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CUVINTE CHEIE : petrol, gaze naturale, cărbune, uraniu, hidroenergie, conducte, 

resurse, Rusia, UE, mecanism de preţ. 

Introducere 

Motivaţia scrierii tezei de doctorat cu titlul „Cooperarea economică Rusia-UE în 

domeniul energetic” rezidă în importanţa acestui subiect pentru securitatea energetică a ţărilor 

Uniunii Europene şi ca urmare a necesităţii explicării unor aspecte ce ţin de formarea preţului la 

gazul natural importat de aceste ţări din Federaţia Rusă.  

Obiectivul fundamental pe care ni l-am propus să îl atingem este reprezentat de cercetarea 

relaţiilor existente la nivel de state, respectiv la nivel de companii energetice între Rusia şi ţările 

Uniunii Europene în domeniul livrării de gaze naturale, problematica petrolului fiind abordată 

doar sub aspectul caracterizării generale a situaţiei energetice globale. 

Pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite, am formulat două ipoteze de la care ne-

am început cercetarea: 1) în condiţiile interdependenţelor de natură economică existente la nivel 

mondial, atât Uniunea Europeană cât şi Rusia sunt obligate a coopera, mai ales în sectorul 

energetic, sferă a vieţii economice vitală pentru ambii actori geopolitici; 2) necesitatea de a face 

Rusia să devină şi mai dependentă de Uniunea Europeană în relaţiile sale economice externe, 

aceasta fiind cea mai bună cale în direcţia asigurării securităţii energetice comunitare. 

 

Cap. 1. Complexul energetic eurasiatic în configuraţia energetică mondială 

În acest capitol, pe baza datelor statistice sunt prezentate structura energetică globală, 

structura energetică a Uniunii Europene şi a Federaţiei Ruse. 

Pornind de la discuţia privind „capitalismul fosil”
1
 şi de la actuala formă de organizare 

politică a societăţii contemporane, o democraţie a carbonului
2
, am prezentat principalele trenduri 

înregistrate în materie de producţie, consum şi preţuri ale principalelor resurse energetice fosile 

ale planetei.  

 În secţiunea 1.1. au fost analizate resursele energetice la nivel global, distribuţia acestora 

pe regiuni şi analiza producţiei, consumului şi situaţiei comerţului internaţional cu principalele 

tipuri de resurse. Astfel, în ciuda a numeroase prognoze privind caracterul limitat al resurselor 

                                                             

1 Elmar Altvater, The social and natural environment of fossil capitalism, Social Register, 2007, no. 43, p. 39-59;  
2 Timothy Mitchell, Carbon democracy, Economy and society, vol. 38, no. 3, 2009, p. 399-432;  
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energetice fosile, datele statistice analizate ne-au arătat o creştere în timp, din 1980 până în 

prezent a rezervelor de petrol (de 1,99 ori) şi gaze naturale (de 2,31 ori) 

 În ceea ce priveşte distribuţia pe glob a principalelor resurse energetice, am observat că în 

cazul petrolului şi gazelor naturale se manifestă o concentrare geografică a resurselor – petrolul 

fiind în proporţie de 62,2% iar gazele naturale de 64,3%
3
 localizate geologic în Orientul Mijlociu 

şi Federaţia Rusă. Distribuţie mult mai echilibrată la nivel global se observă în cazul cărbunelui şi 

a uraniului, ceea ce nu implică dependenţa de o anumită zonă geografică a utilizatorilor acestui 

tip de resurse. 

 La nivel global, cei mai mari producători de petrol sunt: Rusia (12,9% din producţia 

totală), Arabia Saudită şi Statele Unite ale Americii (11,8% respectiv 8,3% din totalul producţiei), 

în vreme ce în materie de exporturi situaţia se prezintă puţin diferit, Arabia Saudită fiind cel mai 

mare exportator (18,2% din volumul exportat la nivel global), urmată de Rusia (12,3%) şi Iran 

(6,1%). Rusia nu este primul exportator mondial de petrol urmare a consumului intern însemnat. 

 În materie de gaz natural, s-a putut observa o evoluţie crescătoare a producţiei şi 

consumului în Europa şi Eurasia în decursul ultimelor 4 decenii, urmare a reorientării ţărilor 

europene spre acest tip de resursă după şocurile petroliere, iar creşterea producţiei este rezultatul 

apariţiei pe piaţa europeană a gazului natural a unui nou producător, Uniunea Sovietică. 

 Sub aspectul consumului de resurse energetice la nivel mondial am constatat câteva 

trenduri deosebit de importante. În majoritatea regiunilor globului a scăzut ponderea consumului 

de petrol şi cărbune în favoarea consumului de gaz natural, de hidroenergie şi energie nucleară. 

Totuşi, s-a observat că de-a lungul timpului economiile mai dezvoltate au trecut primele la un 

consum mai semnificativ de gaze naturale, în vreme ce economiile emergente, precum cea a 

Chinei au continuat să utilizeze intens cărbunele pentru producţia de energie primară. Ca o 

concluzie generală în materie de consum energetic, în ultimii 20 de ani China şi implicit regiunea 

Asia-Pacific au reprezentat cei mai semnificativi consumatori de energie la nivel mondial. În 

cadrul respectivei regiuni (şi uneori pentru consumul mondial) China fiind cea care determină 

trendul de ansamblu. 

 În materie de preţuri, s-a putut constata o creştere continuă a preţurilor în primul deceniu 

al secolului XXI, preţul cărbunelui înregistrând cel mai stabil nivel, cu variaţii extrem de reduse 

                                                             

3 Pe baza datelor BP Statistical Review of World Energy 2010; 
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în timp. În acelaşi timp se poate observa tendinţe asemănătoare ale evoluţiilor de preţ ale 

petrolului şi gazului- urmare a indexării preţului la gaz în funcţie de cel al petrolului. 

 În ceea ce priveşte rolul gazului în structura energetică globală, s-a observat o legătură 

între nivelul de dezvoltare economică a ţărilor, înzestrarea lor cu acest tip de resursă şi consumul 

de gaz natural.  

 În secţiunea 1.2. am tratat problematica rezervelor, producţiei şi consumului în cadrul 

Uniunii Europene. La nivel de UE, în perioada 1980-2009 rezervele de petrol şi gaze naturale 

aproape s-au înjumătăţit, cunoscând diferite evoluţii în diferite state. În ceea ce priveşte producţia 

de energie primară, la nivel de UE petrolul şi produsele petroliere contribuie în proporţie de 44%, 

cărbunii într-o proporţie de 4,5%, gazele naturale – 22%, diferenţa fiind reprezentată de alţi 

combustibili (situaţie aferentă anului 2008). Analizând în timp ponderea pe care gazul natural o 

are în consumul de energie finală, s-a observat că aceasta oscilează între 20 şi 25 de procente din 

acest consum. 

 În secţiunea 1.3. am analizat rezervele, producţia şi consumul de energie în Federaţia 

Rusă. Comparând cifrele producţiei cu cele ale consumului am putut constata că Rusia deţine o 

balanţă pozitivă în cazul tuturor resurselor (mai puţin a cărbunelui până în 1997), ceea ce îi 

permite să se angajeze foarte solid în comerţul internaţional cu resurse energetice. Legat de 

comerţul internaţional, observăm că se manifestă o dependenţă a Rusiei de piaţa europeană într-o 

proporţie covârşitoare pentru gazul natural (peste 96%), ca urmare a infrastructurii de transport 

existente, în vreme ce în materie de petrol are o mai mare autonomie, urmare a unor multiple 

posibilităţi de transport către piaţa UE şi CSI, precum şi către Asia sau America de Nord. 

 

Cap. 2. Cooperarea economică Rusia-Uniunea Europeană 

În acest capitol am început discuţia şi analiza pornind de la delimitările existente între 

termenii de cooperare economică internaţională şi colaborare economică internaţională, ajungând 

la concluzia că primul este conţinut de al doilea. Ca o componentă a colaborării economice, prin 

cooperare (de obicei realizată la nivel microeconomic) sunt atinse obiectivele impuse în diferite 

acorduri semnate între guverne sau diferite instituţii naţionale, care ţin de sfera colaborării, deşi 

eufemistic sunt intitulate ca acorduri de cooperare între state în diferite domenii de activitate.  

  În secţiunea 2.1. am evidenţiat caracteristicile cooperării economice dintre Rusia şi ţările 

Europene de dinainte şi de după instalarea regimului comunist în această ţară, până la al doilea 
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Război Mondial. La sfârşitul perioadei ţariste, Rusia va fi cel mai mare debitor internaţional, fiind 

destinaţia preferată a investitorilor din Franţa, Germania şi Marea Britanie
4
, astfel că în 1914 o 

treime din industria Rusiei era în mâinile străinilor
5
, principalul investitor străin fiind Franţa cu 

33% din totalul investiţiilor străine, urmată de Marea Britanie şi Germania cu câte 23 respectiv 

20% din acestea. Sectoarele cele mai atractive pentru capitalul străin îl reprezintă cel metalurgic, 

industria minieră şi cea mecanică, sectoare în care acesta era majoritar. Participaţiile capitalului 

străin în alte sectoare sunt după cum urmează: 40% în industria chimică şi 20% în cea textilă.  

 În perioada interbelică, contactele Rusiei Sovietice cu restul economiei mondiale au avut 

o intensitate mai scăzută şi erau conduse după trei vectori
6
 ai politicii sale de comerţ exterior: a) 

într-o primă etapă era orientat spre nevoile interne ale statului intrat pe calea spre industrializare; 

b) într-o a doua etapă era caracterizat de o politică de autarhie sau autosuficienţă; c) în ultima 

etapă din perioada interbelică această ţară era interesată de importuri, nefiind interesată de 

realizarea de exporturi. Aceşti vectori de dezvoltare a relaţiilor Rusiei Sovietice cu ţările Europei 

au avut la bază necesitatea evitării apariţiei unor dependenţe între economia sovietică şi cea a 

Europei capitaliste. Cel mai bine poate fi înţeleasă angajarea Rusiei în comerţul mondial prin 

tabelul de mai jos. 

Tabel 1. Comerţul exterior al URSS – milioane ruble (1913-1937) 

Anii Export Import Soldul Balanţei  de Comerţ Exterior 

1913 6596,4 6022,5 573,9 

1924 1476,1 1138,8 337,3 

1928 3518,9 4174,6 -655,7 

1930 4539,3 4637,5 -98,2 

1937 1728,6 1341,3 387,3 
Sursa: date din Tony Cliff, Państwowy kapitalizm w Rosji od Stalina do Gorbaczowa, p.187; 

 În secţiunea 2.2. am analizat modul în care s-au structurat relaţiile economice postbelice 

dintre Uniunea Sovietică şi principalii fondatori ai Comunităţii Economice Europene. Au fost 

analizate atât relaţiile directe URSS-CEE cât şi relaţiile inter-blocuri CAER-CEE. Caracteristica 

esenţială a acestor relaţii s-a dovedit a fi un comerţ bazat pe furnizarea de tehnologie dinspre 

ţările CEE către URSS. Semnificative sunt cifrele ce caracterizează exporturile vest-europene de 

tehnologie către URSS, astfel dacă în 1965 acestea se ridicau la 294 milioane de dolari, în 1976 

                                                             

4 Paul Gregory, Before command: an economic history of Russia from command to the first five-year plan, Princeton 

University Press, New Jersey, 1994,  p. 67-74; 
5 Seurot, François, Le système économique de l´URSS, Presses Universitaires de France, Paris, 1989, p. 26; 
6 Franklin D. Holzman, Foreign Trade under Central Planing, p.53; 
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acestea aveau să atingă cifra de 3 miliarde de dolari
7
, deci o creştere de 10 ori a acestora în 

decursul unui singur deceniu. Se crează astfel o specializare a URSS în furnizarea către CEE a 

unor materii prime sau produse cu grad redus de prelucrare şi importul de tehnologie. 

 Comerţul cu hidrocarburi între URSS/Rusia şi ţările europene datează din perioada anilor 

60 şi începutul anilor 70, când au fost construite primele conducte pentru transportul petrolului – 

Drujba (Prietenia) între 1960-1964 – şi a gazului natural – Brastvo (Frăţia) din 1968, mai întăi 

către ţările socialiste iar ulterior au fost prelungite dincolo de Cortina de Fier. În 1970 este semnat 

primul contract „gaz pentru conductă” între Germania Federală şi Uniunea Sovietică, primele 

livrări de gaz sovietic pe piaţa vest-germană, italiană şi franceză având loc în anii 1973-1974
8
. 

Această înţelegere presupunea că investiţiile pentru infrastructura de transport a gazului de la 

câmpurile gaziere până în Europa de Vest urmau să fie făcute cu capital german, furnizorul 

sovietic având în primul rând o problemă în materie de tehnologie necesară pentru păstrarea 

presiunii adecvate pe conductă. 

  Secţiunea cuprinde şi o analiză a modului în care dependenţa energetică emergentă atât a 

ţărilor CEE cât şi a URSS a fost gestionată. Dacă CEE a creat un mecanism elaborat de reducere 

a dependenţei de un singur furnizor în materie de petrol, fiind implementat şi un program de 

economisire a energiei, URSS merge în sens opus, bazându-se tot mai mult pe încasările din 

exporturile de petrol şi gaze naturale. 

 Secţiunea 2.3. analizează fundamentele juridice ale cooperării economice şi energetice 

dintre URSS/Rusia şi CEE/UE aferente sfârşitului anilor 80 şi care au fost definite începând cu 

anii 90. În 1988 era semnat Acordul de Comerţ şi Cooperare, valid ulterior pentru toate statele 

CSI, fiind ulterior înlocuit în 1994 de Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC), expirat în 

2007. Acest al doilea acord urmărea apropierea Rusiei de Uniunea Europeană, dar efectele 

acordului au fost dezamăgitoare. 

 Pornind de la prevederea APC privind „integrarea Rusiei într-un spaţiu economic şi social 

european comun” şi legislaţia energetică a Uniunii Europene, sunt analizate modalităţile prin care 

companiile energetice ruse sunt constrânse la adoptarea graduală a unor norme şi reglementări 

                                                             

7 John P. Hardt, Kate S. Tomlinson, Soviet Economic Policies in Western Europe, publicat în Robin F. Laird, Erik P. 

Hoffman, Soviet Foreign Policy in a changing World, Aldine Publishing Company, New York, 1986, p.478; 
8 Nina Poussenkova, Rethinking Russia: The Global Expansion of Russia´s Energy Giants, Journal of International 

Affairs, vol. 60, no. 2, Spring/Summer 2010, p. 103-124 
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comunitare în materie de acţiune pe piaţă, în acest fel UE exercitându-şi puterea normativă asupra 

Federaţiei Ruse. 

 Pe baza cadrului juridic am analizat datele statistice ce caracterizează comerţul UE-Rusia, 

ajungând la concluzia că după destrămarea URSS, aceste schimburi comerciale îşi păstrează 

structura din perioada anilor 70-80, când hidrocarburile reprezentau peste 60 de procente din 

totalul exporturilor URSS către ţările CEE. Totodată, printre principalii parteneri comerciali ai 

Rusiei în prezent se situează ţările cu care aceasta (în perioada sovietică) a încheiat primele 

acorduri energetice, respectiv Germania şi Italia. 

 

Cap. 3. Politicile energetice ale Uniunii Europene şi Rusiei în relaţiile bilaterale 

 În acest capitol, am analizat politicile energetice ale Uniunii Europene şi Rusiei pornind 

de la interdependenţa creată între UE şi Federaţia Rusă în privinţa furnizării de gaze naturale: 

Fed. Rusă comercializează 95% din gazele destinate exportului pe pieţele europene, iar Uniunea 

Europeană importă azi 40% din gazul consumat, din Federaţia Rusă, cel mai mare furnizor al său, 

alături de Algeria (30%) şi Norvegia (25%). 

 În secţiunea 3.1. au fost discutate documentele UE prin care sunt stabilite obiectivele de 

politică energetică, documentul de bază fiind Cartea Verde. Către o strategie europeană pentru 

securitatea livrărilor energetice
9
. Cel mai bine obiectivele de politică energetică ale UE pot fi 

descrise prin figura de mai jos. UE îşi propune ca prin politica sa energetică să îşi asigure 

securitatea energetică în condiţiile unei competitivităţi sporite, ce poate fi obţinută prin crearea 

unei pieţe interne a energiei, a interconectării reţelelor europene de gaz şi electricitate şi în 

condiţiile unor investiţii suplimentare în cercetare şi inovaţie. Toate aceste deziderate ale 

competitivităţii energetice corespund obiectivelor Strategiei de la Lisabona. Competitivitatea 

pieţei ar trebui în mod natural să contribuie la îmbunătăţirea eficienţei energetice a economiei şi 

să creeze condiţii pentru utilizarea unor resurse regenerabile, toate acestea făcând posibilă 

atingerea unora dintre prevederile Protocolului de la Kyoto referitoare la reducerea gazelor cu 

efect de seră. 

                                                             

9 Green Paper: Towards a European strategy for the security of energy supply, European Commission, November 29, 

2000 (COM9(2000)769final; 
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Figura 1. Obiectivele politicii energetice a UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: preluare din Green Paper on a European Strategy for Secure, Competitive & Sustainable Energy, What is at 

stake – Background Document, Presentation DGET; 

Una dintre problemele esenţiale în formularea unei politici energetice externe coerente 

este dată în primul rând de gradele diferite de dependenţă a diferitelor grupuri de ţări UE de 

importurile de gaze naturale (după cum reiese din figura de mai jos) şi ca atare abordările diferite 

ale relaţiei cu Federaţia Rusă.. 

Figura 2. Distribuţia regională a dependenţei energetice şi a dependenţei de importurile de 

gaz natural – 2007 

 
Sursa: grafic realizat de autor pe baza datelor din EU Energy and Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2010, 

p. 30; 

Pieţele din Europa de Est sunt în general mult mai mici şi totodată mult mai dependente 

de livrările ruse, în vreme ce pieţele vest-europene sunt mult mai mari şi au acces la gaze naturale 

Competitivitate economică 

(Strategia de la Lisabona) 

Protecţia mediului 

(Protocolul de la Kyoto) 

Securitatea livrărilor 

(Moscova) 
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şi din alte surse decât cele ruse. UE15 are acces la piaţa GNL, care o face să adopte o poziţie mult 

mai moderată în relaţia cu Rusia, mai ales în condiţiile în care urmare a acestei diversificări a 

surselor de aprovizionare, beneficiază de preţuri mai reduse decât ţările UE10. 

Ultimul aspect discutat în această secţiune a fost infrastructura de import a gazelor 

naturale către Uniunea Europeană din zonele geografice învecinate, excluzându-le pe cele din 

direcţia Federaţiei Ruse. 

În secţiunea 3.2. a fost analizată politica energetică a Federaţiei Ruse pe baza 

documentelor Strategia Energetică a Federaţiei Ruse până în 2020, adoptat în 2003 şi Strategia 

Energetică a Federaţiei Ruse până în 2030, adoptat în 2010. În mare parte obiectivele politicii 

energetice a Federaţiei Ruse sunt convergente cu cele ale Uniunii Europene:  

- trecerea spre un tip de dezvoltare economică bazată pe inovaţie şi eficienţă energetică; 

- modificarea structurii şi a nivelului producţiei de energie; 

- dezvoltarea unui mediu de piaţă competitiv; 

- integrarea în sistemul energetic mondial. 

Pe parcursul acestei secţiuni a fost analizată relaţia existentă între evoluţiile din plan 

energetic şi situaţia de ansamblu a economiei ruse. A fost studiată vulnerabilitatea economiei ruse 

în raport cu piaţa mondială a energiei, în primul rând faţă de preţul petrolului, observându-se 

existenţa unei legături directe între evoluţia PIB a Federaţiei Ruse şi preţul mondial al petrolului.  

În această secţiune a fost abordată şi chestiunea infrastructurii de transport energetic a 

Federaţiei Ruse, ajungând la concluzia că această ţară deţine un sistem energetic integrat, de 

extracţie, prelucrare şi transport, iar în materie de gaz natural, deţine cel mai extins sistem de 

transport a acestei resurse la nivel mondial, distanţa medie de transport pentru consumatorii 

interni fiind de 2504 km iar pentru cei din statele UE de 3292 km
10

. Mai mult decât atât, din 

totalul valorii activelor Gazprom, sistemul de transport reprezintă 51,6%, aşadar mai mult de 

jumătate din valoarea companiei
11

. Pe baza datelor Gazprom, sistemul de transport al gazelor are 

în total o lungime de 160 mii de kilometri, având şi numeroase staţii de compresoare prin care 

este menţinută o presiune corespunzătoare în aceste conducte. În 2009, prin sistemul de transport 

al Rusiei, aflat în proprietatea Gazprom a fost asigurat transportul gazului pentru 29 de companii 

                                                             

10 Gazprom Annual Report 2009, p. 44; 
11 Idem, p. 44; 
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ce nu fac parte din grupul Gazprom
12

, majoritatea fiind companii din Asia Centrală. Totuşi, 

volumul transportat în 2009 a fost de doar 589,7 mld. m³, faţă de 714,3 mld. m³ în 2008, urmare a 

reducerii atât a cererii externe cât şi a celei interne. Am putut observa că cel mai mare număr de 

gazoducte ale Gazprom ajung prin Ucraina spre Europa. Astfel, prin 9 conducte (în total 13 

magistrale) care străbat teritoriul ucrainean, anual pot fi transportate spre pieţele Uniunii 

Europene 143 mld. m³, adică 71 % din capacitatea de export a Federaţiei Ruse. Acest lucru 

explică de ce un conflict al gazului cu Ucraina (de genul celor din 2005 şi 2009) afectează serios 

livrarea gazului rusesc către Uniunea Europeană, afectând totodată şi credibilitatea de furnizor a 

Gazpromului şi astfel a Rusiei. 

 

Cap. 4. Cooperarea energetică în coordonatele pieţei comunitare a gazului natural 

În acest capitol, pornind de la particularităţile posedate de piaţa gazului natural 

comparativ cu piaţa altor bunuri, am analizat modul în care sunt structurate relaţiile de producţie-

distribuţie a gazului pe piaţa comunitară, în scopul determinării mecanismului de stabilire a 

preţului la gazul importat de companiile UE din Federaţia Rusă. 

În secţiunea 4.1. am prezentat evoluţia şi modificările survenite în timp pe piaţa 

europeană a gazului, care o include şi pe cea comunitară, observând că s-au creat 3 niveluri ale 

acesteia, respectiv un nivel naţional care cuprinde relaţiile interne din fiecare ţară privind 

producţia şi distribuţia; un nivel comunitar ce reprezintă relaţiile transnaţionale apărute între 

producătorii şi distribuitorii din diferite state membre UE şi nivelul supracomunitar ce include 

relaţiile dintre producătorii şi distribuitorii statelor UE şi cei din afara spaţiului comunitar. 

Această piaţă mai cunoaşte două subnivele: piaţa contractelor indexate pe termen lung (care 

domină Europa continentală) şi piaţa contractelor spot (dominantă în Marea Britanie şi în curs de 

dezvoltare pe continent). Totodată a fost prezentat procesul de concurenţializare a pieţei prin 

directivele europene din domeniul gazului şi electricităţii, şi modul în care acesta a avut impact 

asupra relaţiilor existente pe piaţă, tendinţa imprimată acestora este aceea de a reduce termenele 

prea lungi din contractele semnate cu furnizorii non-UE şi de schimbare a mecanismului de preţ, 

o importanţă tot mai mare urmând a le fi acordate componentelor de piaţă (aşa numitului gas-to-

gas competition). 

Un alt aspect deosebit de important tratat în această secţiune constă în relaţiile de 

interdependenţă create de infrastructura de transport şi importanţa ţărilor de tranzit. Astfel, am 

                                                             

12 Gazprom Annual Report 2009, p. 45;  
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constatat că în ceea ce priveşte Rusia şi relaţiile acesteia cu downstreamul european, aceasta se 

află într-o dublă dependenţă de oglindă inversată. Pe de o parte se manifestă dependenţa UE de 

Rusia, o dependenţă consumator-exportator, iar pe de altă parte dependenţa ţărilor central-asiatice 

şi caucaziene de Federaţia Rusă, dependenţă de tip producător-reexportator. Totuşi, în relaţia 

Rusiei cu UE, acesta este furnizorul cu cel mai mic procentaj al livrărilor directe către UE
13

 (doar 

39,5% comparativ cu Olanda -76,2%, Norvegia – 67,7% sau Algeria – 44,9%), ceea ce implică o 

atenţie sporită acordată relaţiilor economice şi politice cu ţările de tranzit, atât din partea Rusiei 

cât şi a UE, ambele fiind interesate de evitarea unor potenţiale întreruperi ale tranzitului pe 

teritoriul respectivelor ţări. 

Cel mai important aspect analizat în această secţiune constă în mecanismul de preţ pentru 

gazul natural importat din Federaţia Rusă, respectiv modul în care au evoluat aceste mecanisme 

în Europa. În prezent, gazul ajuns în UE prin conducte este contractat prin semnarea unor 

contracte multianuale (de 20-25 de ani), prin care se manifestă un „monopol bilateral”
14

 în sensul 

creării unei relaţii de interdependenţă între furnizorul şi cumpărătorul gazului. Acest tip de 

contractare nu a fost impus de URSS Europei ci a apărut în contextul exploatării zăcământului 

olandez de la Groningen, prin care se urmărea extragerea rentei resurselor energetice
15

, adică 

valorificarea cât mai optimă a resurselor de gaze naturale, prin care în comercializare să se 

permită obţinerea unui profit mai însemnat decât în cazul unui bun obişnuit, dat fiind caracterul 

de raritate pe care acestea îl posedă. 

Mecanismul de preţ pentru importurile de gaze naturale ţine cont de valoarea de piaţă a 

principalilor combustibili concurenţi gazului natural pe pieţele consumatorilor finali: motorina şi 

păcura, uneori în funcţie de specificităţile unor anumite pieţe, putând să ţină cont şi de valoarea 

altor combustibili cu care gazul natural concurează. Astfel, formula de preţ clasică, utilizată în 

aceste contracte se prezintă sub felul următor: 

                                                             

13 Andrei Konoplyanik, Russian Gas to Europe: From Long-Term Contracts, On-Border Trade and Destination 

Clauses to...?, Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 23, no. 3, 2005; 
14 Christian von Hirschhausen, Anne Neumann, Long-term Contracts and Asset specificity revisited: An Empirical 

Analysis of Producer-Importer Relations in the Natural Gas Industry, Review of Industrial Organization, 2008, no. 

32, p. 131-143; 
15 Harold Hotelling, The Economics of Exhaustible Resources, în Chennat Gopalakrishnan (ed.), Classic Papers in 

Natural Resource Economics, Palgrave MacMillan, 2000, p. 221-256;  
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Figura 3. Formula de stabilire a preţului gazului în Europa Continentală 
 

 

Sursa: Date preluate şi structurate din Bjørnson Rune, 2008, Andrei Konoplyanik, 2009, Morten Frisch, 2010; 

Acest tip de preţ mai este cunoscut sub denumirea de preţ netback, având de obicei o 

valoare mai ridicată decât preţul care ar fi stabilit în mod similar cu cel al unor bunuri obişnuite, 

metodă cost-plus (bazat pe costurile producerii şi livrării gazului către consumatorul final) ce este 

folosită de unele state (Rusia) în relaţia cu piaţa internă pentru a oferi subsidii sociale propriilor 

cetăţeni, sau cetăţenilor unor alte state – în schimbul unor avantaje de ordin politic – adică a unor 

sfere de influenţă politică.  

Diferenţele de mărime ale preţului pentru UE15 şi noile state membre UE din Europa de 

Est sunt rezultatul unor componente diferite ale formulei de indexare a preţului pentru UE15, 

unde există mai mulţi combustibili ce concurează gazul natural şi unde există acces la gaz şi din 

alte ţări decât Rusia. Suplimentar, preţul este dependent şi de locul de livrare/primire, pentru 

UE15 existând un alt asemenea punct comparativ cu noile state membre. 

Crearea unei reţele comunitare integrate de transport a gazului natural va elimina o mare 

parte din diferenţele de preţ existente între diferite pieţe fizice din UE, existând în acest caz un 

singur punct de livrare-primire a gazului rusesc, frontiera estică a Comunităţii. 

În secţiunea 4.2. am evidenţiat modul în care Gazprom îşi conduce acţiunile pe piaţa 

comunitară a gazului natural. Deşi Gazprom a semnat contracte pe termen lung cu mai mulţi 

distribuitori europeni, în ultimii 10 a devenit tot mai angajată direct în sectorul de downstream 

european prin intermediul subsidiarelor sale, supunându-se treptat normelor UE în domeniu. 

Totodată, Gazprom refuză să schimbe mecanismul de preţ pentru consumatorii europeni, în 

sensul indexării preţului şi în funcţie preţul altor combustibili decât cel al derivatelor petrolului, 

deşi ultimele evoluţii din piaţă (gazul lichefiat şi potenţialul gaz de şisturi în Europa) vor exercita 

P = P0 + {0,6*f1*k1*(GO – GO0)} + {0,4*f2*k2*(LSFO – LSFO0)} + {…(preţ cărbune)} 

+ {…(preţ electricitate)} + {…(preţ gaz pe pieţe lichide)} + {…(…)},  unde: 

P0 – preţul de bază în eurocenţi per kWh (€c/kWh) 

GO – preţul motorinei (GasOil) în €/tonă din care au fost scăzute toate taxele şi impozitele 

LSFO – preţul păcurei cu concentraţie de sulf (Low Sulphur Fuel Oil) de ≤ 1% în €/tonă din care au 

fost scăzute toate taxele şi impozitele 

f – factorii de ajustare la „punctul de livrare” 

k – factorii de conversie a energiei 
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presiuni tot mai mari în sensul acordării unei ponderi mai mari a unor componente de piaţă în 

formulele de indexare utilizate. 

În secţiunea 4.3. am testat empiric cu ajutorul unui program econometric măsura în care 

preţurile practicate de Gazprom pentru diferitele pieţe europene sunt în concordanţă cu teoria 

economică pe care este bazat mecanismul de preţ. Rezultatele obţinute ne-au confirmat că 

mecanismul utilizat de Gazprom pentru stabilirea preţului ţine cont de elementele de piaţă într-o 

proporţie de aproximativ 60%, ceea ce înseamnă că mai sunt şi alte elemente care influenţează 

preţul. Cea mai semnificativă influenţă asupra mărimii preţului gazului importat din Federaţia 

Rusă este exercitată de preţul mondial al petrolului, urmată de preţul gazului furnizat 

consumatorilor industriali şi cel furnizat consumatorilor casnici. Totuşi, nu am putut observa o 

legătură de cauzalitate între cantitate şi preţ. 

 

Cap. 5. Perspective ale dezvoltării cooperării energetice Rusia-UE 

 

În acest capitol am analizat posibilitatea realizării unei forme de integrare economică între 

Rusia şi Uniunea Europeană, în scopul asigurării securităţii energetice în sensul evitării unor 

întreruperi ale furnizării, atât pentru Rusia cât şi pentru Uniunea Europeană. Pentru aceasta am 

pornit de la documentele juridice şi bazele de cooperare economică şi politică puse după 

destrămarea Uniunii Sovietice, cel mai interesant concept pe care am decis dezvoltarea acestei 

forme integrative fiind cel de Spaţiu Economic European Comun (SEEC), care urma să fie 

realizat între Rusia şi Uniunea Europeană. 

În secţiunea 5.1. am analizat factorii care pot conduce la realizarea într-o anumită 

perioadă de timp la apariţia unei forme integrative cu un minim caracter instituţional sub forma 

SEEC, concluziile fiind acelea că puterea normativă a UE impusă gradual prin comerţ spaţiilor 

geografice învecinate şi susţinerea Rusiei de a adera la Organizaţia Mondială a Comerţului pot 

avea ca efect final un cod comun de legi şi norme comerciale care pot avea doar un efect pozitiv 

asupra apariţiei SEEC. Tot în această secţiune a fost analizată şi relaţia mai complexă pe care UE 

trebuie să o întreţină nu numai cu Rusia ci şi cu spaţiul CSI, parţial angajat alături de aceasta în 

diferite forme integrative. 

În secţiunea 5.2. a fost analizată posibilitatea de a transforma SEEC într-un cadru de 

realizare a unui spaţiu pan-european al energiei, sub forma unei Comunităţi Europene a Energiei. 

Pentru realizarea unui asemenea spaţiu, Uniunea Europeană este nevoită a abandona logica unei 
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politici soft power (Pieţe şi Instituţii) – aşa cum este cazul în prezent- pentru a aplica o logică 

intermediară spre hard power (Regiuni şi Imperii) sub forma Regiuni-Pieţe-Instituţii prin care 

poate să îşi constrângă partenerii în aplicarea unor reguli similare cu cele aplicate în UE şi 

crearea unor instituţii compatibile. Un asemenea spaţiu pan-european al energiei ar putea fi 

reprezentat sintetic sub forma următoare: 

Figura 4. Spaţiul European al geo-energiei 

 

Sursa: concepţia autorului; 
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Cap. 6. Studiu de caz: Relaţiile de furnizare a gazului natural  

dintre Federaţia Rusă şi România 

 

În acest capitol am arătat un caz concret de furnizare a gazului din Federaţia Rusă către o 

ţară UE, care în acelaşi timp îndeplineşte şi o importantă funcţie de tranzit pentru gazul care 

trebuie să ajungă pe pieţele din Balcani şi Turcia. 

În secţiunea 6.1. am prezentat particularitatea României de a fi unul dintre pionierii 

europeni ai industriei gazului, pe teritoriul acesteia fiind alimentate primele localităţi din Europa 

cu gaz metan şi tot aici au fost realizate o serie de inovaţii privind transportul sub presiune prin 

conducte a gazului natural sau de separare a gazelor de sondă de combustibilii lichizi, tehnici care 

sunt şi astăzi utilizate de principalii actori care activează pe piaţa europeană. În această secţiune 

am prezentat şi modul în care au fost efectuate restructurări ale principalelor companii gaziere din 

România pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute în aquis-ul comunitar. 

În secţiunea 6.2. a fost realizată o analiză privind rolul pe care gazul natural îl are pentru 

economia României. Astfel, am putut constata că România se aseamănă foarte mult din acest 

punct de vedere cu alte ţări care îşi acoperă o mare parte din necesarul de consum intern din 

producţie proprie, cum este Olanda. Astfel, gazul reprezintă 35% din consumul de energie 

primară a României, cu mult peste media europeană (cca 20%), fiind utilizat într-o proporţie 

semnificativă în industrie (48% din total). 

Dintre ţările UE, România se află pe penultimul loc sub aspectul volumului de gaz natural 

importat din Federaţia Rusă, capătul clasamentului încheindu-l Grecia, o economie mult mai 

mică decât cea a României. Totuşi, este al doilea cel mai mare consumator de gaze naturale dintre 

noile state membre UE, după Polonia. 

În ceea ce priveşte rolul României ca ţară de tranzit (secţiunea 6.3.) pentru gazul livrat de 

Gazprom pentru pieţele balcanice şi Turcia, există trei magistrale care traversează România în 

zona Dobrogei, care au fost construite începând cu anii 70. Pentru tranzitul efectuat pe teritoriul 

României, Gazprom livrează României anual anumite volume în natură de gaze naturale. În acest 

context a fost discutată şi interconectarea sistemului naţional de transport a gazului natural cu 

cele ale statelor vecine, prin care creşte rolul de tranzit al României în zona Balcanilor, urmând a 

exercita în viitor rolul de stat de tranzit pentru gazul caspic ce urmează să ajungă prin Marea 

Neagră spre pieţele Europei Centrale. 
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În secţiunea 6.4. am determinat modul în care este calculat preţul pentru gazul furnizat 

României de către Gazprom şi am calculat valoarea absolută şi relativă a comisioanelor pe care 

România le plăteşte intermediarilor agreaţi de această companie pe piaţa românească. Formula 

de preţ aferentă importurilor României are la bază cotaţiile internaţionale ale păcurii şi 

motorinei, dar aceasta se ajustează cu un discount acordat în funcţie de cantitatea importată şi 

de durata contractului
16

.  

Pentru piaţa românească Gazprom a agreat două companii intermediare, WIEE şi Conef 

Energy
17

. Corelând datele Gazprom cu cele ale ANRE, am obţinut un comision de 56,1 USD/ 

mmc pentru 2010, respectiv 62,5 USD/mmc în 2009, pe care îl încasează intermediarii – în speţă 

WIEE. În consecinţă, la fiecare mie de metri cubi România plătea un comision real de 18,45% 

în 2010 şi 21,25% în 2009 faţă de preţul cerut de către Gazprom. 

În secţiunea 6.5. este discutat rolul pe care România îl poate avea ca principal agent 

energetic al UE în regiunea Mării Negre, în condiţiile în care Turciei nu îi este acordat statutul de 

membru. Accentul a fost pus nu numai pe rolul de tranzit al României pentru hidrocarburile 

caspice sau ruse ci şi din perspectiva creării apariţiei în viitor a unei potenţiale burse est-europene 

a gazului natural, după modelul celor din Europa de Vest sau de la Baumgartner, unde ar putea 

exista o concurenţă între gazul provenit din zona caspică, din Federaţia Rusă şi din producţia 

internă a României. 

 

                                                             

16 Comunicat al Ministerului Economiei şi Comerţului, 9 ianuarie 2006; 
17 Date publice ale Gazpromexport; 
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Concluzii şi propuneri 

Relaţiile Uniunii Europene cu Rusia în domeniul energetic trebuie integrate într-un context 

mai larg al unui consum mondial tot mai mare de energie, cu o creştere deosebit de semnificativă 

a acestuia în principalele economii emergente din zona Asiei. 

În decursul timpului schimburile comerciale dintre Rusia şi ţările UE au urmat în genere 

acelaşi tipar, furnizarea de materii prime şi resurse energetice în schimbul unor produse cu un 

important aport de capital. 

Securitatea energetică a Uniunii Europene, poate fi asigurată doar prin continuarea relaţiilor 

deja tradiţionale cu Federaţia Rusă, întrucât la nivelul concret al relaţiilor între companiile 

producătoare (Gazprom) şi cele care achiziţionează gazul natural (diferiţii distribuitori europeni) 

există contractele pe termen lung pe o perioadă de 20/25 de ani – noile contracte semnate recent 

de Gazprom şi partenerii săi UE expiră în jurul anului 2030 – care crează o obligaţie reciprocă, de 

a cumpăra gaz, respectiv de a-l livra, ambii parteneri fiind interesaţi de continuitatea livrărilor, în 

condiţiile în care investiţiile presupuse de infrastructură – este cazul noilor conducte de sub 

Marea Baltică şi Marea Neagră – au necesitat fonduri împrumutate ce pot fi acoperite doar prin 

valorificarea gazului pentru care acestea au fost acordate. 

În ceea ce priveşte perspectivele de cooperare ale Uniunii Europene cu Rusia în domeniul 

energetic am constatat că există şanse reale de continuare a apropierii dintre economiile Rusiei şi 

Uniunii Europene, dar perspectiva unei Comunităţi Ruso-Europene a Energiei după modelul 

CECO este prematur în prezent, dar în condiţiile provocărilor viitoare şi adâncirii 

interdependenţelor şi complementarităţii dintre Federaţia Rusă şi Uniunea Europeană există şanse 

de realizare a unui spaţiu energetic pan-european în care să fie respectate o mare parte din 

normele aplicate de Uniunea Europeană în materie de energie. Cu alte cuvinte, există reale şanse 

ca prin crearea unei pieţe regionale a gazului natural cu reguli comune care să transceadă 

actualele frontiere UE, relaţia cu Federaţia Rusă să devină şi mai apropiată decât în prezent – 

urmare a unei mai mari încrederi în corectitudinea şi intenţiile pe care le poate avea faţă de UE – 

urmare a aplicării unor reguli de funcţionare a domeniului energetic tot mai asemănătoare cu cele 

comunitare.  

În ceea ce priveşte relaţiile României cu Federaţia Rusă în materie de livrări de gaze 

naturale, deşi Gazpromul nu solicită României cel mai mare preţ pentru gazul furnizat, impunând 

anumiţi intermediari agreaţi, Gazpromul solicită într-o formă mascată preţuri cu până la 20% mai 
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mari decât cele aferente facturilor de livrare. Ca soluţie pe care o propunem pentru îndepărtarea 

acestor intermediari din relaţia Gazpromului cu piaţa românească, este o mai bună relaţie politică 

la nivel de state între România şi Federaţia Rusă, precum şi o politică activă pe care România să o 

ducă pentru diversificarea surselor de import a gazului natural. La fel ca în cazul pieţei poloneze 

– unde din 2010 a fost eliminat intermediarul RusUkrEnergo – România poate doar printr-o 

politică mult mai activă în Uniunea Europeană şi în zona caspică să determine Gazpromul să 

renunţe la intermediarii pentru piaţa românească. 

În final, o concluzie generală poate fi aceea că deşi fundamentat economic şi cu importante 

componente de piaţă, în cadrul mecanismului de preţ pentru importurile de gaze naturale există 

posibilitatea de a introduce pârghii prin care anumiţi oponenţi de natură politică ai Federaţiei 

Ruse să poată fi penalizaţi. 
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