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Abstract. This paper analyses the development of the Russian energetic
industry from its inception through the present. It is argued that Russia
had maintained tight control over the energy resources of the region since
the end of the 19th century. After the collapse of the Soviet Union, the former
Soviet space (especially the Caspian-Caucasus region) has received
considerable attention because of its potential as a source of oil and gas
for world energy markets. The contribution covers also the topic of the oil
and gas pipelines focusing on the actions taken by the former Soviet states
to get access to the Western markets without crossing the Russian territory
and the Russia’s struggle to have energy control and further hegemony
over the former Soviet space.
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Resursele energetice ale unui stat reprezintã unul dintre subiectele politice
cele mai discutate în fiecare þarã de pe glob.1 Unul dintre indicatorii care aratã
gradul de modernizare a unui stat pe glob este legat de consumul de energie.2
Problema politicilor managementului resurselor energetice se aflã prioritar pe

agenda statelor ex-sovietice. În context geopolitic, Rusia joacã un rol predominant
fiind principala sursã de energie, aºa cum era ºi în perioada sovieticã. Rusia în-
deplineºte concomitent trei caracteristici care o fac sã fie principalul actor pe
piaþa energeticã3: produce suficient pentru a-ºi acoperi cererea internã; produce
suficient pentru a rãspunde cerinþelor pieþelor din statele ex-sovietice; produce
suficient pentru a menþine sau creºte exporturile cãtre pieþele occidentale mai
bogate.
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Strategiile energetice în perioada sovieticã

Electrificarea a fost un aspect foarte important în dezvoltarea economicã a
statelor industrializate, iar Lenin a integrat electrificarea în propriile sale con-
cepte ale teoriilor ºtiinþifice pentru formarea statului socialist sovietic. Hidro-
energia a fost folositã atât ca element al dezvoltãrii economice dar ºi ca aspect
al propagandei sovietice privind capacitatea oamenilor de a cuceri mediul na-
tural. Cu toate proiectele promovate de Ministerul Energiei în domeniul hidro-
electric, energia termicã a fost pe primul loc. Dupã 1931 au fost construite nume-
roase termocentrale ca parte a programului de electrificare a statului sovietic.
Procesul era stimulat de faptul cã agentul termic era folosit pentru încãlzirea lo-
cuinþelor, aproape jumãtate din locuinþele URSS având aceastã sursã de încãlzire.
Tabelul 1 indicã faptul cã la destrãmarea URSS hidrocentralele aveau aproape

50% din puterea instalatã ºi deþineau 13% din energia generatã de toate sursele. În
privinþa distribuþiei geografice a hidrocentralelor este de remarcat cã, pânã la jumã-
tatea anilor 1950, majoritatea investiþiilor au fost concentrate în Rusia ºi în zona Cau-
cazului, iar în continuare tendinþa a fost de amplasare a lor cãtre est. Acest lucru
este demonstrat de amplasarea unor mari hidrocentrale în zona centralã a Siberiei,
pe râurile Angara ºi Enisei. Avantajul zonei Siberiene a fost dat de regimul hidro-
logic al râurilor, de caracteristicile geologice care au permis construirea unor baraje
impresionante, de inovaþiile tehnologice ºi de construirea unui sistem adecvat de
transport al energiei electrice pentru consumatorii situaþi la distanþe foarte mari.

Tabelul 1: Capacitatea instalatã ºi producþia de energie în perioada 1913-1989

Sursa: JH Bater, Russia and the Post-Soviet Scene: AGeographical Perspective,Arnold,
1996, p. 219.
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Capacitatea instalatã (mii MW)* Electricitate generatã (miliarde kWh)**

TOTAL Hidro % Nuclear % TOTAL Hidro % Nuclear %

1913 1,1 0,02 <1 – – 2 0,04 <1 – –

1928 1,9 0,12 6,3 – – 5 0,4 8 – –

1940 11,2 1,6 14,3 – – 48,6 5,2 10,7 – –

1950 19,6 3,2 16,3 – – 91,2 12,7 13,9 – –

1960 66,7 14,8 22,2 FD – 292 50,9 17,4 FD –

1970 166 31,4 18,9 0,9 0,5 741 124 16,7 3,5 0,5

1975 217 40,5 18,7 4,7 2,2 1039 126 12,1 20,2 1,9

1980 267 52,3 19,6 12,5 4,7 1294 184 14,2 73 5,6

1985 315 61,7 19,6 28,1 8,9 1544 215 13,9 167 10,8

1986 322 62,1 19,3 30,1 9,4 1599 216 13,5 161 10,1

1989 341 64,4 18,9 37,4 11 1722 223,4 13 212,6 12,4



Hidroenergia a mai fost susþinutã datoritã costurilor de producþie scãzute,
deºi acest lucru a fost oarecum contestat pentru cã el nu includea ºi costurile fi-
nanciare iniþiale de construire a infrastructurii hidroenergetice ºi nici pe cele le-
gate de impactul asupra mediului. Hidroenergia siberianã, ieftinã ºi cu potenþial
de producþie ridicat, a constituit baza dezvoltãrii unor centre industriale majore
atât în Siberia cât ºi în Asia Centralã.
Autoritãþile sovietice au fost preocupate ºi de energia nuclearã. În anul 1975

rolul energiei din surse nucleare era limitat la doar 1,9% din totalul energiei ge-
nerate. În numai cinci ani ponderea acesteia a crescut semnificativ la 10,8% (în
1985), lucru ce demonstreazã atractivitatea exercitatã de energia nuclearã pentru
sistemul sovietic. Producþia de energie nuclearã se bazeazã pe utilizarea uraniu-
lui, disponibil în cantitãþi suficiente pentru a favoriza utilizarea acestei resurse e-
nergetice. Pânã la momentul destrãmãrii URSS, extracþia de uraniu era localizatã
în majoritate în Asia Centralã.
Avantajul energiei nucleare era dat de capacitatea acesteia de a fi localizatã

mult mai aproape de centrele de consum, fiind reduse costurile de transport pe
distanþe foarte mari, aºa cum se întâmpla în cazul hidroenergiei din zona siberianã.
Singura limitare importantã pentru amplasarea unei centrale nucleare era legatã
de necesitatea prezenþei unui râu pentru asigurarea apei pentru rãcirea centralei.
Accidentul nuclear de la Cernobîl din 1986 a demonstrat percepþia greºitã referi-
toare la energia nuclearã care a fost promovatã ca o energie sigurã ºi ideea ero-
natã cã o centralã poate fi amplasatã în apropierea unui centru urban major, ma-
joritatea dintre ele fiind amplasate la mai puþin de 40 km de un oraº, cu facilitãþi
de locuire pentru personalul centralei pentru a putea ajunge rapid.
Lipsa unor reglementãri stricte cu privire la amplasarea termocentralelor a

fost demonstratã de construirea unei asemenea centrale într-o zonã seismicã din
Armenia. Dupã producerea accidentului de la Cernobîl unele dintre centralele a-
tomo-nucleare au fost închise temporar, lucru valabil ºi pentru centrala armeanã.
Geopolitic, dupã momentul Cernobîl, miºcãrile de îngrijorare cu privire la efec-
tele pe care acest accident le-a avut asupra þãrilor din jur, a determinat o coagu-
lare a naþionalismului ºi a luptelor pentru obþinerea independenþei a republicilor
sovietice. Protestele împotriva energiei nucleare nu au diminuat interesul struc-
turilor politice pentru o asemenea energie, la sfârºitul sistemului sovietic existând
proiecte de creºtere de pânã la cinci-ºase ori a producþiei de energie electricã.4

Producþia de energie electricã a URSS a fost dominatã de energia produsã de
termocentrale, ca principalul consumator de cãrbune, petrol ºi gaze naturale.
Evoluþia combustibililor utilizaþi pentru producerea de energie electricã a arãtat
scãderea ponderii cãrbunilor, de la circa 70% în 1960 la 50% în 1980, în ciuda
unor programe susþinute în anii 1970 de a pãstra cãrbunele ca principal combus-
tibil (Tabelul 2). În unele regiuni ale spaþiului sovietic sursele de combustibili
erau mixte.
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Tabelul 2: Balanþa energeticã în URSS (mil. tone de combustibil echivalent): 1913-1989

Sursa: JH Bater, Russia and the Post-Soviet Scene: AGeographical Perspective,Arnold,
1996, p. 224.

În Rusia europeanã cãrbunii erau insuficienþi pentru a produce suficientã
energie, de aceea se apela la resursele de petrol ºi gaze naturale din Siberia. În
schimb, în Siberia, principalul combustibil al termocentralelor erau cãrbunii. A-
sia Centralã, deºi dispunea de resurse suficiente de gaze naturale, utiliza predo-
minant cãrbunii. La sfârºitul perioadei sovietice, petrolul ºi gazele naturale deþi-
neau aproape 1/4 din totalul surselor de combustibili.
Gazele naturale au avut cea mai mare creºtere în totalul balanþei energetice,

ceea ce a afectat rolul deþinut anterior de cãrbuni. În anul 1962 dominaþia cãrbu-
nilor în balanþa energeticã a încetat, reprezentând 42,9% din producþia energeticã
totalã. În 1989, cãrbunii deþineau doar 19,7%, combustibilul predominat fiind ga-
zele naturale care deþineau 40,5%, cu toate cã producþia de cãrbune se afla într-o
creºtere continuã. Gazele naturale au înregistrat o creºtere continuã în balanþa
energeticã, iar celelalte resurse (turbã, ºisturi ºi lemn) deþineau ponderi reduse.
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TOTAL Cãrbuni Petrol Gaze
naturale Turbã ªisturi

bituminoase Lemn

TCC* TCC* % TCC* % TCC* % TCC* % TCC* % TCC* %

1913 45.9 23.1 50.3 13.2 28.8 – – 0.7 1.5 – – 8.9 19.4

1940 237.7 140.5 59.1 44.5 18.7 4.4 1.9 13.6 5.7 0.6 0.3 34.1 14.3

1950 311.2 205.7 66.1 54.2 17.4 7.3 2.3 14.8 4.8 1.3 0.4 27.9 9

1965 969 451,9 42,9 347,3 35,9 151,3 15,6 17 1,7 7,5 0,8 30 3,1

1970 1221,8 432,7 35,4 502,5 41,1 233,5 19,1 17,7 1,5 8,8 0,7 26,6 2,2

1975 1571,3 471,8 30 701,9 44,7 342,9 21,8 18,5 1,2 10,8 0,7 25,4 1,6

1980 1905,7 484,4 25,4 862,6 45,3 515,7 27,1 7,3 0,4 11,9 0,6 23,8 1,2

1985 2137,3 486,9 22,8 851,3 39,8 759,9 35,5 5,5 0,3 10,2 0,5 23,5 1,1

1986 2165,7 454,8 21 879,1 40,6 792,7 36,6 6,6 0,3 9,6 0,4 22,9 1,1

1987 2194 450,3 20,5 882,3 40,2 882,7 37,5 8,1 0,4 9,5 0,4 21,1 1

1989 2271,2 447,9 19,7 868,4 38,2 919,5 40,5 5,7 0,3 8,9 0,4 20,8 0,9



Ultimii ani ai perioadei sovietice au reprezentat o perioadã în care resursele
de cãrbune au redevenit o prioritate în dezvoltarea energeticã. Principalul ele-
ment care a influenþat aceastã reorientare a fost criza petrolului ºi cererea inter-
naþionalã de petrol. În aceste condiþii, autoritãþile sovietice au vãzut o ºansã de a
obþine fonduri importante din exportul de petrol. În acelaºi timp, trebuiau acope-
rite nevoile interne de combustibili, astfel cã atenþia s-a îndreptat spre cãrbune,
care a început sã fie utilizat pe scarã largã la termocentralele din Siberia, Orien-
tul Îndepãrtat ºi Kazahstan. În anii 1970, exploatarea cãrbunilor a fost sprijinitã
prin importante subvenþii de stat pentru transportul acestora pe distanþele mari
ale spaþiului sovietic, ajungându-se ca la finalul perioadei sovietice o tonã de
cãrbune sã fie transportatã în medie circa 800 km pe calea feratã; o distanþã enor-
mã având în vedere potenþialul caloric al cãrbunilor.5 O cauzã secundarã a creº-
terii importanþei cãrbunilor era datã de pãstrarea securitãþii energetice în condiþi-
ile diminuãrii rezervelor de petrol.

Energia în perioada post-sovieticã
Control hegemonic din partea Rusiei

Dupã cãderea URSS ºi schimbarea sistemului politic ºi economic, situaþia
energeticã s-a schimbat semnificativ. Un prim element a fost legat de explorãrile
recente care au dovedit existenþa unor rezerve în zone care anterior erau conside-
rate ca potenþiale zone de extracþie. Cel de al doilea element este dat de cei care
exploateazã acum resursele: în general companii private sau mixte, unele cu ca-
pital internaþional. Acest lucru a creat o presiune puternicã asupra fostelor state
sovietice, între cele care deþin ºi cele care nu deþin sau au resurse energetice li-
mitate. Cele din urmã au devenit dependente de importuri, predominant din Ru-
sia. În perioada imediat urmãtoare cãderii sistemului sovietic aceste state benefi-
ciau de preþuri preferenþiale reduse din partea Rusiei, dar în ultimii ani situaþia
s-a schimbat foarte mult, în sensul alinierii preþurilor la cele internaþionale, mai
ales în cazul petrolului.

Cãrbunii — declin pronunþat din cauza reducerii subvenþiilor

Industria mineritului legatã de extracþia cãrbunelui din spaþiul ex-sovietic, ca
de altfel în majoritatea fostelor state comuniste din Europa Centralã ºi de Est,
este caracterizatã de un declin permanent, care poate fi descris chiar sub terme-
nul de industrie falimentarã. Acest lucru s-a produs îndeosebi din cauza diminuãrii
subvenþiilor, fiind susþinute alte surse de energie, în detrimentul cãrbunilor. Se
poate afirma chiar cã, extracþia cãrbunelui a supravieþuit în multe zone ale spaþiu-
lui ex-sovietic pe baza protestelor pe care minerii le pot declanºa ºi susþine. Ru-
sia ºi-a diminuat mult valoarea subvenþiilor faþã de valoarea alocatã în 1992 de
6% din PIB pentru a susþine industria minierã.
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Producþia de cãrbune în þãrile ex-sovietice a scãzut în primul deceniu dupã
destrãmarea URSS, pentru a înregistra o uºoarã revigorare dupã anul 2000. Scã-
derile de producþie din perioada 1992-2000 au fost pentru unele state de aproape
trei ori (Rusia de la 337,3 mil. tone în 1992 la 116 mil. tone în 2000; Ucraina 134
mil. tone la 42 mil. tone; Kazahstan 127 mil. tone la 38,5 mil. tone). Rusia este
în continuare cel mai mare producãtor ºi consumator de cãrbune, cu o valoare a
producþiei de 139,2 mil. tone în 2005, ºi un consum de 94,2 mil. tone — ceea ce
înseamnã cã este ºi exportator de cãrbune. Ucraina este al doilea mare pro-
ducãtor de cãrbune din spaþiul ex-sovietic, dar cu o producþie de trei ori mai micã
comparativ cu Rusia. Un alt producãtor însemnat este Kazahstanul, cu 44,2 mil.
tone în 2005, dar producþiile acestui stat prezintã oscilaþii în perioada ex-sovieticã.
Cel mai însemnat depozit de cãrbune din spaþiul ex-sovietic este cel de laDoneþk,

din partea de sud-est a Ucrainei ºi o parte din Rusia, fiind zona care a fost supusã
celor mai intense industrializãrii în ultimii ani ai perioadei sovietice. Mineritul
în aceastã zonã a fost principala sursã a dezvoltãrii metalurgiei la sfârºitul seco-
lului al XIX-lea în Imperiul Rus, iar un secol mai târziu, prin anii 1980, încã sus-
þinea complexele regionale ale industriei grele. La ora actualã, în acest bazin
sunt probleme legate de scãderea producþiei, diminuarea rezervelor de cãrbune,
ºi creºterea adâncimii de la care acesta este scos, ceea ce face ca subvenþiile ma-
sive sã fie insuficiente pentru susþinerea continuãrii producþiei din multe mine.
Cel de al doilea bazin carbonifer ex-sovietic este Kuzneþk, situat în Siberia

rusã. Exploatãrile de aici au fost deschise în secolul al XIX-lea pentru a susþine
construcþia noii cãi ferate Trans-Siberiene, care a reprezentat mai târziu o com-
ponentã importantã a industrializãrii staliniste în primul cincinal de existenþã al
URSS. Ceea ce îl diferenþiazã semnificativ de Doneþk este adâncimea la care se
gãseºte cãrbunele exploatabil în momentul de faþã, adicã la 400 în Kuzneþk, res-
pectiv 600 m în Doneþk. Cãrbunele cocsificabil ºi bitumurile din Kuzneþk ali-
menteazã complexele industriale din regiune, precum ºi cele mai îndepãrtate din
Urali, sau termocentralele din partea de vest a Rusiei.
Un important bazin carbonifer cu implicaþii în relaþiile geopolitice regionale,

poate fi, în urmãtorii ani, Bazinul Iakuþiei de Sud. Acesta dispune de resurse im-
portante de cãrbune de calitate superioarã, exploatabil, beneficiind de prezenþa
cãii ferate Baikal-Amur, elementul cel mai important al dezvoltãrii sovietice târ-
zii. Importanþa lui internaþionalã este datã de faptul cã ar putea asigura resurse
importante de cãrbune, nu doar pentru piaþa Extremului Orient al Rusiei, dar ºi
pentru pieþele Japoniei ºi Coreei de Sud. În prezent, sunt necesare lucrãri semni-
ficative la calea feratã din cauza problemelor legate de calitatea lucrãrilor pe
anumite tronsoane.
Bazinul Karanda din Kazahstan este o altã sursã importantã de cãrbune din

spaþiul ex-sovietic, fiind situat la jumãtatea distanþei dintre Munþii Urali ºi ba-
zinul Kuzneþk. În aceastã zonã a fost dezvoltat combinatul Ural-Kuzneþk, ca un
proiect de dezvoltare regionalã la începutul erei sovietice, fiind bazat pe schimbul
de minereuri de fier ºi cãrbune pe calea feratã siberianã, ceea ce a presupus o
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presiune intensã asupra acesteia, cu efecte de degradare în anumite zone. Des-
chiderea exploatãrilor miniere din Karanda a fost justificatã de nevoia de a re-
duce distanþele de alimentare cu cãrbune ale industriei siderurgice din Urali.
Dupã destrãmarea URSS, cãrbunele din acest bazin este exportat de Kazahstan
cãtre siderurgia din Urali, aparþinând de Federaþia Rusã, sau cãtre þãrile Asiei
Centrale ºi Ucraina.
Celelalte bazine carbonifere majore ale spaþiului ex-sovietic sunt caracteri-

zate mai ales de prezenþa cãrbunilor inferiori, în special lignit, avantajul lor fiind
dat de rezervele importante deþinute, care pot duce la creºterea producþiilor. Unul
dintre ele este Ekibastuz din Kazahstan, care exportã cãrbune inferior cãtre ter-
mocentralele din unele foste republici sovietice. Bazinul Kansk-Acinsk, deºi dis-
pune de rezerve importante, produce doar jumãtate din producþia de la Ekibastuz.
Mai mult, puterea caloricã redusã a cãrbunelui extras aici, face nerentabilã trans-
portul lui pe distanþe mai mari. Rezervele mari de cãrbune a determinat constru-
irea unui sistem energetic bazat de termocentrale, energia electricã produsã fiind
legatã la sistemul energetic al Rusiei ºi transportatã cãtre diferite zone din þarã.
Tot un bazin carbonifer mai mic este cel al Moscovei, cu o activitate minierã în
declin dupã destrãmarea URSS, mai ales din cauza costurilor ridicate de exploa-
tare a cãrbunelui. Importanþa lui este datã de faptul cã este situat într-o regiune
industrialã importantã ºi furnizeazã combustibil pentru termocentralele din regiune.
Acestea au apelat ºi la cãrbunele din regiunile mai îndepãrtate, în special Siberia.

Petrolul

Producþiile de petrol ºi cãrbune din URSS au atins cele mai ridicate niveluri
în anul 1988, cu o producþie de 624 milioane tone, incluzând ºi gazul condensat.
În anul 1991, producþia de petrol a Rusiei a fost de 462 mil. tone, din care 270
mil. au fost folosite pentru nevoile interne, iar exporturile cãtre fostele state so-
vietice au totalizat 80 mil. tone6. Exportul de petrol a însemnat pentru Rusia o
importantã sursã de venit la bugetul statului în perioada post-sovieticã. Producþi-
ile de petrol mai reduse ale Rusiei în perioada post-sovieticã au fost influenþate
de oscilaþiile cererii din partea fostelor state sovietice, pe fondul problemelor
economice, dar ºi de problemele infrastructurii de extracþie ºi transport în care
nu s-a mai investit în era post-sovieticã. În unele cazuri producþia s-a diminuat
pentru cã era anticipatã creºterea preþurilor petrolului. Cãderea producþiei dupã
anii 1980 a fost influenþatã ºi de un alt element major legat de scãderea rezer-
velor din ariile petrolifere exploatate atunci, principala preocupare fiind menþi-
nerea producþiilor din acel moment.
Scãderea producþiilor de petrol a fost însoþitã de o serie de mãsuri pentru di-

minuarea efectelor negative. Investiþiile din partea statului au fost însoþite ºi de
o deschidere pentru investiþii strãine, unele dintre ele facilitate chiar din ultimii
ani ai perioadei sovietice. Planul acelei perioade era de a stabiliza producþia la
aproximativ 350 mil. tone în anul 1995, valoare care s-a obþinut în acea perioadã.
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Evoluþiile ulterioare au arãtat revenirea producþiilor de petrol, care au ajuns în
Rusia la 511,4 mil. tone în anul 2011, valoare apropiatã de producþiile perioadei
sovietice (Tabelul 1).
Dintre celelalte state mari producãtoare de petrol din spaþiul ex-sovietic,

Turkmenistanul ºi Uzbekistanul au înregistrat producþii aproape constante în pe-
rioada 1985-2011, pe când Azerbaidjanul ºi Kazahstanul au înregistrat creºteri
importante în perioada post-sovieticã, dar mai ales dupã anul 2000 (Kazahstan)
ºi 2004 (Azerbaidjanul). Dinamica producþiilor de petrol, dar mai ales a rezer-
velor pe care statele le deþin, au reprezentat elementele de analizã pentru multe
servicii secrete occidentale, mai ales dupã criza petrolului din anii 1970. În acest
sens, rezervele de care dispun atât Rusia cât ºi celelalte state ex-sovietice au stat
în centrul atenþiei în cadrul analizelor pentru formularea geostrategiilor în dome-
niul energetic.
Petrolul a fost o componentã importantã în balanþa energeticã a sistemului so-

vietic, fiind strâns legat de petrolul din zona Caucazului, îndeosebi cel din regiu-
nea Baku. Din cauza presiunii germane din cel de al Doilea Rãzboi Mondial, re-
sursele de petrol ale Caucazului erau vulnerabile în faþa atacurilor militare, dar
s-au aflat întotdeauna în posesia sovieticilor. Dupã încheierea rãzboiului, atenþia
sovieticilor s-a îndreptat cãtre rezervele din regiunea Volga-Urali, unde rezervele
creºteau cu fiecare explorare, situându-se pe primul loc, în timp ce producþia din
Caucaz scãdea chiar dacã se efectuau explorãri permanente, mergând pânã în
Cecenia, în apropiere de Groznîi pânã la nord de Baku. La sfârºitul perioadei lui
Hruºciov, aproape 75% din producþia de petrol provenea din regiunea Volga-Urali.
Regiunea petroliferã Volga-Urali avea avantajul unei poziþii geografice favo-

rabile, cam la mijlocul distanþei dintre regiunea Moscovei ºi regiunile industriale
ale Ucrainei ºi Urali. Aceastã zonã a fost cel mai important furnizor de petrol
pentru consumul intern sovietic, iar reþeaua de transport prin conducte se ex-
tindea în toate direcþiile, fiind legatã de exploatãrile din Caucaz ºi de alte exploa-
tãri mai mici. Prin anii 1950 sistemul de conducte s-a extins cãtre Siberia, prin
construirea rafinãriei de la Omsk. Producþia din Asia Centralã, din zonele situate
la est de Marea Caspicã, a fost furnizatã cãtre Rusia europeanã sau consumatorii
din zona munþilor Urali. În continuare, tendinþa localizãrii noilor exploatãri pe-
trolifere s-a mutat cãtre est. Bazinul Volga-Urali mai este denumit ºi „Al doilea
Baku“ ºi are o întindere de aproape 70 mil. km2.7 Existã o mare capacitate de
prelucrare a petrolului din zonã prin cele 10 rafinãrii existente, iar infrastructura
permite exportul ºi cãtre alte zone.8
Câmpia Siberiei de Vest a fost consideratã pentru multã vreme o regiune cu

zãcãminte importante de petrol. Cu toate acestea, era oarecum inaccesibilã din
cauza întinselor zone forestiere, mlaºtinilor ºi solurilor îngheþate, dar mai ales
distanþelor de aproape 2000 km faþã de zona europeanã. Primele exploatãri au
fost deschise pe râul Obi ºi la confluenþa acestuia cu râul Irtîº, iar petrolul ex-
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ploatat era în 1964 transportat pe ape cãtre rafinãria de la Omsk, iar dupã aceea
a fost construitã o conductã. Tot în 1964 a fost deschisã o rafinãrie la Angara, în
apropiere de Irkutsk. Exploatãrile siberiene de petrol au schimbat fundamental
energetica sistemului sovietic, acestea reprezentând 60% din producþia totalã la
sfârºitul perioadei sovietice, aproape o treime provenea de la Volga-Urali, iar
restul din Caucaz. Petrolul din Siberia era transportat prin conducte în fostele sta-
te sovietice, cãtre Europa, dar ºi cãtre zona industrialã Kuzneþk ºi înAsia Centralã.
Cel mai important furnizor de petrol în perioada sovieticã provenea din Sibe-

ria, din depozitul uriaº de la Samotlar, de pe valea râului Obi.Acest depozit a decã-
zut în anii 1970 ºi a determinat extinderea exploatãrilor cãtre zonele mai izolate
ale Siberiei sau în alte zone. Una dintre problemele asociate exploatãrilor din
Siberia de Vest a fost legatã de tehnologia de exploatare, care nu era suficient de
avansatã tehnic în condiþiile în care rezervele de petrol se gãsesc la peste 3000
m. În aceste condiþii, dupã 1991 Rusia a început sã foloseascã tehnologie strãinã.
Recent, cele mai importante creºteri ale producþiei de petrol ale Rusiei provin

din Bazinul Siberiei de Vest, din regiunea Khanty-Manisisk Okrug. Circa 75%
din producþia Rusiei provine din aceastã regiune, iar 2/3 din rezervele de petrol
ale Rusiei sunt localizate aici.9 Reducerea volumului resurselor exploatabile de
petrol ºi gaze naturale, obligã îndeosebi Rusia, ca cel mai mare stat ºi continua-
tor al URSS, la identificarea de resurse noi, în condiþiile în care cererea mondialã
de petrol a fost estimatã sã ajungã la 92-97 milioane de barili pe zi în 2010, faþã
de 70 milioane în 1995.10 De asemenea, în viitorul apropiat, petrolul va continua
sã fie una dintre resursele importante în balanþa energeticã mondialã, prin cele
40 de procente deþinute, ceea ce creºte importanþa lui strategicã.11
Un alt bazin petrolifer este Timan-Peciora, din partea de Nord-Est a Rusiei,

dar rezervele acestuia sunt mai dificil de estimat, pentru cã activitãþile de explo-
rare sunt abia la început. Rezervele sunt estimate totuºi la 10,7 miliarde petrol
brut pentru anul 2000, cu o creºtere în anii urmãtori, îndeosebi pe mãsurã ce se
înainteazã ºi mai mult cãtre nord, spre zona arcticã.12
Rusia a fost în anul 2010 cel mai mare producãtor mondial de petrol, ºi a

deþinut 12,9% din producþia mondialã13, din care media anualã a exportului este
de circa 42,5%.14 Una dintre direcþiile spre care acþioneazã guvernul rus este repre-
zentatã de zona Oceanului Arctic, în condiþiile în care Rusia deþine 24% din re-
zervele globale de gaze naturale ºi ocupã locul ºapte pe glob în privinþa resur-
selor de petrol (6%)15. Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei — Nicolai
Patruºev— a susþinut într-un interviu pentru Ria Novosti cã interesul þãrii pentru
identificarea de noi resurse este dat de caracterul lor neregenerabil, ºi cu toate cã
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þara dispune de resurse suficiente pentru câþiva zeci de ani trebuie sã se gândeascã
serios la viitor. Patruºev a mai arãtat cã Rusia a consumat deja 75% din depozi-
tele continentale de gaze naturale ºi petrol, iar 30% au valori de extracþie scã-
zute. În aceste condiþii, Patruºev a susþinut cã: „Platformele continentale ale Ru-
siei vor deveni un furnizor important de energie, iar explorarea lor presupune as-
pecte strategice ºi economice semnificative“.
Orientarea politicilor energetice ºi de descoperire a resurselor minerale din

zona arcticã este rezultatul acþiunilor geopolitice ºi de strategie naþionalã la care
se adaugã factorii care þin de modificãrile climatice globale. Estimãrile aratã cã
zona dispune de circa 30% din rezervele nedescoperite de gaze naturale ºi 13%
din rezervele nedescoperite de petrol, iar companiile ºi guvernele þãrilor din zonã
(SUA, Canada, Norvegia, Danemarca, Rusia) acþioneazã în aceastã direcþie16.
ExxonMobil (SUA) a semnat un acord cu Rosneft (Rusia) pentru a investi 500
miliarde de dolari pentru exploatarea rezervelor din platforma continentalã, in-
cluzând Marea Kara. Preºedintele Putin a afirmat: „Câmpurile din platformele
continentale, în special cele Arctice, sunt fãrã exagerare rezerva noastrã strate-
gicã pentru secolul 21“. Ministrul Energiei din Rusia a estimat rezervele totale de
petrol ale Rusiei la 22 miliarde tone, cu o garanþie a producþiilor pentru 40 de ani.17
Kazahstan este cel de al doilea mare producãtor de petrol dintre þãrile ex-so-

vietice. Dezvoltarea capacitãþilor sale de extracþie a petrolului s-a produs cu aju-
torul companiilor strãine care au investit în domeniu, fiind atrase ºi de facilitãþile
oferite prin accesul la depozitele cu rezerve certe. În anul 1980 producþia de
petrol a Kazahstanului era de 19 milioane de tone, iar în perioada de pânã la cã-
derea sistemului sovietic ºi cea imediat urmãtoare extracþia s-a menþinut în jurul
acestei valori. Dupã anul 2000 valorile au înregistrat creºteri de la an la an, ajun-
gând la 82,4 mil. tone în 2011, aºadar o creºtere de aproape patru ori comparativ
cu perioada sovieticã.
Circa 65% din producþia de petrol provine din câmpul petrolifer de la Mangislak,

de pe coasta de est a Mãrii Caspice. Exploatarea resurselor de aici a început în
anii 1960, dar Mansiglak ºi-a pierdut din interes dupã ce un alt depozit, cel de la
Tengiz a fost descoperit în 1979, considerat la ora actualã cel mai mare depozit
de petrol ºi gaze naturale din lume. Activitãþile de exploatare de la Tengiz au în-
ceput în 1991, printr-o asociere de tip joint venture între compania Chevron ºi
compania naþionalã din Kazahstan, dificultatea exploatãrilor fiind datã de adân-
cimea zãcãmintelor la 4.500-5.000 m ºi de încãrcarea lor cu sulf.
Încãrcarea cu sulf creeazã unele probleme în exploatarea zãcãmintelor, pe de-o

parte instalaþiile de extracþie fiind afectate, iar pe de altã parte intervenþiile Ru-
siei limiteazã cantitatea de petrol care poate fi transportatã pe conductele sale,
argumentând nevoia protejãrii conductelor de atacul sulfului. În urma acestei din
urmã probleme, apar consecinþe la nivelul acþiunilor geopolitice, Kazahstanul
fiind limitat în a-ºi vinde petrolul la capacitatea de extracþie. În aceste condiþii,
accesul cãtre pieþele occidentale este mult diminuat, existând planuri de construire
a unor conducte care sã transporte hidrocarburile cãtre China.
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Kazahstanul încearcã sã gãseascã o alternativã la transportul petrolului prin
Rusia. Kazahstanul face parte din Consorþiul de Conducte Caspice care plãnu-
ieºte sã construiascã o conductã de export a petrolului cãtre Europa occidentalã.
Primii semnatari ai consorþiului au fost Rusia, Azerbaidjan, Oman ºi Kazahstan,
cãrora li s-au adãugat unele companii private, printre care ºi Chevron, cu interese
în zonã. Traseul conductei ce urmeazã a fi construitã a avut mai multe variante
printre care ºi una care sã treacã prin Groznîi, capitala Ceceniei ºi centru petro-
lifer, iar mai departe sã meargã spre Marea Neagrã — la portul Novorossiisk,
care oferã acces pentru petroliere occidentale.
În 1995 au intervenit aspectele de geostrategie ºi geopoliticã în urma conflic-

tului militar din Cecenia în care a fost implicatã Rusia. Aceasta a fãcut presiuni
pentru ca traseul viitoarei conducte sã treacã pe la nord de Cecenia, ceea ce nu
a fost o idee prea bunã pentru Kazahstan care tocmai încerca sã obþinã indepen-
denþa faþã de eventualele presiuni ale Rusiei în tranzitul petrolului cãtre Occi-
dent. La rândul sãu, Turcia s-a opus unui asemenea proiect, susþinând oficial cã
el ar afecta calitatea mediului din strâmtorile Bosfor ºi Dardanele prin riscul de
accidente al petrolierelor.
Motivul real al preocupãrilor Turciei ar putea fi de altã naturã. Aceasta pro-

moveazã intens traseul unui conducte care ar pleca din Azerbaidjan, traverseazã
Turcia ºi ajunge în Mediterana, prin portul de la Ceyhan. Un asemenea traseu ar
ajuta Turcia în colaborarea cu þãrile musulmane dinAsia Centralã. Problema este
cã toatã zona Caucazului are probleme legate de instabilitatea politicã ºi militarã.
Cu toate acestea, petrolul din Kazahstan poate fi transportat cu ajutorul tancurilor
petroliere pânã la Baku. Azerbaidjan ºi Turkmenistan vând o parte din petrol
cãtre Iran prin intermediul tancurilor petroliere, dar volumul transportat este mic
în comparaþie cu potenþialul de care ar dispune o conductã.
Aspectele geopolitice ale petrolului din Kazahstan, intervin în vânzarea pro-

duselor petrolifere. Chevron, partenerul Kazahstanul pentru extracþia petrolului,
este o companie americanã iar un eventual transfer al petrolului cãtre Iran ar fi
imposibil, având în vedere relaþiile internaþionale tensionate între cele douã state.
Chiar dacã Chevron ar fi dispusã sã contribuie financiar major la construcþia
unei asemenea conducte, presiunea venitã din partea guvernului SUA ar deter-
mina-o sã renunþe la acest proiect. În aceste condiþii, o conductã care sã lege Ka-
zahstanul de China, ar fi cea mai bunã soluþie, având în vedere ºi potenþialul
imens al acestei pieþe, ºi proiectul de construcþie al celei de a patra rafinãrii, în
Aktau, pe coasta Mãrii Caspice, în apropiere de Mansiglak. Construcþia rafinã-
riei se bazeazã tot pe un acord de tip joint venture Kazahstan-Japonia.
Azerbaidjan este cel de-al treilea mare producãtor de petrol dintre þãrile ex-

sovietice, ºi unul dintre principalele puncte de interes în regiunea Caucazului.
Este recunoscutã ca fiind cea mai veche þarã producãtoare de petrol din lume, cu
un boom al exploatãrii la începutul secolului XX iar mai târziu a deþinut un rol
important ca centru de rafinare în spaþiul sovietic.18 Exploatarea gazului azer
este legatã de companiile strãine ºi de rolul pe care l-a deþinut familia Nobel, Ro-
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bert Nobel fiind primul care a înþeles importanþa industriei petrolifere din zonã,
convingându-l pe fratele sãu Ludwig sã investeascã în extracþia petrolului.19
Importanþa resurselor de petrol din zona Baku a fost cel mai bine subliniatã la
sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, când primul-ministru britanic Lloyd George
a afirmat cã nu se poate ºti care ar fi fost finalul rãzboiului dacã Germania ar fi
preluat controlul asupra câmpurilor petrolifere din regiunea Baku.20
Importanþa Baku ca centru important de extracþie a petrolului a scãzut din

cauza epuizãrii resurselor în sistemul sovietic ºi mutarea centrului atenþiei cãtre
exploatãrile din Siberia de Vest ºi prospecþiunilor ºi exploatãrilor marine, deºi
pentru acestea din urmã autoritãþile sovietice nu au deþinut niciodatã utilajele de
extracþie corespunzãtoare, ca ºi pentru cele de mare adâncime.21 Dupã destrã-
marea URSS-ului, Azerbaidjanul a trebuit sã facã faþã unor extraordinare provo-
cãri pe scena internaþionalã: un rãzboi separatist cu Armenia, un sistem politic
fragil ºi un sistem economic care s-a prãbuºit o datã cu declinul sovietic.22 În
anul 1985, extrãgea 13,2 milioane tone de petrol, producþie care s-a menþinut re-
lativ constantã pânã în anul 2004, dupã care a înregistrat creºteri spectaculoase
care au dus la dublarea de aproape trei ori a producþiei în anul 2010 prin cele
50,8 milioane tone extrase. Compania Petrolierã Azerã de Stat (SOCAR) esti-
meazã rezervele sigure de petrol la 17,5 mld. de barili, în timp ce estimãrile ex-
terne susþin cã este vorba de mult mai puþin (3-12 mld barili).23
Poziþia geopoliticã a Azerbaidjanului este favorizatã de accesul la resursele

Mãrii Caspice, fiind denumitã în cadrul unor dezbateri ca al „Doilea Kuweit“,
care va acoperi cererile regionale în urmãtoarele decenii.24 Acest lucru a atras in-
teresul marilor companii strãine de petrol, care au semnat contracte de explorare
cu guvernul azer. Relaþiile þãrii cu Rusia au cunoscut o îmbunãtãþire continuã, iar
cele cu Turcia au cunoscut un regres. Chestiunile geopolitice legate deAzerbaidjan
ºi resursele sale petrolifere þin de revendicarea de a deþine controlul asupra ex-
ploatãrii rezervelor de la Marea Caspicã. Acest lucru intrã în conflict cu cererile
celorlalte state ex-sovietice riverane Marii Caspice: Kazahstan, Uzbekistan,
Turkmenistan, Rusia, cãrora li se adaugã Iranul, de a exploata rezervele Mãrii
Caspice. Conflictele nu au împiedicat compania ruseascã LUKoil sã facã parte
dintr-un consorþiu internaþional de firme pentru a exploata resursele azere de la
Apºeron.
Imediat dupã destrãmarea URSS multe companii occidentale au fost intere-

sate sã investeascã masiv în domeniul hidrocarburilor din zonã. Acestea s-au lo-
vit de tendinþele monopoliste locale ºi condiþiile legislative dificile.25 Cele mai
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mari probleme au fost legate de Rusia, aºa cã aceste companii s-au orientat cãtre
alte state, în special cele din bazinul Mãrii Caspice. Aici beneficiazã de acces la
rezerve sigure, multe dintre ele încã neexploatate, rezerve maritime ce pot fi
extrase cu ajutorul tehnologiilor din prezent, iar riscurile geologice sunt cunos-
cute. Aceste lucruri au determinat investiþii substanþiale în condiþiile de risc ale
Azerbaidjanului.26
În anul 1994, petrolul dinAzerbaidjan a dus la semnarea aºa-numitului „Con-

tract al Secolului“, prin valoarea financiarã imensã27 ºi care oferã spre exploa-
tare circa 500 de milioane tone metrice de petrol pentru urmãtorii 30 de ani. În
cadrul contractului 80 de procente erau deþinute de Azerbaidjan ºi alte 20 de
companiile strãine. Un acord semnat ulterior a dus la o redistribuire între partici-
panþi dupã cum urmeazã: SOCAR – 20%, BP– 17,1267%,Amoco – 17,01, LUKoil
– 10%, Pennzoil – 9,8175%, UNOCAL – 9,52, Statoil – 8,5633, McDermott –
2,45, Remco – 2,08%, Turkish Petroleum (TPAO) – 1,75%, Delta-Nimir –
1,68%. În 1995, TPAO ºi-a crescut procentul la 6,75%, iar Exxon a cumpãrat 5%
de la SOCAR, care ºi-a redus ponderea deþinutã la 10%.28
Dezvoltarea capacitãþilor de producþie a gazelor din Azerbaidjan face parte

din politica de dezvoltare ºi securitate statalã. Aºa pot fi explicate acordurile
semnate cu companii strãine din marile forþe geopolitice ale lumii. Petrodolarii
pot contribui la o orientare favorabilã a opiniei internaþionale cu privire la rezol-
varea conflictelor pe care le are cu Armenia.29 Ideea a fost întãritã de unul dintre
miniºtrii azeri de externe, care a susþinut cã „petrolul nu numai cã ne defineºte po-
litica noastrã externã ci ºi modul în care statele lumii se orienteazã cãtre noi“.30
Interesele Rusiei în domeniul energiei ºi forþa pe care o dezvoltã asupra foste-

lor republici sovietice se exercitã atât prin presiunea conductelor de transport a
energiei cât ºi prin statutul legal al unora dintre exploatãri, mai ales cele noi. Una
dintre ele, legatã foarte mult ºi de Azerbaidjan este statutul rezervelor de la Ma-
rea Caspicã ºi asupra cãruia Rusia insistã sã fie rezolvat înaintea începerii ex-
tracþiilor.31 În sprijinul acestei afirmaþii vine o notã transmisã de cãtre Ministerul
Rus de Externe în 1994 cãtre ambasadorul Marii Britanii, þarã care semnase un
acord de cooperare în domeniul energiei cu Azerbaidjanul. În mesaj, se susþinea
cã exploatarea ºi transportul petrolului caspic cãtre Occident, trebuie sã se facã
pe baza acordului tuturor statelor, având în vedere cã Marea Caspicã este un sis-
tem ecologic ºi cã nu existã înþelegeri anterioare pe aceastã temã.32 Mai mult, la
o reuniune a ONU din 1994, Rusia a distribuit un document în care afirma cã îºi
„rezervã dreptul de a lua mãsurile potrivite“ împotriva statelor riverane Mãrii
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Caspice care vor exploata resursele în mod unilateral.33 Aceste incertitudini în
privinþa statutului rezervelor caspice, au determinat Azerbaidjanul sã permitã in-
vestiþii din partea companiilor strãine. Cooperarea cu LUKoil a fost vãzutã tocmai
ca un mijloc de a se proteja de încercãrile Rusiei de a rezolva în mod unilateral
problemele de la Marea Caspicã, cu toatã presiunea internã din Rusia care con-
sidera cã astfel se recunoaºte de facto autoritateaAzerbaidjanului în zonã.34 Pânã
la urmã, poate ºi aceasta era o formã mascatã a Rusiei de a se implica în zonã,
având în vedere cã în cadrul LUKoil avea acþiuni ºi statul rus.35
În afara celor trei state mari producãtoare de petrol — Rusia, Kazahstan ºi

Azerbaidjan—, mai existã trei producãtori – Turkmenistan, Ucraina ºi Uzbekistan
— care produc fiecare circa cinci milioane tone anual. În Turkmenistan existã
proiecte de a creºte producþia prin noi explorãri sau prin resursele de la Marea
Caspicã. Ucraina, are cele mai mari probleme, din cauzã cã 90% din petrolul ra-
finat în þarã provine din import, în principal Rusia. Problemele geopolitice dintre
Ucraina ºi Rusia au dus la o subutilizare a rafinãriilor ucrainene. Ucraina extrage
petrol din zãcãmintele interne, dar acestea sunt sub formã de gaz natural conden-
sat. De asemenea, a semnat contracte cu companii externe pentru a explora noi
resurse de petrol, sau de a extinde exploatãrile din Marea Neagrã. Obiectivul
principal este a creºte resursele interne ºi a reduce dependenþa de petrolul din im-
port, în special din Rusia.

Gazele naturale

În ultima perioadã a erei sovietice, rolul gazelor naturale în balanþa energeticã
a depãºit ca importanþã petrolul. În anul 1987 au fost extrase 882,7 miliarde me-
tri cubi, de circa trei ori mai mult faþã de producþia din 1975 ºi de circa 6 ori mai
mult decât în 1965. În termeni de tone energie echivalentã, gazele naturale repre-
zentau 40,5% din balanþa energeticã, valoare dublã faþã de cea înregistratã în
1970 de 19,1%.
Rusia este cel mai mare producãtor de gaze naturale cu valori ale producþiilor

care au crescut în perioada 1985-1990, dupã care s-a înregistrat o stabilizare a
valorilor extrase. A urmat o perioadã de valori relativ constante menþinute în pe-
rioada 1990-2011, cu producþii în jur de 600 milioane m3. Turkmenistanul a înre-
gistrat valori oscilante, cu o cãdere importantã de producþie în perioada 1992-
1998, dupã care producþiile au început sã creascã pânã în anul 2008. Dintre celelalte
state, Ucraina a avut producþii în scãdere pânã în 1992, dupã care producþiile s-au
menþinut relativ constante. Ultimii doi producãtori importanþi – Azerbaidjan ºi
Kazahstan – au înregistrat doar a creºtere uºoarã a producþiilor.
Extracþia de gaze naturale a fost mult mai bine susþinutã de stat, decât pro-

ducþia de petrol. Explicaþiile sunt multiple: sunt folosite în producþia de energie
centralele având nevoie de o furnizare constantã comparativ cu industria ce folo-
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seºte petrol; energia cu gaze naturale este mult mai durabilã, pentru cã au fost
identificate rezerve importante; calitatea infrastructurii de transport a gazelor
naturale este superioarã celei petroliere.
Asemãnãrile dintre producþia de gaze naturale ºi petrol sunt legate de dinamica

spaþialã a activitãþi extractive. S-a înregistrat o mutare a exploatãrilor dinspre
vest cãtre est, adicã spre Siberia de Vest, cea mai reprezentativã zonã cu zãcã-
minte subterane de acest fel. Dintre fostele state URSS, Rusia deþine cele mai
importante zãcãminte de gaze naturale, cu un procent de 90%, urmatã de
Turkmenistan (5% din total), Kazahstan, Uzbekistan, Ucraina ºi Azerbaidjan,
acestea din urmã deþinând procente reduse din totalul fostelor þãri ex-sovietice.
Industria extractivã a Rusiei este dominatã de concernul Gazprom, care este im-
plicat în activitãþile specifice de extracþie, procesare ºi distribuþie a gazelor.
Extracþia gazelor naturale sovietice a început mai ales dupã 1950, când s-a

dat startul exploatãrilor certe de gaze. Cea mai importantã regiune extractivã era
în Baku, Azerbaidjan, iar o micã parte din zãcãminte la Daºava, din vestul Ucra-
inei. O nouã exploatare s-a dezvoltat la ªebelinka, în estul Ucrainei, cu o locali-
zare mai bunã faþã de regiunile urban-industriale ale spaþiului sovietic european.
Exploatãrile de la Daºava ºi ªebelinka fãceau din Ucraina cel mai important fur-
nizor de gaze naturale din spaþiul sovietic.
La începutul anilor 1970 producþia de gaze naturale din Ucraina a început sã

scadã, urmãtoarea zonã a exploatãrilor fiind orientatã cãtre Caucazul de Nord ºi
Asia Centralã, aceasta din urmã ajungând sã deþinã circa 1/3 din totalul produc-
þiei sovietice, aproape jumãtate provenea din Caucazul de Nord, iar restul din
noile exploatãri ale Siberiei de Vest.
Aceasta este o zonã naturalã cu multe probleme de inaccesibilitate amena-

jãrilor antropice, dar în timp s-a construit un sistem eficient de transport al gaze-
lor naturale cãtre regiunile consumatoare. Producþia era bazatã pe zãcãmântul de
la Urengoi, care în 1990 deþinea jumãtate din producþia de gaze a Rusiei. Alt zã-
cãmânt al Siberiei de Vest este localizat în Iamburg. În total, Siberia de Vest de-
þine 90% din producþia de gaze a Rusiei ºi 80% din producþia þãrilor ex-sovietice.
Institutul Geologic al Statelor Unite a estimat volumul mediu de petrol recu-

perabil, convenþional, nedescoperit la 8 miliarde de barili brut de petrol, 670 tri-
lioane metri cubi de gaze naturale ºi 21 de miliarde de barili de gaz lichid36. Stu-
diul american a arãtat cã Siberia de Vest este cel mare bazin petrolifer, extins pe
o suprafaþã de 2,2 milioane de km2.
Principala problemã geopoliticã a rezervelor ºi exploatãrilor de gaze naturale

din Siberia de Vest este legatã de transportul acestora dinspre zonele de extracþie
cãtre zonele de consum. Prima problemã este legatã de calitatea infrastructurii
de transport prin conducte, care uneori în urma unor accidente produce pagube
de mediu. Cea de-a doua este legatã de dependenþa Rusiei faþã de traversarea
conductelor prin teritoriul Ucrainei; circa 90% din exporturile de petrolul ruseºti
trec prin aceastã þarã.
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Turkmenistanul, alãturi de Uzbekistan, îºi disputã locul secund în privinþa
producþiilor de gaze extrase dintre þãrile spaþiului ex-sovietic. Dupã cãderea
URSS producþiile au scãzut semnificativ, mai ales din cauza presiunii preþurilor
ºi pieþelor de desfacere externe. Preþurile pentru gazele din Turkmenistan au
crescut, ceea ce a prejudiciat exporturile, în special cele cãtre Ucraina. Pentru ac-
cesul la pieþele externe, Turkmenistanul s-a implicat în proiecte de construire a
unor conducte cãtre Iran ºi Turcia. Un proiect important este construcþia unor
conducte care sã urmãreascã fostul Drum al Mãtãsii spre China, ºi de aici prin
conducte subacvatice cãtre Japonia. Aceasta din urmã a manifestat un interes
deosebit în rezervele de gaze naturale ale Turkmenistanului, semnând contracte
de tip joint venture pentru dezvoltarea proiectelor în domeniu. Kazahstan, Uzbekistan
ºi Ucraina au înregistrat producþii relativ constante dupã cãderea URSS, în ciuda
unor încercãri de a creºtere producþiile ºi de a reduce dependenþa energeticã faþã
de Rusia. Pentru Ucraina, cauzele þin mai mult de diminuarea rezervelor.

Energia nuclearã

Spaþiul ex-sovietic a fost primul în care a fost utilizatã energia nuclearã în
scopuri civile, pentru producerea de energie electricã. Era vorba despre o micã
centralã, situatã în Obninsk, în apropiere de Moscova, deschisã în anul 1954 ºi
încã în stare de funcþionare. La ora actualã, Rusia are 10 centrale nucleare dotate
cu 30 de reactoare, ceea ce plaseazã Rusia pe locul al patrulea pe glob dintre
þãrile producãtoare de energie electricã dupã Statele Unite ale Americii, Franþa
ºi Japonia.
Cele mai mari centrale nucleare sunt situate în partea europeanã a Rusiei: Ka-

lininskaia (2.000 MW), Smolenskaia (3.000 MW), Novovoronezhskaia (1.800
MW), Kurskaia (4.000 MW), Leningradskaia (4.000 MW) etc. O micã centralã
nuclearã este situatã la Bilibino în apropiere de Ciukotka, pentru a acoperi ne-
voile regionale de electricitate. A fost construitã la nivel experimental în zona
arcticã, una dintre cele mai reci zone de pe glob. Producþia de energie electricã
generalã a Rusiei este mai mare decât nevoile interne ºi în aceste condiþii este
exportatã.
Dupã accidentul nuclear de la Cernobîl, Rusia ºi-a diminuat proiectele de

construire a unor centrale noi, dar acestea au fost reluate dupã Protocolul de la
Kyoto, ºi din cauza costurilor mai ridicate ale energiei obþinute din cãrbune ºi
gaze naturale. Protestele geopolitice faþã de centralele nucleare sunt ceva mai
scãzute în Rusia, dar mult mai ridicate în Ucraina, unde se aflã ºi centrala de la
Cernobîl. Ca efect al acestor reacþii, o centralã nuclearã din Armenia a fost în-
chisã. Aceste lucruri au dus la regândirea programelor nucleare energetice.
Cu toatã cã existã o presiune în direcþia diminuãrii surselor de energie nuclea-

rã, importanþa ei nu poate fi ignoratã. De exemplu, Lituania nu poate supravieþui
energetic fãrã electricitatea produsã la centrala de la Ignalina, care produce circa
1/3 din totalul energiei consumate în þarã. Rusia deþine aproape jumãtate din ca-
pacitatea energeticã instalatã în spaþiul ex-sovietic.
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Energia din surse regenerabile

Întinderea imensã a teritoriului ex-sovietic, determinã ca acesta sã dispunã de
numeroase surse de energie alternative, aºa cum sunt energiile eolianã, solarã,
biomasã, care sunt chiar mai bine distribuite decât cãrbunele, petrolul sau gazele
naturale.37 Cu toate aceste posibilitãþi, þãrile spaþiului ex-sovietic nu utilizeazã
energiile regenerabile decât într-o foarte micã proporþie. Conform unui studiu al
Agenþiei Internaþionale a Energiei38 din 2003, resursele regenerabile ale Rusiei
acoperã circa 30% din nevoile sale energetice, dar la ora actualã deþin doar 3%
din totalul energiei, ºi mai puþin de 0,5% dacã excludem energia produsã de hi-
drocentrale.
Amenajãrile de pe Volga sunt reprezentate de 12 baraje mari, amenajate pen-

tru hidroenergie ieftinã. Alte râuri ale Siberiei sunt amenajate hidroelectric: An-
gara-Enisei, Obi-Irtîº ºi pe afluenþii râurilorAmur ºi Lena. Cel mai important ba-
raj al Rusiei este cel de la Saiano-ªuºenskaia de pe Enisei. Una dintre proble-
mele asociate spaþiului ex-sovietic în producþia de hidroenergie este legatã de se-
zonalitatea condiþiilor climatice, îndeosebi îngheþarea apelor râurilor ºi lacurilor
antropice în timpul iernii. Altã problemã þine de sistemul de aºezãri, ce presupune
ca în cazul amenajãrii unui lac de acumulare sã fie inundate localitãþile din a-
monte. Celelalte þãri ex-sovietice dispun de amenajãri hidroelectrice în Ucraina,
Georgia, Kazahstan ºi Tadjikistan, iar interesele economice ºi geopolitice au dus
la amenajarea unor instalaþii hidroelectrice în Tadjikistan care sã fie construite
de China ºi Iran.
Potenþialul eolian al þãrilor ex-sovietice este semnificativ, îndeosebi pentru

Rusia, Kazahstan ºi Ucraina. Regiunile cu potenþial eolian ridicat sunt reprezen-
tate de zona costalã esticã, Peninsula Iamal, zonele înalte din Urali ºi Caucaz,
dar ºi întinsele câmpii de stepã. Totuºi, aceastã energie este puþin utilizatã. Pro-
blema principalã este legatã de lipsa unui vânt suficient de puternic ºi constant
în întinsa regiune de câmpie unde se concentreazã populaþia, iar consumul ener-
getic este important. Proiectele în domeniul energiei eoliene urmãresc valorifi-
carea potenþialului Rusiei europene ºi a Orientului Îndepãrtat.
Rusia dispune de un potenþial solar scãzut pentru utilizarea în producerea de

energie electricã sau alt tip de energie. Poziþia latitudinalã a teritoriului ex-sovie-
tic creeazã probleme legate de cantitatea de energie solarã, cu lungi perioade no-
roase. Un potenþial cevamai ridicat este în zona sudicã (regiunile Kuban ºiAstrahan)
ºi în partea esticã a Siberiei (Iakuþia ºi Buriatia). Întregul potenþial solar al spa-
þiului ex-sovietic este de 6%.39 În perioada sovieticã au fost amenajate facilitãþi
de valorificare a energiei solare în Crimeea (Ucraina), Armenia ºi Uzbekistan.
Potenþialul geotermal al Rusiei este concentrat în Orientul Îndepãrtat. Aici,

peninsula Kamceatka are 22 de vulcani activi, iar insulele Kurile au 21. De ase-
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menea, gheizere ºi izvoare termale se gãsesc în Kamceatka ºi Ciukotka. Din
acest potenþial geotermal sunt amenajate douã staþii geotermale în Kamceatka.
Utilizãri locale ale energiei termale sunt posibile în sudul Siberiei ºi în Caucaz.
Ucraina la rândul ei are un potenþial geotermal, dar scãzut, în Munþii Carpaþi ºi
în Crimeea.

Rutele de transport pentru valorificarea resurselor energetice.
Implicaþii geopolitice

Conductele de petrol ºi gaze naturale

Conductele de petrol ºi gaze naturale constituie un subiect apãrut în cadrul
dezbaterilor geopolitice de abia dupã destrãmarea URSS.40 Una dintre princi-
palele preocupãri geopolitice pentru acest spaþiu este accesul fostelor state sovie-
tice la sistemul de transport, la costuri care sã facã competitive produsele transpor-
tate, îndeosebi cele pentru export, ceea ce reprezintã o componentã esenþialã pentru
prosperitatea economicã ºi socialã.41 Petrolul se transportã în principal prin con-
ducte, cãrora li se adaugã tancurile petroliere, rutele ºi amplasarea lor fiind la
contactul dintre politicã ºi economie.42 Ele aduc bani economiei naþionale prin
taxele de transport ºi creeazã locuri de muncã pentru cei care le administreazã ºi
întreþin, unele state ajungând sã le opreascã contrar acordurilor între state.43 A-
cest lucru complicã foarte mult alegerea traseelor internaþionale ale conductelor
de petrol.44
Conductele de petrol sunt cele mai rapide ºi mai eficiente din punct de vedere

economic dar pot fi vulnerabile în faþa presiunii statelor pe care le traverseazã ºi
deþin controlul lor. De asemenea, conductele sunt vulnerabile în faþa atacurilor
teroriste, fiind una dintre strategiile grupurilor etno-naþionaliste care luptã cu gu-
vernele centrale din Zona Caucazului. De exemplu, gherilele cecene au atacat
conductele din regiunea Caucazului, iar în afara spaþiului sovietic kurzii au ata-
cat conductele din sud-estul Turciei.45
Sistemul de transport sovietic a fost conceput ca unul integrat, iar accesul bu-

nurilor ºi al materiilor prime dinspre þãrile Asiei Centrale sau Caucazului cãtre
Europa, traverseazã Federaþia Rusã ºi/sau Ucraina, apãrând uneori conflicte cu
puternice implicaþii în aspectele geopolitice. De exemplu, conductele de gaze
naturale dinspre Rusia cãtre Europa trec prin Ucraina, care la rândul ei face pre-
siuni asupra Rusiei pentru a obþine un preþ mai mic al gazului furnizat pentru ne-
voile interne.46
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Uneori, între Ucraina ºi Rusia se ajunge la un conflict, denumit „rãzboiul ga-
zelor“, din cauzã cã în fiecare an sunt negociate contractele de aprovizionare ºi
tranzit pentru gaze. Autoritãþile ucraineene pentru a obþine un preþ mai mic
pentru gazul intern amânã plata datoriilor cãtre Rusia, care la rândul ei încearcã
întotdeauna sã creascã preþul pentru gazul furnizat. Uneori, societatea-monopol
din Rusia – Gazprom, opreºte furnizarea gazelor ceea ce afecteazã aproape în-
treaga Europã occidentalã, aºa cum s-a întâmplat în ianuarie 2006, februarie
2008 ºi ianuarie 2009.47
Majoritatea exporturilor de gaze naturale ºi petrol ale Rusiei se îndreaptã cãtre

þãrile membre ale Uniunii Europene, circa 85% din ele trec pe teritoriul Ucrai-
nei, iar Rusia asigurã 40% din importuri pentru þãrile UE, cu un ritm anual de
creºtere de 2,5%48.
La nivel global, Rusia deþine cea mai complexã reþea de conducte dupã SUA,

dar cantitatea de produse transportate prin ele este pe primul loc în lume. Prima
conductã a fost construitã în 1907, pe o lungime de 835 km, pentru transportul
de kerosen de la Baku la Batumi în zona Caucazului. Pânã la cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, ritmul construirii de conducte a fost redus, URSS având doar
2.000 km, dar a ajuns în 1990 la 66.000 km. Cele mai importante amenajãri au
avut loc în anii 1980, când s-a construit un sistem complex de legãturã între Eu-
ropa Centralã ºi vestul Siberiei.49 De exemplu, conducta Druzhba [Prietenia]
care leagã rafinãria de la Almetievsk (Tatarstan) de Samara, Mozîr ºi eventual
Brest în Belarus. În prezent, aceastã linie este cea mai importantã pentru ex-
portul de petrol din Rusia.50 În anul 2008, Rusia avea pe teritoriul sãu 44.000 km
de conducte de petrol ºi peste 150.000 km de conducte de gaze naturale. Pe
acestea sunt transportate 55% din cantitatea de petrol ºi gaze naturale, iar din ele
59% sunt gaze naturale ºi 41% petrol.51 Petrolul este comercializat prin in-
termediul companiei Transneft iar gazul prin Gazprom. Companiile private inte-
resate în comerþul cu petrol trebuie sã cumpere drept de tranzit de la Transneft,
aflatã sub controlul statului.
Conducta Consorþiului Caspic de transport a petrolului de la Tengiz la termi-

nalul marin Novorossisk de la Marea Neagrã, aparþinând Rusiei este singura con-
ductã care traverseazã teritoriul Rusiei fãrã sã aparþinã în întregime de Transneft.
Construcþia conductei a început în 1992 la iniþiativa Rusiei, Kazahstanului ºi
Omanului, pentru a construi o conductã care sã exporte petrolul din Kazahstan
la Marea Neagrã. La consorþiu s-a alãturat ulterior ºi Azerbaidjan.52 Presiunea
din partea Rusiei, ºi dorinþa din partea Kazahstanului de a nu provoca retragerea
acesteia din proiect a determinat ca pânã la urmã o conductã dinspreAzerbaidjan
cãtre cea a Consorþiului Caspic sã nu mai fie realizatã.53
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Azerbaidjanul a semnat în primã fazã aderarea la Consorþiul de Conducte
Caspice dar dupã s-a retras, semnând un acord cu Turcia pentru construirea unei
conducte de 1.600 km care sã meargã pânã la portul Ceyhan. Acest lucru atrage
presiuni constante din partea Rusiei cãtre Azerbaidjan pentru a nu investi într-un
asemenea proiect, ci de a pãstra conductele care traverseazã Rusia drept cale de
acces a petrolului azer cãtre þãrile Europei Occidentale. În iulie 1994, aproape
imediat dupã semnarea de cãtre Azerbaidjan a contractului, Preºedintele Rusiei
Boris Elþîn a semnat un decret secret intitulat „Despre securizarea intereselor
Rusiei la Marea Caspicã“, care examina eventualele mãsuri contra Azerbaidjanului
ca urmare a contractului. Una dintre mãsuri viza blocarea vaselor azere de a mai
intra în apele teritoriale ruseºti, ceea ce însemna apariþia unor dificultãþi majore
pentru transportul utilajelor de pe platformele petroliere maritime.54 Ulterior,
Preºedintele Elþîn a suspendat acest decret.55
Regruparea lui Elþîn a fost pusã pe seama legãturilor strânse de atunci dintre

primul-ministru Victor Cernomîrdin ºi LUKoil, compania având numeroase in-
terese economice în Azerbaidjan. Acestea includeau: Consorþiul Companiei de
Operare Internaþionalã a Azerbaidjanului unde deþinea 10% din câmpurile pe-
trolifere Azeri ºi Chirag, ºi câmpurile subacvatice de la Guneshli; Câmpul pe-
trolifer de la Shakh Deniz, din sud-estul Mãrii Caspice unde deþinea tot 10%;
LUKoil deþinea 60% din câmpul de la Iamala, iar SOCAR 40%. Aceste interese
„egoiste“ ale LUKoil, au atras numeroase critici în cadrul opiniei publice ºi a po-
liticienilor din Rusia, inclusiv a vice-prim-ministrului Alexandr Sokhin. Acest
lucru a marcat o rupturã între interesele politice ale Rusiei, prin blocarea expor-
turilor din Azerbaidjan ºi interesele economice private reprezentate de LUKoil.
Cu toate acestea interesul major al Rusiei era sã nu fie exclusã din proiectele
energetice din þãrile spaþiului ex-sovietic.
Una dintre cele mai recente conducte a fost construitã pe traseul Baku-Tbilisi

(Georgia)-Ceyhan (Turcia), cu acronimul BTC. Construirea ei implicã importante
dezbateri geopolitice, deoarece a fost realizatã cu fonduri din SUA ºi din Europa,
Rusia fiind evitatã din traseul noii conducte. Construcþia conductei a fost o solu-
þie pentru transportul petrolului dinAzerbaidjan cãtre alte pieþe fãrã a mai depinde
de conductele ruseºti. Proiectul a început prin semnarea laAnkara în martie 1993
a acordului dintre Turcia ºi Azerbaidjan, pe conductã fiind prevãzut transportul
a 25 milioane tone de petrol din Azerbaidjan ºi posibil a încã 15 din Kazahstan
cãtre Ceyhan. În aceste condiþii administraþia Putin-Medvedev, încearcã sã preia
controlul asupra fluxurilor de petrol din Marea Caspicã. Capacitatea conductei
este de 1 mil. de barili de petrol pe zi, iar comparativ Rusia produce 9 mil. de barili
pe zi.
Lungimea totalã a conductei Baku-Ceyhan este de 1.730 km, din care 468

sunt pe teritoriul Azerbaidjan, 225 km trec prin Georgia ºi 1.037 prin Turcia.
Portul de la Ceyhan are avantajul cã poate opera fãrã întrerupere tot anul, com-
parativ cu portul Novorossisk de la Marea Neagrã care are probleme cu înghe-
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þarea apei circa douã luni pe an. Conducta a beneficiat de un important sprijin
din partea SUA, care ºi-a folosit toatã influenþa pentru a elimina Rusia ºi Iranul
din a fi parteneri la construcþia ºi funcþionarea conductei. În plus, alegerea Turciei
a fost justificatã ºi de statul ei ca singurul stat membru NATO implicat în proiect.
O nouã conductã a fost construitã în partea de est a Rusiei, de la Angarsk,

aproape de Lacul Baikal, cãtre China ºi Japonia (HARTA4.12). La momentul în-
ceperii construcþiei au apãrut proteste intense pentru apropierea de Lacul Baikal,
fiind nevoie de intervenþia preºedintelui Vladimir Putin. Planurile din anul 2011
prevedeau mutarea cu aproape 100 kmmai la nord de Lacul Baikal.Alte conducte
sunt în construcþie în partea europeanã a Rusiei, în apropiere de St. Petersburg ºi
la Marea Barents. Realizarea acestor conducte va permite Rusiei sã exporte di-
rect cãtre Europa ºi posibil cãtre SUA, prin evitarea þãrilor estice care îi creeazã
probleme.
Problemele geopolitice regionale implicã aceleaºi probleme ale transportului

petrolului cãtre pieþele vest-europene. Dupã obþinerea independenþei de cãtre
statele Caucazului de Sud, conflictele militare au avut loc în multe direcþii, în
Nagorno-Karabah, în Cecenia ºi Abhazia. Nici un stat aproape cã nu poate ga-
ranta securitatea conductelor de petrol, care ar avea un rol vital în dezvoltarea
statelor cu probleme economice grave intervenite dupã destrãmarea URSS.
Abhazia ocupã o poziþie strategicã, ca o punte ce leagã Rusia ºi Europa de Geor-
gia, Armenia ºi Azerbaidjan ºi mai departe cu Turcia ºi þãrile Asiei Centrale.56
Implicarea Rusiei în conflictul din Abhazia este legatã ºi de importanþa geo-

strategicã în transportul petrolului din zonã. Obþinerea controlului la Marea Nea-
grã, protejeazã porturile ruseºti Novorosiisk ºi Tuapºe, ºi o apropie de porturile
georgiene de la Poti, Supsa ºi Batumi prin care Georgia exportã petrolul.57 În
plus, prezenþa Rusiei în Abhazia induce un risc al transportului petrolului din
Azerbaidjan cãtre Georgia, ceea ce determinã menþinerea preþului petrolului la
un nivel ridicat.58 Acest lucru a fost susþinut de ministrul Apãrãrii al Rusiei, care
în timpul unei vizite în zonele de conflict, în 1993, a afirmat cã Rusia va con-
tinua sã aibã interese geopolitice ºi economice înAbhazia, iar trupele vor rãmâne
în regiune.59
De asemenea, controlul asupra Abhaziei complicã aspectele transportul pe-

trolului cãtre Turcia. Cea mai mare ameninþare este legatã de portul Supsa, pe
unde este livrat cãtre Occident petrolul din Azerbaidjan, situat la doar 20 km de
Abhazia.60 Analiºtii susþin cã Rusia va face toate eforturile pentru a discredita
ruta Baku-Supsa, folosindu-se de tensiunile etnice din regiune, sau chiar creând
presiuni pentru inducerea unora noi, „arme“ ideale cu efecte imediate.61 Cu toate
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acestea, dupã rezolvarea conflictului din Abhazia, a continuat dezvoltarea proiec-
telor energetice din zonã.62
Prima conductã de gaze naturale a fost construitã în anul 1940 pe traseul

Moscova-Saratov. Una dintre cele mai importante conducte de petrol pentru
export este Urengoi-Pomari-Uzgorod, care realizeazã exportul de gaze din Rusia
cãtre Europa Centralã ºi de Vest. Altã conductã este Soiuz, care leagã Orenburg
de Uzgorod din vestul Ucrainei. Turkmenistanul, unul dintre producãtorii impor-
tanþi de gaze, realizeazã exportul lor prin intermediul conductelor ruseºti. Existã
o propunere regionalã de realizare a unei conducte, denumitã Nabucco, pe sub
Marea Caspicã spre Baku ºi Turcia, tot cu scopul de a evita Rusia. Rusia la rân-
dul ei, deruleazã proiectul Blue Stream, care este unul subacvatic pentru a trans-
porta gazul cãtre Turcia, iar un alt proiect South Stream prevede construirea unei
conducte de gaze naturale din Rusia cãtre Grecia, Italia ºiAustria. Lor li se adaugã,
o conductã dinMarea Balticã, de la Vyborg cãtre Germania, denumitãNorth Stream.
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