Potential, 

Oxford University Press, p. 160 
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 În plus ar trebui să se ia în considerație și facori pecum rapida creșterea a populației, industrializarea accelerată care 
încurajează expansiunea industriilor intensive energetic care utilizează gaz natural, dar și necesitatea de utilizare a gazului 
pentru re-injectarea în câmpurile petrolifere maturizate pentru a le putea extinde ciclul de viață. În acest fel și cantitățile 
rămase disponibile pentru export vor fi mai mici. A se vedea Hassanzadeh, A. (2014), p. 161, 162. 
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Dacă am presupune că criza din Crimeea, iefninirea gazului pe piețele internaționale, politicile 

pentru energii mai curate ale Uniunii Europene, cât și dorința UE de a diminua ponderea Rusiei 

în furnizarea gazelor naturale ar da și mai multă forță de convingere reanimării gazoductului 

Transcapic, ar mai trebui luate în calcul cel puțin trei alte constrângeri.   

(1) Prima dintre acestea ține de statutul legal incert al Mării Caspice: mare sau lac.41 Pe de o 

parte spațiul acvatic caspic pare a fi o mare interioară care poate fi accesată doar prin fluviul 

Volga și canalele prin care acesta este conectat la Mările Baltică, Neagră și Azov. Sursele sale de 

apă sunt apele proaspete, neavând vreo conexiune cu apele sărate ale mărilor deschise ale 

lumii. Prin urmare o serie de tratate bilaterale dintre Uniunea Sovietică și Iran apreciază acest 

spațiu acvatic ca fiind un lac a cărui resurse trebuisc împărțite egal între statele riverane. În 

acest caz, extragerea resurselor naturale de pe fundul mării necesită consens din partea 

celorlalte țări, iar Națiunile Unite nu au nici o jurisdicție asupra acestui spațiu.  Pe de altă parte 

spațiul acvatic caspic este numit “mare” în toate limbile statelor riverane – Azerbaijan, Iran, 

Kazakhstan, Rusia, and Turkmenistan, iar Grupul de Experți al Națiunilor Unite pentru Nume 

Geografice la fel o recunosc ca fiind mare, cu ape sărate în special pe partea sudică.42 Rusia și 

Iranul insită asupra celei dintâi calificări, în timp ce restul statelor asupra celei din urmă.  În lipsa 

unui consens al tuturor țărilor cu deschidere la această mare asupra calificării juridice finale, 

orice încercare de a costrui o conductă între Turkmenistan și Azerbaijan va întâmpina dificultăți.     

(2) A doua limitare ține de faptul că Marea Caspică rămâne a fi un ecosistem fragil. Construcția 

infrastructurii masive de tipul celei gazo-petroliere nu ar rămîne fără impact negativ asupra 

mediului, un argument utilizat în special de Federația Rusă și Iran. Acest argument al protecției 

mediului însă nu a impiedicat Rusia să semneze un acord de explorare și extragere comună cu 

Kazakhstan a petrolului din partea de Nord a Mării Caspice, iar Compania Națională de Petrol a 

Iranului să examineze o astfel de posibilitate cu Petrobras odată cu relaxarea sancțiunilor legate 

de Programul său nuclear.43 De fapt Rusia a fost cel mai mare poluator istoric al Mării Caspice. 

Pentru o perioadă de peste un secol deșeurile industriale produse de companiile grupate dea 

lungul fluviului Volga s-au revărsat în Marea Caspică. Scurgerile de petrol din ultimii ani de 

asemenea au agravat și mai mult situația ecologică din acest spațiu acvatic.44
 Așa sau altfel, 
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 “Legal Status of Caspian Sea”, Natural Gas Europe, 6 august 2013, http://www.naturalgaseurope.com/legal-status-of-caspian-
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 Caspian News Roundup, 16 noiembrie 2015, http://www.oilgas-events.com/market-insights/global-
developments/caspian-news-roundup/801805720 
 
44

 Kashfi, M. (2015) “Iran yields to Russia in talks over Caspian resources”, Oil and Gas Journal, Vol. 113, Nr. 2,   
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argumentul incertitudinii juridice ar putea alimenta dispute între statele de coastă ale acestei 

mări cu privire la chestiuni legate de securitate, activități de pescuit, poluare acvatică, utilizare 

terenurilor, trasarea conductelor și dreptul asupra resurselor de gaz și petrol. Clarificarea 

juridică a statutului acestui spațiu acvatic ar stipula drepturile, obligațiile și răspunderea pe care 

fiecare din statele riverane ar purtao în caz de accidente, scurgeri de hidrocarburi și alte 

hazarduri care ar afecta mediul înconjurător.45 

(3) A treia este de natură geopolitică. Turkmenistanul în mod cert este în favoarea unei astfel 

de conducte, deoarece în acest fel poate avea acces la piața Europeană, care este mai mare și 

mai mai lichidă decât Rusia. Prin noi trasee de acces a pieței europene Turkmenistanul ar putea 

evita sistemul rusesc de transport a gazului spre Europa. O conductă transcaspică ar deschide și 

accesul gazului turkmen către piața Turciei, o piața de 50 miliarde metri cubi anual, care este 

printre cele mai mari din regiune. Împotriva unei astfel de inițiative ar fi în mod evident 

Federația Rusă și Iranul. În cazul Federației Ruse, o astfel conductă cu capacitate de 30 - 40 

miliarde de metri cubi anual, care reprezintă între 1/5 și o 1/4 din volumul gazului exportat de 

Gazprom consumatorilor europeni, ar intra în competiție cu gazul rusesc. În cazul Iranului o 

astfel de conductă ar putea ridica prețul gazului pe care îl importă această țară din 

Turkmenistan, care este necesar pentru propriul consum din partea de Nord a țării și care se 

rdică la volume anuale între 7 și 10 miliarde de metri cubi. Pe lângă acestea planurile Iranului de 

a exporta spre piața europeană ar căpăta în acest caz o prespectivă tot mai îndepărtată, în cazul 

în care se va produce o ridicare completă a sancțiunilor impuse aceastei țări din cauza 

programului său nuclear.46    

(4) În al patrulea rând, rolul Chinei în Asia Centrală de asemenea a crescut dramatic odată cu 

construcția și darea în expluatare între 2009 și 2014 a trei linii – A, B, C - din sistemului de 

gazoducte China – Asia Centrală, ridicând capacitatea anuală de export a țărilor Asiei Centrale 

spre China la 55 miliarde metri cubi. Lucrările de construcție a liniei D, care ar fi ridicat volumul 

de export la 85 miliarde metri cubi anual a fost suspendată în 2016.47 Acest lucru se explică prin 
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prețurile de pe piața internă chineză care s-au situat în ultimii ani deasupra prețurilor GNL de 

pe piețele internaționale ducând la supraofertă de gaz în China. Estimări recente arată că 

pentru perioada 2015 – 2017 China va avea un surplus între 18 miliarde de metri cubi de gaze. 

În plus din cauza cererii diminuate ca urmare a încetinirii creșterii economice a Chinei prognoza 

de consum a fost redusă de la 400 la 300 miliarde metricubi pentru 2020.48 Acești factori ar 

putea explica suspendarea acestui proiect investițional. Această suspendare nu înseamnă, însă, 

că s-a renunțat definitiv la acest proiect. Decarbonizarea sectorului energetic chinez, prin 

diminuarea rolului centralelor pe cărbune și majorarea celor pe gaze naturale ar putea mări 

cererea chineză de gaz natural în viitor. Așa cum poate fi notat și în Figura 7 toate prognozele 

indică un consum de gaz natural în China cel puțin dublu până în 2030 comparativ cu consumul 

din 2015. Asia Centrală cu siguranță va rămâne una din sursele cheie pentru a acoperi această 

cerere cu surse de gaz natural ieftin. În acest sens putem presupune că planurile Chinei în Asia 

Centrală diverg de cele ale UE, deoarece piața UE ar putea fi o destinație mai atractivă din 

punct de vedere a prețului decât China pentru producătorii acestei regiuni, în special pentru 

Turkmenistan.  (Vezi Figura 7) 

Figura 7 Consum istoric și prognoze de consum ale gazului natural în China din diferite surse, miliarde metri cubi 

 

Notă: Adaptarea autorului după Rogers, 2016 
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Concluzia principală legată de șansele unui gazoduct transcaspic țintind clar piața europeană 

este următoatrea: ținând cont de statutul legal incert al Mării Caspice, dar și mizele 

geopolitice diferite ale țărilor riverane orice acord unilateral între Azerbaijan și Turkmenistan 

cuplat cu participarea companiilor europene, excluzand Rusia și Iranul este îndoielnic în acest 

moment. Fără participarea acestor două țări orice încercare de încheiere a unei înțelegeri finale 

de construcție a acestei conducte riscă să escaladeze tensiunile49 din acestă regiune cu 

consecințe greu de anticipat. Mai mult ca niciodată această opoziție este așteptată din partea 

Guvernului Federației Ruse și a Iranului. Sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și SUA Rusiei 

în 2014 nu au fost extinse și în 2016. În același timp sancțiunile impuse Iranului încă nu au fost 

complet ridicate. Aceste sancțiuni deprivează atât Rusia cât și Iranul de capitalul care poate fi 

obținut de pe piețele anglo-saxone, dar și de tehnologiile necesare pentru a menține și majora 

extragerea de petrol și gaze naturale, maximiza exporturile și acumulările bugetare. Toate 

acestea limitează sau amână planurile investiționale în sectoare economice cheie și mai ales pot 

provoca nemulțumiri sociale în aceste două țări. În acest sens apare logică reacția Iranului, dar 

mai ales a Rusiei de a utiliza tot arsenalul instrumente ”soft” și ”hard” pentru a bloca orice 

scenariu de gazoduct transcaspic care le-ar afecta interesele naționale. Mai mult ca atât în 

contextul crizei extinse din Ucraina și rolul ”stingătorului de incedii” pe care încearcă să-l joace 

Uniunea Europeană, în mod vizibil insistarea și forțarea unei conducte transcapsice ar risca să 

devină o ”cutie de chibrituri”, într-o zonă a Mării Caspice cel puțin la fel de turbulentă ca 

regiunea Mării Negre. 
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 A se vedea “The Great Caspian Arms Race”, Foregn Policy, 22 iunie 2012, http://foreignpolicy.com/2012/06/22/the-great-
caspian-arms-race/  
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IV. RESURSELE DE GAZ NECONVENȚIONAL DIN UCRAINA ȘI RELEVANȚA LOR PENTRU 

SECURITATEA ENERGETICĂ EUROPEANĂ50 

Conform unor estimări ale Administraţiei Americane pentru Energie, Ucraina ar fi a treia țară 

după rezervele de de gaz de şist deţinute la nivel european, care se ridică la aproximativ 1,2 

trilioane de metri cubi.51 Această cantitate ar acoperi consumul anual de gaz al Ucrainei timp de 

35,5 ani la datele de consum a gazului din 2015 din această țară52 (fără regiunile separatiste din 

Estul țării și Crimeea), iar dacă am include și consumul anual din partea dreaptă a Nistrului a 

Republicii Moldova, acest gaz neconvențional ar fi suficient pe o perioadă de 34,4 ani pentru 

ambele țări. În plus această cantitate ar mai fi suficientă pentru a înlocui gazul exportat de 

Gazprom în 2015 pentru o perioadă de 42,4 ani în zece țări din Europa Centrală și de Sud-Est.53  

Sesizînd această oportunitate Guvernul Ucrainei a făcut în ultimii ani primii paşi în încercarea de 

a beneficia de existenţa acestor resurse. Ministerul Energiei şi Combustibilului de la Kiev a 

semnat acorduri de explorare si exploatare a gazului de şist în bazinul Nipru – Doneţk, situat în 

partea de Est a țării, cu gigantul anglo-olandez Royal Dutch Shell ( în ianuarie 2013), iar cîteva 

luni mai tîrziu (în noiembrie 2013) cu compania americană Chevron, ţintind rezervoarele de şist 

din partea de Vest a Ucrainei. Se consideră că aceste doua rezervoare ar putea produce un 

volum anual cumulat de 16 miliarde de metri cubi.54  Pe lîngă gazul neconvențional, Guvernele 

Ucrainei din ultimii ani s-au concentrat şi pe extinderea exploatărilor domestice de gaz natural 

convenţional. De exemplu un acord de producere și împărţire (production and sharing 

agreement) a gazului a fost semnat cu o altă corporaţie americană, Exxon Mobil, vizînd 

exploatarea gazului convenţional din partea de Vest a Mării Negre. În acest sector al apelor 

teritoriale ale Ucrainei se planifica extragerea anuală a 10 miliarde de metri cubi de gaz 

natural.55 Două alte mari companii energetice europene, ENI şi EDF, de asemenea manifestau 

interes în a-și extinde operaţiunile şi de a explora oportunitățile oferite de cîmpurile gazifere  

                                                           
50

 Această parte a cercetării reprezintă versiunea actualizată și adăugită a textului publicat pe Platzforma.md pe 29 aprilie 2015. 
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din coasta  ucraineană a Mării Negre.56  

Limitele dezvoltării gazului de şist  

Deşi ”setea” de independenţă energetică a Ucrainei este ușor de înţeles există cîţiva factori de 

natură tehnică şi nu doar care pe fundalul actualei crize din această ţară aruncă un val de 

incertitudine asupra timpului necesar care ar permite exploatarea la scară industrială a acestor 

bazine carbonifere. 

Primul factor ţine de complexitatea geologica a bazinelor de gaz neconvenţional. Bazinul 

Devonian (din partea de Est a Ucrainei), acolo unde Shell a obţinut licenţe de explorare, are 

adîncimi între 4000 de metri şi 6000 de metri, fapt care ridică anumite probleme legate 

comercializarea acestei resurse.57 În acelaşi timp este necesară precizarea că bazinul Silurian – 

Devonian de Jos (din partea de Vest a Ucrainei) are practic aceeași structura geologica intîlnită 

şi în ţara vecină, Polonia. 58 Precizăm aici ca la începutul anului 2014,  ENI, o companie 

energetică italiană, a abandonat planurile de a produce gaz de şist din Polonia sub motivul 

existenţei unei geologii complexe în aceasta țară. Anterior  şi alţi investitori precum Exxon 

Mobil, Marathon Oil şi Talisman Oil au părăsit Polonia invocînd motive similare.59 De fapt în 

spatele frazeologiei de 'geologie complexa' s-ar putea afla conţinutul înalt de nitrogen 

(substanţă care nu arde) şi conţinutul limitat de metan (elementul cheie care face gazul natural 

să ardă) din gazul de pe teritoriul Poloniei. În acest sens nu poate fi exclus ca un tablou geologic 

similar să fie propriu şi Ucrainei. Prin urmare, mai multă claritate şi date tehnice solide vor fi 

necesare înainte de a estima cu precizie cît de realistă pare a fi exploatarea rezervelor de gaz de 

şist din Ucraina. 

Un al doilea factor care pare a limita exploatarea gazului de şist din această țară este de natură 

societală. Anumite părţi ale societății civile din Ucraina, cel puţin înainte de anexarea Crimeii de 

către Federaţia Rusă şi a conflictului armat din Donbas, erau împotriva exploatării gazului de şist 

din Ucraina. De exemplu, concesiunea oferita companiei Chevron pentru a exploata cîmpul 

gazifer Oleksy din partea de Vest a Ucrainei a declanşat proteste în Lvov în noiembrie 2013, 

datorită percepţiei existenţei unor riscuri de mediu. Dezvoltarea la scară comercială a acestei 

industrii rămîne o chestiune sensibilă în Ucraina pentru că le reaminteşte ucrainenilor de 
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consecinţele dezastruoase asupra sănătății şi mediului provocate de accidentul Centralei de la 

Cernobîl din 1986 care a fost un alt proiect energetic de anvergură.60 Este binecunoscut faptul 

ca Lvov-ul şi partea de Vest a Ucrainei sunt în mod tradiţional adepte ale vectorului de 

dezvoltare pro-vestic al acestei ţări. În acelaşi timp, proteste împotriva exploatării gazelor de 

şist au avut loc şi în partea de Est a Ucrainei, regiune în care Shell a primit o licenţă de 

exploatare a rezervorului gazefier Yuzovska şi în care există un puternic suport social pentru 

legături mai strînse cu Federaţia Rusă 61 Aceste aspecte ne sugerează că în ciuda existenţei unor 

dispute de ordin identitar şi cultural din cadrul societăţii ucrainene există temeri similare în 

privinţa acceptabilităţii sociale a dezvoltării hidrocarburilor neconvenţionale. 

Un al treilea factor care ar putea limita noi exploatări de gaz convenţional si neconvenţional  în 

Ucraina îl reprezintă situaţia de stare de război în care se afla țară. Cu această ocazie Shell 

anunţa în martie 2014 că renunţă la planurile de exploatare a gazului convenţional din Marea 

Neagră din cauza crizei din Crimeea.62 Mai mult ca atît, noile autorităţi din Crimeea nu recunosc 

suveranitatea Ucrainei asupra şelfului Mării Negre şi pretind proprietatea asupra companiei 

Chernomornaftogaz, o subsidiară a companiei naţionale de petrol şi gaze a Ucrainei Naftogaz, şi 

care în momentul anexării Crimeii avea operaţiuni de prospectare şi exploatare a gazului 

convenţional în apele Mării Negre care aparţin Ucrainei. Nici pe partea de gaze neconvenţionale 

lucrurile nu diferă foarte mult. In August 2014 Shell anunţa că îşi suspendă lucrările de 

producere a gazului de şist din cauza situaţiei tensionate din Estul ţării. 63 

Al patrulea factor prohibitiv ţine de slaba capacitate administrativă şi de cadrul regulatoriu al 

pieţei de gaze din Ucraina. Cel puţin pînă la investirea în funcţie a Guvernului Iaţeniuk 2 din 

Decembrie 2014, piaţa internă de gaze a Ucrainei era închisă competiţiei, nu exista o separare 

funcţională dintre producătorul de gaze Naftogaz şi transportatorul naţional Ukrtansgaz (astfel 

spus era o companie integrată vertical), existau subsidii extrem de generoase la preţul gazelor 

oferit consumatorilor casnici şi centralelor termice care era sub preţul de achiziţie a acestui gaz 

de pe piaţă, diferenţa fiind suportată de Naftogaz care intra şi mai mult in datorii.64 Raportul 
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Anual de Implementare a Comunităţii Energetice pentru anii 2013/2014 indica asupra faptului 

că, cadrul legal al pieţei de gaze din Ucraina "mai degrabă se repetă şi împiedică reglarea 

efectivă decît oferă valoare adăugată independenţei sau competenţelor reglementatorului de 

piaţă".65 Această incertitudine justifică cumva şi reticenţa investitorilor străini de a se aventura 

în sectorul energetic al Ucrainei.66  Într-o măsură şi mai mare cadrul regulatoriu al pieţei de gaze 

a Ucrainei  condiţiona implicarea donatorilor internaţionali.  

În ciuda acestor limitări considerăm ca se impune totuşi o precizare importantă. Lipsa reformei 

pieţei energetice (inclusiv pe partea de gaz) din Ucraina, geologia complexă şi nici chiar 

agresiunea împotriva acestei ţari nu pot fi unicele cauze ale reticenţei afişate de investitori în 

gazul de şist ucrainean. Căderea preţului la petrol cu mai bine de 60% din ultimele nouă luni au 

făcut investiţiile în gazul neconvenţional neatractive comercial în mai multe ţări din Europa de 

Est. Marile companii care au expertiza extragerii gazului de şist şi-au stopat activităţile în 

Polonia, România, Ungaria, Lituania din cauza costurilor ridicate. De exemplu costurile de forare 

şi aducere în stare de producere a pentru o singură sondă se pot ridica pînă la 25 milioane de 

dolari în ţări ca Polonia, comparativ cu doar 5 milioane in Statele Unite.67 Industria gazului 

neconvenţional este prin definiţie o industrie care necesită investiţii masive de capital, subsidii 

şi facilităţi fiscale generoase. Spre  deosebire de gazul convenţional, sondele în rocă (şist) se 

epuizează mai rapid, astfel încît este nevoie de forare mai frecventă, care necesită bugete 

considerabile care de regulă se formează din împrumuturi bancare. Multe din aceste companii 

deja sunt îndatorate financiar pentru proiectele pe care le dezvoltă în Statele Unite cu pînă la 

200 de miliarde de dolari68. Prin urmare decizia acestor companii de a renunţa la proiectele din 

Europa de Est şi inclusiv din Ucraina pot fi puse şi pe seama optimizării portofoliilor lor 

investiţionale. 

Scenarii pentru eventualul gaz de şist ucrainean 
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Situaţia dificilă în care se afla Ucraina în acest moment ne atrage atenţia asupra a  două 

chestiuni. Prima şi cea mai importantă este că investiţiile în explorarea şi exploatarea 

hidrocarburilor convenţionale şi neconvenţionale rămâne a fi incertă în această ţară. Aceste 

resurse sunt localizate asupra întregului teritoriu suveran al Ucrainei. Din păcate Ucraina nu îşi 

poate exercita suveranitatea asupra întregului său teritoriu începînd cu luna martie a anului 

2014. În septembrie 2014 a fost semnat un Acord de Încetare a focului la Minsk între guvernul 

de la Kiev şi reprezentanţii regiunilor separatiste Lugansk şi Doneţk. Operaţiunile militare 

intense au continuat însă pînă în luna februarie 2015. Deşi operaţiunile militare de amploare au 

fost stopate pacea rămîne a fi extrem de fragilă. Este lesne de înţeles că această situaţie 

tensionată va complica pentru o perioadă nedeterminată planurile Guvernului Ucrainean de a 

extinde producţia internă de gaze naturale pe teritoriul pe care îl controlează, dar mai ales  în 

zonele temporar ocupate. 

A doua chestiune se referă la piaţa europeană de gaze. Aici este oportun să se facă următoarea 

observaţie: exploatarea comercială a cîmpurilor gazifere din Ucraina nu se va mai face doar 

pentru consumul intern al acestei ţări. Începînd cu ianuarie 2011, Ucraina este parte 

semnatară a Tratatului privind Comunitatea Energetică, care este un acord internaţional 

semnat între Uniunea Europeană şi alte opt ţări din Estul şi Sud-Estul Europei, care s-au obligat 

să transpună şi să implementeze un pachet selectiv de Directive şi Regulamente europene (cu 

preponderenţă) din domeniul energiei. În acest moment Uniunea Europeană urmăreşte crearea 

unei pieţe unice de energie scopul final al căreia este de a avea circulaţia fără restricţii a 

fluxurilor de gaz şi electricitate atît în interiorul Uniunii Europene cît şi între ţările membre ale 

UE şi cele ale Comunităţii Energetice. În cazul extinderii exploatării resurselor de gaze naturale 

convenţionale şi a gazului de şist din Ucraina în mod cert această ţară va fi obligată să se 

conformeze cu unul din aspectele cheie ale Regulamentului UE 994/2010, care stipulează că 

statele membre ale Uniunii (şi în mod cert ale Comunităţii Energetice) se vor angaja să asigure 

fluxuri de gaz natural în mod bidirecțional prin interconectoare.69 Cu alte cuvinte gazul natural 

va lega prin conducte în ambele direcţii țările membre şi asociate ale UE cu scopul primordial de 

a spori securitatea energetică a pieţei europene unice de energie. Asta înseamnă că orice 

stipulări din legislaţia Ucrainei care vor interzice exporturile de gaz de producţie ucraineană 

sub motivul priorităţii acoperirii cererii interne de gaz natural vor fi considerate contrare 

cadrului legal european, piedici în calea creării pieţei de gaze pan-Europene şi prin urmare 

ilegale. Vom aminti aici că Comisia Europeană iniţiase procedura de chemare in judecată 

(infringement procedure) a României in 2011 pe motiv ca legislaţia acestei ţări obliga 

producători ca Romagaz şi Petrom  să ofere prioritate la vînzarea  gazului româbesc pieţei locale. 

Se considera astfel că România creează bariere în libera mişcare a bunurilor in interiorul pieţei 
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Pieţei Unice Europene prin violarea articolelor 35 şi 36 a Tratatului Privind Funcţionarea Uniunii 

Europene.70 O astfel de barieră există şi în cadrul legal al Croaţiei prin care se interzice exportul 

de gaz natural produs în această ţară.71 Rămîne a fi probabil o chestiune de timp pînă cînd 

Comisia Europeană va reacţiona şi în cazul acestei ţări pentru a fi eliminată prohibiţia exportului 

de gaze de origine croată. În mod sigur va fi un interes major al investitorilor din industria de 

extragere şi producere a gazului ucrainean ca o parte a acestui gaz să fie exportat pe piaţa 

Uniunii Europene de unde ar putea scoate profituri mai bune.  

Relaţia cu Federaţia Rusă 

Relația politică și energetică tensionată cu Federația Rusă a determinat Guvernul Ucrainean să 

se caute soluții pentru a ieși din impas în caz de întreruperea gazului furnizat de Gazprom. Unul 

din punctele slabe ale sistemului de gaze ucrainean, care s-a observant în special în timpul 

crizelor din 2006 și 2009 a fost lipsa punctelor de circulație în flux inversat (reverse flow) a 

gazelor naturale din sistemele țărilor vecine. Ultimii ani au cunoscut o creștere rapidă a 

capacităților de flux inversat al gazelor în toată Europa Centrală.  Cel mai mare impact al acestui 

sistem poate fi observant în cazul Cehiei, care poate reprimi datorită fluxului bi-direcționt peste 

50 miliarde metri cubi de gaz anual. Impactul semnificativ al interconectărilor bidirecționate 

poate fi observat și în cazul Poloniei, Ungariei și Slovaciei. (Vezi Figura 8). Astfel capacitatea 

totală în flux inversat din regiunea Europei Centrale și de Est a fost ridicată la 147 miliarde metri 

cubi pe an, cele mai semnificative producânduse pe linia ”Drujba” (Ucraina-Slovacia-Cehia) care 

tranzitează  gazul Federației Ruse în Europa de Vest.72  

În ultimii doi ani și Ucraina s-a conectat în flux inversat cu sistemele țărilor vecine putând 

importa astfel până la 22,2 miliarde de metri cubi prin sistemele Slovaciei (14,6 miliarde metri 

cubi), Poloniei și Ungariei, oportunitate pe care a folosito din plin după izbucnirea crizei din 

Crimeea reducând drastic importurile din Federația Rusă în 2014 și 2015. Această capacitate va 

fi majorată odată cu punerea în aplicare a unei interconexiuni între Naftogaz și Polish Gaz 

System care să permită importul a încă 8 miliarde de metri cubi din Polonia. Astfel Ucraina va 

putea accesa gaz natural de pe piețele globale prin intermediul terminalului de gaz lichefiat al 
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Poloniei din Marea Baltică. Acest terminal are o capacitate curentă de 5 miliarde de metri cubi 

anual, dar va fi extins până la 7,5 miliarde. Polonia a primit primul său cargo comercial de GNL 

la 18 iunie 2016.73 În 2015 Ucraina și-a majorat importurile din Europa la 10,3 miliarde metri 

cubi de gaz, dublu față de importurile din Federația Rusă.74 

Figura 8 Puncte de flux inversat al gazului în statele Europei Centrale, Europei de Est și Sud-Est 

 

Sursa: Adaptarea autorului după Energypost, 2015 
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Dincolo de aceste progrese, însă, cel puţin din punct de vedere legal Ucraina nu poate renunţa 

în totalitate la importurile de gaz rusesc. Cel puţin pînă în 2019 Ucraina va trebui sa plătească 

pentru volumul de gaz agreat cu Gazprom printr-un contract pe termen lung semnat în 2009, 

indiferent dacă consumă sau nu acest gaz. Volumul acestui contract se ridică la 52 de miliarde 

de metri cubi anual. Renunţarea unilaterală la volumul minim agreat prin clauza take or pay75 ar 

obliga Ucraina să achite penalităţi de miliarde de dolari companiei ruseşti. Ultimii ani de fapt 

cunosc o creștere a cererilor de arbitraj internaţional între Gazprom şi Naftogaz către Institul de 

Arbitraj a Camerei de Comerţ din Stockholm pe chestiuni care ţin fie de neplata gazului 

consumat de Ucraina, fie de fixarea exagerată a preţului de achiziţie a gazului livrat de Federaţia 

Rusă.76 

Există însă şi circumstanţe legale care pot scoate Ucraina din strînsoarea unui singur furnizor 

extern de gaze. Scrisoarea de obiecţii77 din 22 aprilie 2015 formulată de Comisia Europeană în 

adresa Gazpromului prin care această companie a fost anunţată că a abuzat de poziţia sa 

dominantă in opt ţari din Europa Centrală şi de Est (printre care Slovacia, Polonia, Ungaria) de 

facto avantajează Ucraina chiar dacă nu o vizează în mod direct.  Una din cele trei obiecţii 

formulate de Comisie ţine de aşa numită 'clauză de destinaţie'. Conform acestei clauze 

Gazpromul ar fi fixat în contractele pe care le-a semnat cu fiecare din companiile ţărilor care 

importă gazul său interdicţia de a re-exporta acest gaz78. În opinia Comisiei aceste restricţii 

teritoriale sunt ilegale pentru că blochează libera circulaţie a gazului în Spaţiul Economic 

European, încălcînd astfel articolul 102 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene.  Efectul 

imediat al unei decizii finale a Comisiei Europene ar putea înseamna o penalizare financiară a 

Gazpromului cu 10% din profitul realizat pe aceste pieţe. Mai important însă este că această 

companie (şi oricare alta care utilizează asemenea practici) nu va mai putea invoca astfel de 

restricţii pe viitor, fiind obligată să-şi schimbe modelul de business şi să se conformeze regulilor 

europene de joc. Asta ar însemna printre altele că gazul de origine ruseasca ar putea fi re-

exportat în Ucraina, fără ca ţări precum Slovacia, Polonia sau Ungaria, cărora le-a fost destinat 
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iniţial acest gaz, să plătească amenzi Gazpromului sau să fie pedepsite79 printr-un volum de gaz 

mai redus decît cel agreat contractual.   

Există semnale vizibile că Ucraina îşi va pierde statutul de ţară tranzit cheie pentru gazul rusesc 

spre piaţa Europeană după 2019. Este o opţiune clară aleasă de Gazprom pentru a-şi minimiza 

riscurile de export  către consumatorii europeni. Asta presupune că veniturile Ucrainei din 

tranzitul acestor gaze se vor diminua. Asta mai denotă că Ucraina va pierde poziţia de negociere 

pe diferite probleme în relaţia cu Federaţia Rusă. Tododată de la prima dispută ruso-ucraineană 

pe problema gazului din 2005-2006 şi pînă la sfârșitul anului 2015 importurile de gaz  din 

Federaţia Rusă s-au redus dramatic, de la 80 de miliarde metri cubi la aproximativ 6,1 miliarde.  

(Vezi Figura 9). 

Figura 9 Volumul gazului vândut de Gazprom Ucrainei între 2011 - 2015 

 

Sursa: Naftogaz, 2016 

Ucraina a produs în ultimii cinci ani din resurse interne aproximativ 20 miliarde metri cubi de 

gaze anual. Pe fundalul descreșterii importurilor din Federația Rusă, planurile de construire a 

unui terminal de gaz lichefiat în Odessa și creșterea importurilor în sistem revers de pe piețele 

Europei Centrale ar putea reduce şi mai mult din importanţa Rusiei ca furnizor central al gazului 

pe piaţa ucraineană. În acest sens Rusia după 2019 ar trebui să curteze Ucraina nu atît pentru 

tranzitarea gazului său pe piaţa europeană cît pentru piaţa de desfacere ucraineană care era 

cea mai mare piața naţională de export a gazului rusesc din tot spaţiul Eurasiatic. 

 

                                                           

79
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CONCLUZII 

Criza din Crimeea accentuiază riscurile, dar poate fi și un factor adițional de accelerare și 

identificare a oportunităților de diminuare a dependenței energetice a Europei de gazul 

Federației Ruse.  

În ultimii ani imaginea Gazpromului de furnizor sigur a fost zdruncinată de evenimentele din 

2006, 2009, dar și 2014 atunci cand alimentarea unei bune părți a pieței europene cu gaze 

naturale a fost întreruptă sau diminuată. Relațiile tensionate curente dintre Ucraina și Federația 

Rusă, ca și cele contractuale dintre Gazprom și Naftogaz ridică temeri că astfel de incidente ar 

putea să se repete. În același timp investițiile masive ale Gazprom din ultimii ani în 

infrastructura de transport semnalizează că această companie dorește să-și diminuieze riscurile 

de tranzit prin ruta ucraineană. Pe lângă acestea, reducerile generoase oferite companiilor de 

utilități din Europa din ultimii ani par să se încadreze într-o strategie mai largă de consolidare a 

prezenței sale pe piața europeană, dar și pentru a evita arbitrajele internaționale care atrag 

după ele costuri de imagine, penalități financiare și pierderea lentă a pieței europene.  

Gazpromul va fi forțat să renunțe la clauzele de “destinație” și interzicerea re-exportului de 

gaze deoarece acestea contravin legislației europene din domeniul concurenței. Totodată 

factori precum angajamentele mutuale pe care care le are Gazprom cu companiile partenere 

europene prin clauza ”take or pay” cât și infrsatructura GNL limitată în partea Europei Centrale 

și de Est sugerează că în următorii 5 ani o schimbare totală a geografiei importurilor de gaze în 

această parte a UE va fi mai greu de realizat.  

Criza din Crimeia a accelerat și discuțiile legate de potențialul de export al gazului de șist 

american pe piața europeană. Cu toate acestea rata rapidă de epuizare a sondelor cu gaz de șist, 

perspectiva revigorării “piețelor premium” ale Asiei de Est, limitările de infrastructura la nivel 

european în special pe partea de interconectări în Europa de Sud-Est sau concurența acerbă 

care se anunță pe piața europeană între exportatorii americani, Gazprom și cu producători 

globali de de gaz lichefiat ar putea limita din așteptările țărilor și companiilor europene în 

privința impactului exporturilor de gaz neconvențional american în Europa până în 2020. În plus 

ar mai strebui să existe semnale clare de preț pe piața europeană pentru ca aceste exporturi să 

poată pătrunde pe piața europeană în volume mari. Cel mai vizibil impact de până acum pe care 

l-a avut revoluția gazului de șist din SUA asupra pieței europene este că a permis companiilor de 

utilități și energie europene să renegocieze contractele pe care le-au avut cu Gazprom, dar și să 

diminueze prețurile cărbunelui pe această piață prin exporturi de cărbune nord american. Cel 

pe care l-ar putea avea după 2020 ar fi surse alternative pentru statele mici din Centrul, Estul și 

Sud-Estul Europei. În acest sens conectarea mai bună a peninsulei Iberice și Sudului Europei cu 

restul continentului prin interconectări, ar permite Spaniei și celorlalte țări mediteraniene să-și 
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utilileze la maximum capacitățile existente și cele planificate de import a GNL care ar putea 

ulterior aproviziona zonele deficitare sau izolate ale Europei.    

Furnizările de gaz din regiunea Mării Caspice ar putea avea un impact major asupra pieței 

europene, cu condiția că nu se limitează doar la exporturile Azerbaijanului. Iranul, deși are 

rezerve ce ar putea diminua semnificativ din cota de piața a Gazpromului are nevoie în 

urmatorii ani de investiții masive atât în producerea gazului cât și în infrastructura de lichefiere 

și a gazoductelor destinate exportului. Totodată creșterea populației Iranului, orientarea țării 

spre dezvoltare industrială intensivă energetic, utilizarea gazului natural pentru a fi reinjectat în 

sondele petroliere care se epuizează, dar și posibila reticență a Uniunii Europene de a depinde 

prea mult de un regim cu care are relații încordate sunt factori care previn pentru următorii 5-

10 ani o penetrare masivă a pieței europene cu gaz iranian. În același timp accesarea vastelor 

resurse ale Turkmenistanului de către importatorii europeni s-ar putea produce doar prin 

clarificarea statutului legal al Mării Caspice, permițând un aranjament care nu ar trezi opoziția 

Rusiei și Iranului. Pe lângă infrastructură ar mai fi nevoie ca Turkmenistanul să-și reconsidere 

relațiile cu Gazprom, denunțând sau renegociind contractul din 2003 și astfel eliberând o parte 

din volumele de gaz contractate de Rusia până în 2028, dar care nu au fost niciodată respectate 

până acum.  Gazul caspic este râvnit și de China. Chiar dacă în acest moment piața chineză 

înregisrează un surplus de gaz natural contractat din mai multe surse care nu poate fi absorbit 

din cauza încetinirii creșterii economice, dar și a întarzierii gazeificării sectorului auto, politicilie 

de decarbonizare ale Chinei indică în următorii 15 ani o dublare a cosnumului de gaz pe piața 

domestică. Gazul ieftin din Asia Centrală cu siguranță va rămâne printre sursele preferate de 

importuri din regiunea Asiei Centrale. Modul prin care Europa ar putea accesa gazul turkmen 

reprezintă o combinație de relații politice, drept internațional și semnale de preț atractive.   

Câteva condiții esențiale pot determina succesul explorărilor de gaz convențional și 

neconvențional din Ucraina: detensionarea situației din Estul Ucrainei, restabilirea suveranității 

asupra întregului teritoriu recunoscut internațional, acumularea mai multor informații 

geologice despre fezabilitatea extragerii de gaz neconvențional din Vestul țării, un grad sporit 

de acceptabilitate socială a tehnologiilor de fracturare hidraulică și forare orizontală. Cadrul 

regulatoriu pentru astfel de expluatări, suportul fiscal și administrativ de asemnea vor trebui 

îmbunătățite pentru a atrage investiții în acest sector. Odată produse aceste schimbări Ucraina 

și-ar putea asigura în totalitate cererea domestică de gaze naturale din producerea internă, 

deveninnd în același timp și o importantă sursă alternativă Gazpromului pentru țările europene 

din imediata sa vecinătate.  Cu sau fără explorarea acestor resurse, cea mai notabilă schimbare 

începând cu 2014 în diversificarea aprovizionării cu gaze a Ucrainei ține de darea în expluatare a 

unor capacități de import în flux inversat a gazelor naturale de pe piața europeană care au 

redus dramatic din presiunea pusă de Gazprom prin cota sa de piață a gazelor naturale din 

Ucraina. 


