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I nterconectările în UE şi coridorul Nord- Sud ( Polonia Cr oaţia) sunt m a i fe za bile şi utile în a con t r acar a Ga zpr om
decâ t fa nt om a t ice le pr oie ct e - mamut către Orient – din
ca r e or icu m nu se va const r u i niciu nul, cu actuala criză
regională, e x p lică EFOR

Băsescu, gazul şi
du e lu l în con du ct e cu
polon e zii
Un sfat pentru preşedinte ( şi dl Chifu ) :
lăsaţi populismul şi faceţi ce zice
pre m ie r u l Tusk ; a r e dr ept a t e


UE are nevoie de pieţe de ga z
int e gr a t e şi lichide, pe bază de
int e r cone ct a r e ;



Ace ste a v or pe rm it e m ult m a i
multe tranzacţii spot şi v or
e lim ina na t ur a l cont r a ct e le d e
tip Gazprom, discriminatorii şi
pe t e r m e n lung;



O piaţă integrată şi lichidă a
gazului se echilibrează
singură, fără atâta risipă de
efort de coordonare politică;
de a ce e a este şi sabotată din
răsputeri de beneficiarii st a t us
quo- u lui
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Cum Eur opa își importă cam 24% din
consum ul de gaze de la Gazpr om , din
care jumătate trec prin Ucraina, una din
t em er ile Eur opei e ca ultim ele
evenimente din Ucraina să nu întrerupă
flux ul de gaze de la Gazpr om car e
tranzitează Ucraina spre țările europene.
Au fost înt r er uperi și în momente mult
m ai calm e decât acum : în ianuarie
2009, Ucr aina avea dat orii uriașe pentru
gazul r usesc, iar Gazpr om a înt r erupt
complet furnizarea. Ca răspuns, Ucraina
a blocat tranzitul de gaze către Europa.
Cele 13 zile de înt r er uper e a t ranzitului
de gaz prin Ucraina au făcut ca aproape
t oat e țările din centrul și estul Europei,
cu ex cepția României, să aibă un deficit
de gaz de pest e 50, chiar 75% ( Fig. 1) .
Evident , sit uația e azi mult mai gravă, și
Acest raport este parte dintr- un proiect susţinut
de Open Society Foundations (OSF)
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nu doar din cauză că Ucraina datorează
1,7 miliarde de dolari către Gazprom.
Din fer icir e, pentru Europa, criza gazului
din 2009 a fost un semnal de alarmă
înțeles corect. Atunci s- au acceler at
efor t urile pent ru diver sificar ea rut elor și
sur selor de gaz, pent r u a reduce
r iscurile m ajor e la car e sunt ex puse în
principal țările Visegrad și estul Europei.
Desigur, proiectul vedetă a fost
Coridor ul Sudic și, din acesta, cel mai
“fezabil” părea Nabucco: ambițios,
scum p și nesigur, dar un pr oiect car e ar
fi adus gaz din Asia Centrală în regiunea
cea mai dependentă de gazul rusesc și
de ruta ucraineană. Însă Nabucco a
pierdut cur sa anul t r ecut în fața
alt er nat ivei TAP, car e va apr oviziona cu
gaz Europa de Sud – dacă se va
const r ui înt r - adevăr, ceea ce e tot mai
puţin sigur. TAP a câștigat pentru că e
m ult m ai ieft in, dar e pr ea depart e de
țările cele mai dependente de Gazprom
ca să le rezolve problema.
Mai puțin spectaculos, dar mai aproape
de viziunea pieței unice europene, este
așa- num it ul coridor Nord- Sud,
prom ov at și el tot ca urmare a crizei din
2009. Acest a va int er conect a m ai bine
piețele naționale, permite folosirea mai
bună a capacităților de înmagazinare
din acest e piețe și va aproviziona mai
m ult e țări europene cu gaz prin cele
două viitoare terminale LNG de la
capet e, în Polonia și Croația. Coridorul
înseamnă piețe lichide, spot şi
dezv oltar ea unui “ hub” pr obabil la
t er m inalul LNG polonez, car e v a fi
finalizat în 2014.
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Proiectul nu are sens decât dacă
reglementările și modelele de piață
naționale se apropie de modelul pieței
europene unice de energie. Cu alt e
cuvint e, e acel pr oiect car e are
r ealm ent e șansa să împingă dezvoltarea
unei piețe reale și int egrat e de gaz în
Europa, bazată pe contracte flexibile și
t r anzacționare spot, un lucr u pe car e nu
l- ar fi reușit în schimb conducte ca
Nabucco, car e presupun cont ract e de
liv rar e de gaz pe t er m en foar t e lung,
r igide. Chiar în condițiile în care și

Fig. 1 . Dependenţa fizică d e Rusia:
st at ele UE au fost a fect at e în
dive rse grade de criz a rusoucrainiană din 2009. De aici se vede
nevoia diversificării surselor

t er m inalul LNG polonez, scum p ( aproape
1 m iliard euro) , e par țial finanțat prin
cont r act e pe t er m en lung cu Qat argas,
acestea blochează doar 1.5 bcm pe an,
r estul de până la 5 bcm rămânând
disponibili pent r u t ranzacții spot, dacă
pr ețurile permit.
Viit orii int er conect or i v or garant a
accesul consum at orilor din t oat e țările la
t oate piețele și depozitele din regiune,
cr escând concurența și lichiditatea pieţei
şi reducând riscul întreruperii furnizării.
I ar acest lucr u se va întâm pla gradual,
pe măsură ce se construiesc
int er conect orii ( ex . Ungaria- Slovacia,
Polonia- Slovacia, Slovacia- Ucr aina) ; nu
e nevoie să fie gata întregul coridor ca
să vedem primele beneficii, spr e
deosebire de Nabucco sau TAP, proiect e
de t ip “ t ot ul sau nim ic” .
I nt er conect orii vor lim ita evident
capacit at ea de abuz a Gazprom prin
discr im inar e de pr eț între diferite țări,
mai ales dacă partenerii Gazprom în
Europa nu vor mai fi lăsați de DG
Com petition să accepte clauze de
dest inație (adică interdicția de a revinde
în altă țară gazul cumpărat, marea
problemă actuală). Astfel, dacă Gazpr om
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Cum coridorul Nord- Sud chiar ar e sens,
nu e de mirare că Polonia s- a concent r at
m ai m ult pe el și n- a susținut prea tare
iluzoriul Nabucco în ultim ii ani. E cazul
să lăsăm niţel orgoliile deoparte şi să nu
mai încercăm “le- o t ragem noi
polonezilor” pentru că n- au susținut
Nabucco. Mai ales că, după cum se
vede, premierul Tusk e invitat să scrie
editoriale în presa mare occidentală,
ceea ce nici un politician r om ân la vâr f
încă n- a reuşit1. În plus, România stă cel
m ai bine cu diver sificar ea sur selor în
toată regiunea, păcatul nostru fiind lipsa
oricărei decizii coerente pe politica
energetică, dominată în continuare de
gr upuri de int er ese2 .

Fig. 2 . Dependenţa “efectivă” de
Rusia (BERD), mai mică decât cea
fizică în funcţie de int er- conectări şi
diversificare. Conduct e le- fantomă
către Est vs. proiectul european
fe zab il N ord- Sud
va vinde unei țări A cu 500 și alteia
vecine B cu 100, fără clauze de
dest inație, iar între A și B există
int er conect ori , B poat e vinde lui A cu
m ult sub 500 şi astfel piaţa se
lichidizează şi se echilibrează singură,
fără intervenţii politice care cer timp şi
efor t . Chiar dacă azi gazul lichefiat e
m ult m ai scum p decât gazul rusesc și
m er ge spr e Asia, lucr urile se pot
schim ba în t im p.
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Nici măcar cei care l- au angaj at lobby-ist
pe Tony Blair.
1

2

Mai m ule det alii despre lipsa de d ecizie în
România, ca şi despre proiectul Nord- Su d
în general, în Otilia Nuţu (2013)
“ Rom an ia: No Di rect ion in Gas Policy” in
Nort h–South Gas Corridor. Geopolit ical
Breakt h rou gh in Cen t ral Europe. Th e
Polish I n stit ut e of I nt ern at ion al Affairs.
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Şi mai important, un proiect pr ecum
Coridor ul Nord- Sud suprapus pe o piaţă
liberalizată, “adâncă” şi lichidă, face ca
țările de pe traseu să aibă tot interesul
să se opună modelului contractual
im pus de Gazpr om ( t erm en lung; clauze
t ake- or - pay și de destinație; preț legat
de pet rol) m ai bine decât ar face- o orice
efort de coordonare diplomatică, care
vedem ce greu se încheagă. Ba chiar ar
cr ește interesul statelor membre în
finalizar ea invest igației DG Competition
din 2012 în abuzul de poziție dominantă
a Gazprom în opt st at e eur opene.

Până una- alta, Coridorul Nord- Sud e un
proiect din car e v om beneficia din plin și
noi, fără cine știe ce effor t , pr in
int erconect or ul Arad- Szeged, pe unde
acum importăm tot gaz rusesc. Întrucât
proiect ul e m ult m ai fezabil decât alt e
variant e de div er sificar e și are deja
spr ijinul fer m al Poloniei, un st at pe car e
te poţi baza că știe să negocieze cu UE
independența de Gazprom, e cazul să ne
comportăm ceva mai rațional.
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