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De-a lungul timpului, Marea Neagrã a fost o rãscruce de drumuri
pentru civilizaţii, continente şi puteri globale. Datoritã poziţionãrii sale în
centrul triunghiului format din Europa, Orientul Mijlociu şi Eurasia,
regiunea şi popoarele acesteia împãrtãşesc unele caracteristici comune cu
toate aceste teritorii. Islamul şi creştinismul au venit faţã în faţã în
regiune. O mare luptã a avut loc între cruciaţi şi turci, apoi între otomani,
puterile occidentale şi Rusia. Iniţial, otomanii au reuşit sã controleze
întreaga zonã şi au declarat Marea Neagrã un lac otoman. Apoi, Rusia a
luat treptat partea nordicã şi a ajuns la mare. Cu toate acestea, ruşii nu au
reuşit sã pãtrundã în toate pãrţile din Marea Neagrã, iar marea însãşi a
devenit o linie care separã Occidentul de Orient.1
Datoritã acestei poziţionãri geografice, regiunea Mãrii Negre a fost
neglijatã în decursul timpului de cãtre experţi. 2 Însã, dupã prãbuşirea
Uniunii Sovietice, spaţiul Mãrii Negre a intrat într-o transformare geo* Cercetare realizatã sub îndrumarea doamnei lector universitar doctor Anna Abalian,
Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Federaţia Rusã.
1 Idris Bal, ,,US policies towards the Black Sea region”, în Giray Saynur Bozkurt, The Blue
Black Sea: New Dimensions of History, Security, Strategy, Energy and Economy, London,
Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 210.
2 Ronald D. Asmus, ,,The Black Sea and the frontiers of freedom”, în Ronald D.
Asmus, A New Euro-Atlantic strategy for the Black Sea Region, Washington, D. C., The
German Marshall Fund of the United States, 2004, p. 18.
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economicã şi geopoliticã internaţionalã devenind centrul atenţiei ţãrilor
occidentale şi al companiilor internaţionale de petrol şi gaze. Resursele de
hidrocarburi din statele caspice nu numai cã au influenţat enorm
formarea unor noi relaţii internaţionale în regiune, dar au provocat
schimbarea radicalã a fluxurilor de energie şi direcţia lor de la nord-sud
spre est-vest. Rolul regiunii Mãrii Negre s-a schimbat radical.3
Rezervele de petrol descoperite în Marea Caspicã, Asia Centralã şi
aproximativ douã treimi din rezervele mondiale de petrol şi mai mult de
o treime din rezervele globale de gaze naturale situate în Orientul
Mijlociu, au ridicat importanţa strategicã a Mãrii Negre.4
Regiunea Mãrii Caspice este una dintre cele mai vechi zone
producãtoare de petrol din lume şi este o sursã de energie importantã
pentru producţia globalã. Estimarea rezervei totale de petrol şi gaze din
regiune variazã foarte mult, deoarece doar o parte din depozitele de
hidrocarburi au fost gãsite. Studiul geologic american (USGS) estimeazã
20 de miliarde de barili de petrol şi 243 Tcf de gaze naturale încã
nedescoperite. O mare parte din acest resurse se aflã în bazinul sudic al
Caspicului, unde disputele teritoriale împiedicã explorarea lor. 5 Deşi,
rezervele energetice sunt avantajoase, este esenţialã existenţa unor
resurse de producţie şi transportarea acestora spre consumatori. În acest
sens, datoritã poziţiei sale geografice, majoritatea conductelor
transportatoare de gaz sau petrol trebuie sã traverseze regiunea Mãrii
Negre.6
Astãzi, valoarea geopoliticã a Mãrii Negre creşte nu numai datoritã
descoperirii zãcãmântului petrolier caspic, dar şi pentru resursele sale
energetice. Acestea sunt comparabile cu cele din bazinul caspic, în
condiţiile în care Marea Neagrã ar avea rezerve de aproximativ 10
miliarde de barili de petrol şi 1,5 miliarde de m3 de gaze naturale. Cu
toate acestea, adâncimea acestor rezerve nu le uşureazã exploatarea.7 În
ultimii ani s-au obţinut noi rezultate în cãutarea resurselor energetice şi
de materii prime ale Mãrii Negre şi s-au dezvoltat noi tehnologii care au
permis structurarea mai multor proiecte-pilot, pentru industrie minierã
maritimã. Unul dintre cele mai atractive proiecte de dezvoltare a
Sergey S. Zhiltsov, S. Igor, Oil and Gas Pipelines in the Black-Caspian Seas Region,
Springer, 2016, p. 3.
4 Idris Bal, ,,US policies towards the Black Sea region”, p. 211.
5 U.S Energy information Administration, www.eia.gov, accesat la data de 07.IV.2018, ora
11:52.
6 Idris Bal, ,,US policies towards the Black Sea region”, p. 211.
7 Ludmila Roşca, Elvira Senic, ,,Geopolitica şi geoenergia în regiunea Mãrii Negre”, în
Revistã ştiinţifico-practicã, numãr 2, 2013, p. 12.
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resurselor energetice este explorarea şi extracţia gazelor naturale din
depozitele de hidrat de gaz de pe fundul mãrii. Hidratele de gaz din
Marea Neagrã vor fi cea mai mare comoarã a viitorului, a cãrei dezvoltare
va rezolva aprovizionarea cu energie a ţãrilor din regiunea Mãrii Negre.8
Cum aceastã tehnologie este doar în curs de dezvoltare, gazul şi petrolul
din Marea Caspicã rãmân sã fie discutate pe agenda internaţionalã.
Din punctul de vedere al geopoliticii clasice, regiunea Mãrii Negre
este o piatrã de temelie a stabilitãţii şi securitãţii euro-asiatice. Face parte
dintr-o zonã foarte importantã şi sensibilã, cu resurse naturale majore şi
coridoare strategice de transport a energie.9 Ca urmare, cercetãtorii din
acest domeniu au introdus conceptul de ,,regiune extinsã a Mãrii Negre”.
Potrivit acestora, dupã prãbuşirea comunismului în Europa de Est şi
dizolvarea URSS-ului, s-a deschis un nou capitol în istoria Mãrii Negre.
Aceastã regiune trebuie sã includã şi statele: Georgia, Armenia şi
Azerbaidjan, care leagã sistemul euro-atlantic de rezervele de energie din
zona Mãrii Caspice şi Asia Centralã.10 De asemenea, termenul de ,,regiune
extinsã” aratã cã grupul Mãrii Negre nu ar trebui sã fie perceput ca un
club exclusiv şi cã regiunea Mãrii Negre se extinde dincolo de teritoriile
litorale, pânã în zonele adiacente care sunt legate din punct de vedere
cultural, politic şi economic de cele dintâi. Regiunea include: Grecia,
Bulgaria, România, Moldova la vest, Ucraina, Rusia la nord, Georgia,
Armenia, Azerbaijan la est şi Turcia la sud.11
În cele din urmã, regiunea Mãrii Negre poate fi consideratã un
pod strategic care leagã Europa de zona Mãrii Caspice, Asia Centralã şi
Orientul Mijlociu şi de aici, chiar cu Asia de Sud-Est şi China. De
asemenea, regiunea cuprinde statele membre ale UE: Bulgaria, Grecia şi
România, apoi Turcia ţarã candidatã la UE şi partenerii din cadrul
,,Politicii Europene de Vecinãtate”: Armenia, Azerbaidjan, Georgia,
Republica Moldova şi Ucraina, precum şi Federaţia Rusã ca partener
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,,ЧЕРНОЕ
МОРЕНЕТРАДИЦИОННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И СЫРЬЕВОЙ ЦЕНТР
ЕВРОПЫ”, în Геология и полезные ископаемые Мирового океана, numãr 2, 2010, pp. 2930.
9 A. Goncharenko, ,,The Wider Black Sea Area: New Geopolitical Realities, Regional
Security structures and Democratic Control: A Ukrainian View”, în Occasional Paper,
numãr 11, 2005, p. 23.
10 Ronald D. Asmus, ,,The Black Sea and the frontiers of freedom”, pp. 17-26.
11 Lebriz Yakacikli, ,,Initiatives de cooperation dans la région de la mer Noire”, în
Fédéralisme Régionalisme, volum 11, numãr 2, an 2011.
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strategic.12 O altã entitate globalã cu o valoare geopoliticã în regiune sunt
Statele Unite ale Americii.
Dupã cum se poate vedea aceastã regiune a devenit o intersecţie a
intereselor principalilor actori globali, în special axaţi pe cooperare şi
concurenţã în domeniul energiei. Aceştia sunt: Uniunea Europeanã,
Rusia şi Statele Unite ale Americii.
Interesele UE în zona extinsã a Mãrii Negre
Uniunea Europeanã este formatã din 28 de state şi are aproximativ
508 milioane de locuitori, începând din 2015.13 Ţinând cont de aceastã
întindere, UE este unul dintre principalii consumatori globali de energie,
dar nu produce nici jumãtate din energia pe care o consumã. Prin
urmare, UE este obligatã sã importe din strãinãtate aproximativ 54% din
necesitãţile proprii, procent care pare sã creascã pânã la 70% în 2030.
Petrolul reprezintã cea mai mare parte a importurilor totale de energie
(60%), urmatã de gaze (26% ) şi cãrbune (13%), în timp ce resursele
regenerabile şi energia electricã sunt sub 1%.14
Geopolitica energiei rãmâne un motor al prosperitãţii şi securitãţii
Uniunii Europene. Astfel, Marea Negrã a devenit un domeniu de
oportunitãţi de dezvoltare, dar şi un mijloc de asigurare a securitãţii sale
energetice.15 Statele membre aspirã la diversificarea surselor de energie
pentru a reduce din efectele potenţiale ale unei întreruperii energetice din
partea Rusiei. O concurenţã mai mare prin mai multe conducte va ajuta
consumatorii europeni sã asigure o gamã mai largã de opţiuni, însã
dominaţia Rusiei pe piaţã este încã o barierã în calea diversificãrii. Gazul
natural este în centrul eforturilor de diversificare, dar actuala
infrastructurã a transportului european de gaze este legatã de Rusia. UE
depinde de aceastã infrastructurã pânã când procesul gazelor naturale
lichefiate, terminalele corespunzãtoare şi navele de transport vor ajungela
un ridicat nivel de dezvoltare.16

Official Journal of the European Union, 11 may 2012, EN C 136 E/82.
www.europa.eu, accesat la data de 07.IV.2018, ora 17:11.
14 Sanam S. Haghighi, Energy Security-The External Legal Relations of the European Union with
Major Oil and Gas Supplying Countries, Oxford, Hart Publishing, 2007, p. 10.
15 Andrei Josan, ,,New security dynamics and the rapid-changing regional energy
architecture of the Black Sea area”, in Review of the Air Force Academy, volum IX, numãr
2, 2013, p. 77.
16 ,,La sécurité énergétique en Europe: état et perspectives”, în Politique de sécurité: analyses
du CSS, numãr 36, 2008, p. 2.
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UE a început acest proces, importând gaz prin conducta BakuTbilisi-Ceyhan. Astfel, Azerbaidjanul poate deveni principalul furnizor de
gaze pentru finanţarea şi construirea de noi conducte în Europa.17 Cel
mai mare proiect al UE a fost Nabucco, care trebuia sã aducã gaze
caspice prin Turcia, Austria, Bulgaria, România şi Ungaria. Alte douã
proiecte majore sunt conducta Turcia-Grecia-Italia şi conducta TransAdriaticã care urmeazã sã fie construitã de o companie elveţianã şi o
companie norvegianã.18
În acest sens, se fac eforturi semnificative pentru construirea unor
conducte de gaze din Azerbaidjan sau chiar din Turkmenistan, care sã
tranziteze Turcia şi sã furnizeze gaze consumatorilor occidentali. Un bun
exemplu este gazoductul Trans-Anatolian, care va rupe monopolul Rusiei
asupra exporturilor de gaze cãtre Occident, iar dacã gazul iranian va
ajunge vreodatã în Europa, acesta va trece prin Marea Neagrã. Astfel,
atât timp cât Europa se bazeazã pe gaze naturale pentru energie, Marea
Neagrã va rãmâne un coridor crucial de tranzit energetic.19
În acelaşi timp trebuie menţionat faptul cã toate aceste conducte
de transport energetic, cauzeazã mari bãtãi de cap Uniunii Europene.
Zona Mãrii Negre trebuie securizatã din cauza conflictelor îngheţate din
Transnistria, Georgia şi Ajerbaidjan-Armenia. Un posibil conflict în zonã
poate perturba fluxul de energie spre continentului european. De
exemplu, în timpul rãzboiului dintre Georgia şi Rusia în 2008, o parte a
conductei Baku-Tbilisi-Ceyhan a fost distrusã şi a început sã funcţioneze
doar în câteva sãptãmâni.20
Prin urmare, este evident cã Uniunea Europeanã percepe regiunea
Mãrii Negre nu doar ca spaţiu intersectat de cãile energetice care
garanteazã aprovizionarea ţãrilor europene cu resursele necesare, ci şi ca
un pod care leagã Europa şi regiunea caspicã, bogate în hidrocarburi.
Legãtura dintre Marea Caspicã şi Marea Neagrã dezvoltã noi relaţii

Matthew J. Bryza, ,,The policy of the United States toward the Black Sea Region”, în
Ronald D. Asmus, Next Steps in Forging a Euroatlantic Strategy for the Wider Black Sea,
Washington, D. C., The German Marshall Plan Fund of the United States, 2006, pp.
41-42.
18 ,,La sécurité énergétique en Europe: état et perspectives”, p. 2.
19 James R. Holmes, ,,The Geopolitics of the Black Sea. America has the Caribbean,
China has the South China Sea, and Russia has the Black Sea”, în The Diplomat, 16
aprilie, 2014.
20 Nataliya Nechayeva-Yuriychuk, ,,The EU Position toward Frozen Conflicts Influence
on Security and Energy Stability in Black Sea”, în НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА
РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, tom 49, seria 5.2, 2010, p. 54, 56.
17
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internaţionale, ceea ce va conduce la formarea unui spaţiu geopolitic
unificat.21
Interesele SUA în zona extinsã a Mãrii Negre
Conform teoriei realiste, dupã prãbuşirea Uniunii Sovietice în
1989, lumea s-a mutat de la o situaţie bipolarã la o situaţie unipolarã.
Dupã 1989, SUA a dominat lumea într-o manierã hegemonicã, având
interese în regiunea Mãrii Negre. 22 Politica americanã faţã de regiune
decurge din politica sa faţã de Europa dupã cãderea zidului Berlinului:
,,sã promoveze o regiune care este liberã, prosperã, paşnicã, sigurã şi întregã”.23
Implicarea SUA în regiunea Mãrii Negre a câştigat un teren
semnificativ dupã atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Regiunea a
început sã fie perceputã ca fiind uşa din spatele Orientul Mijlociu şi din
regiunea Africii de Nord.24 În acelaşi timp, SUA au încercat sã previnã
posibile atacurile teroriste asupra conductelor de petrol şi gaze care
furnizeazã energie statelor membre UE şi NATO.25
Regiunea Mãrii Negre rãmâne un ,,pasaj” al Occidentului la
resursele energetice din Asia Centralã şi din Marea Caspicã. Corporaţiile
americane sunt interesate de Marea Caspicã, ele obţinând în anii 1990
procente substanţiale în proiecte majore din Azerbaidjan şi Kazahstan.26
Ca regulã, regiunile fãrã frontiere clar definite rareori devin punct de
interes pentru investiţiile strãine. Cu toate acestea, graniţele maritime ale
Mãrii Caspice constituie o excepţie de la aceastã regulã. Aceastã regiune a
fost caracterizatã de o luptã legalã asupra controlului resurselor
energetice. În ciuda tensiunilor etno-politice din regiune şi a
nenumãratelor voci ştiinţifice care prevãd cã lipsa graniţelor maritime ar
duce la conflicte, crize şi rãzboaie în regiunea caspicã, companii conduse
de British Petroleum (BP) şi Amoco au investit peste 20 de miliarde de
dolari în explorarea şi extracţia hidrocarburilor. Bazându-se pe asistenţa

www.fonduri-ue.ro, accesat la data de 03.IV.2018, ora 20:32.
Carol Weaver, EU Neighbourhood, Conflict Zone or Future Security Community? The Politics
of the Black Sea Region,London, Routledge, 2013, pp. 64-65.
23 Wilson Ross, US policy in the Black Sea region, p. 2, www.esiweb.org, accesat la data de
12.IV.2018, ora 12: 45.
24 Ronald D. Asmus, ,,Developing a New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea
Region”, în Idem, A New Euro-Atlantic strategy for the Black Sea Region, p. 20.
25 Şerban Filip Cioculescu,Regiunea Extinsã a Mãrii Negre, Bucureşti, 2007, pp 10-11.
26 Paul Kubicek, ,,Energy politics and geopolitical competition in the Caspian Basin”, în
Journal of Eurasian Studies, volum 4, supliment 2, 2013, pp. 171-178.
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americanã din spatele scenei, astãzi acestea stau pe locul unuia dintre cele
mai bogate depozite de energie din lume.27
În acest sens, Statele Unite sprijinã liberalizarea economicã, pieţele
libere şi doreşte ca ţãrile din regiune sã fie integrate în sistemul capitalist
global. Economia de piaţã, regimurile comerciale şi de investiţii libere,
precum şi statul de drept care stau la baza pieţei libere vor fi elemente
esenţiale pentru dezvoltarea prosperitãţii în regiunea Mãrii Negre.
Guvernul Statelor Unite încurajeazã dezvoltarea de noi instanţe, luarea
de decizii mai previzibile, simplificarea regimurilor de reglementare şi
tratamentul echitabil al investitorilor strãini şi naţionali.28
De asemenea, Statele Unite încearcã sã-i ajute pe aliaţii europeni sã
îşi consolideze securitatea energeticã prin diversificarea aprovizionãrii cu
gaze naturale, precum şi a petrolului. Acest obiectiv poate fi realizat prin
creşterea concurenţei pentru pieţele europene prin furnizarea de opţiuni
multiple de conducte pentru transportul energetic din regiunea caspicã
spre Europa.29 În acest sens, SUA au fãcut posibilã construcţia unor noi
conducte. Dupã ce o posibilã conductã prin Iran sau o conductã transafganã de gaz au fost respine,30 SUA a sprijinit conducta petrolierã BakuTbilisi-Cayhan şi conducta de gaz Baku-Tbilisi-Erzurum.31 De asemenea,
a continuat sã sprijine alte proiecte de conducte, inclusiv conducta
Nabucco, considerând cã aceastã şi alte proiecte vor favoriza concurenţa,
vor contribui la consolidarea aprovizionãrii cu energie la nivel mondial şi
vor spori bunãstarea ţãrilor consumatoare de energie din regiune şi din
alte pãrţi.32
Interesul Federaţiei Ruse în regiune
În ceea ce priveşte puterea energeticã, Rusia este cel mai mare
producãtor şi exportator de gaze naturale din lume, al doilea exportator
de petrol şi cel de-al treilea consumator de energie. În 2005, potrivit
estimãrilor Bãncii Mondiale, sectorul petrolului şi al gazului a reprezentat
Ilya Bourtman, ,,No Borders, No Problem: Why the Lack of a Legal Framework in
the Caspian Sea is not Affecting Energy Exploration”, în SAIS Review, numãr 1, an
2006, pp. 109-110.
28 Idris Bal, ,,US policies towards the Black Sea region”, p. 213.
29 Ibidem, p. 214.
30 Paul Kubicek, ,,Energy politics and geopolitical competition in the Caspian Basin”,
pp. 171-178.
31 Gareth Winrow, ,,Geopolitics and Energy Security in the Wider Black Sea Region”,
în Journal of Southeast European and Black Sea Studies , volum 7, numãr 2, 2007, p. 221.
32 Idris Bal, ,,US policies towards the Black Sea region”, p. 214.
27
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aproximativ 20% din PIB-ul Rusiei. Rusia are cele mai mari rezerve
cunoscute de gaze naturale din lume. Celelalte rezerve majore cunoscute
de gaze sunt toate în Orientul Mijlociu: Iran (15%); Qatar (14%); Arabia
Sauditã (4%); EAU (3%). Rusia are a opta cea mai mare rezervã de
petrol.
Producţia de petrol în Uniunea Sovieticã a atins punctul culminant
în 1988 la 12,5 milioane de barili pe zi. Aceastã cifrã a fost redusã la
jumãtate dupã prãbuşirea Uniunii Sovietice.33 Dupã 1990, gazul, şi într-o
mãsurã mai micã, exporturile de petrol, au fost resursa cheie pentru
supravieţuirea economicã a Rusiei post-sovietice.34 Însã, ca cea mai mare
succesoare a Uniunii Sovietice, Rusia a fost bine poziţionatã pentru a
juca un rol important în bazinul caspic şi regiunea Mãrii Negre. În ceea
ce priveşte energia, toate fostele state sovietice au rãmas legate de vechile
structuri sovietice, ceea ce a însemnat, printre altele, dependenţa de
conductele de petrol şi gaze şi personalul etnic rus care sã gestioneze
întreprinderile economice.35
Aşadar, Rusia are un rol semnificativ în transportul petrolului şi
gazului caspic cãtre pieţele occidentale. Fluxurile energetice şi exporturile
constituie o dimensiune a politicii externe a Rusiei pentru controlul
geopolitic asupra regiunii Mãrii Negre. 36 În aceastã privinţã, Rusia s-a
opus promovãrii proiectului Baku-Tbilisi-Ceyhan. Aceastã conductã a
tãiat din monopolul economic rusesc şi a fost un proiect politic menit sã
stimuleze influenţa şi prestigiul altor puteri în Caucazul de Sud.37 În mod
similar, proiectul gazoductului Nabucco care trebuia sã transporte gaze
din Turcia în Austria, a devenit o divergenţã între interesele Rusiei şi ale
UE.38
Chiar dacã construcţia conductei de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan a
eliminat monopolul rus asupra tranzitului de petrol pe piaţa mondialã,
Rusia nu a fost decât ,,uşuratã” de afacerea petrolierã din regiunea Mãrii
Caspice. Novorossiysk a rãmas principalul terminal petrolier al Rusiei,
The European Union and Russia. Report with evidence, European Union Commitee, 14th
Report of Session 2007-2008, p. 45.
34 Ognyan Minchev, Major Interests and Strategies for the Black Sea Region, Sofia, Institute
for Regional and International Studies, p. 13.
35 Paul Kubicek, ,,Energy politics and geopolitical competition in the Caspian Basin”,
pp. 171-178.
36 Ognyan Minchev, Major Interests and Strategies for the Black Sea Region, p. 13.
37 Gareth Winrow, ,,Geopolitics and Energy Security in the Wider Black Sea Region”,
p. 222.
38 Nicklas Nilsson, ,,EU and Russia in the Black Sea Region: Increasingly Competing
Interests?”, în Romanian Journal of European Affairs, volum 8, numãr 2, 2008, p. 29.
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atât pentru petrolul rus, cât şi pentru cel kazahstan. Apoi, Rusia a reuşit
sã fie de acord cu Bulgaria şi Grecia sã construiascã o conductã de la
Burgas la Alexandropoulis şi compania anglo-rusã TNK-BP a reuşit sã
utilizeze conducta Odessa-Brody într-un mod invers, pompând petrolul
rusesc din conducta Drujba din regiunea Mãrii Negre. Mai important este
faptul cã Rusia şi-a consolidat substanţial şi şi-a extins poziţia pe piaţa
gazelor naturale. Schimbarea fundamentalã avut loc în 2005, când
Gazprom a scãzut subvenţiile de preţ pentru clienţii din Comunitatea
Statelor Independente şi a început sã propunã preţuri mai convenabile.
La fel de de important, Gazprom a insistat asupra înlocuirii plãţilor în
naturã pentru tranzitul de gaze cu numerar, profiturile companiei
crescând astfel.39
Rusia s-a angajat, de asemenea, în mai multe proiecte menite sã
concureze cu noua infrastructurã de gaze cãtre Europa. Un efort în
aceastã privinţã este gazoductul South Stream, care a fost iniţiat în iunie
2007. South Stream a constituit o competiţie serioasã pentru Nabucco,
iar eforturile Rusiei de a promova conducta au fãcut câteva succese în
ţãrile partenere Nabucco, precum Bulgaria şi Ungaria.40
Mai mult, premierul rus Vladimir Putin şi prim-ministrul turc
Recep Tayyip Erdoğan au ajuns la un acord cu privire la solicitarea
Moscovei de a direcţiona conducta de gaz South Stream în apele
teritoriale ale Turciei. Conducta South Stream fiind un proiect foarte
important pentru asigurarea securitãţii energetice a întregii Europe, a
deschis calea cãtre noi proiecte energetice la scarã largã dintre Rusia şi
Turcia. De asemenea, acordul le-a permis ruşilor sã ocoleascã apele
teritoriale ale Ucrainei, oferind Moscovei o alternativã complet
independentã la rutele sale de gaze peste hotarele Ucrainei cãtre
Europa.41
Chiar dacã Rusia încearcã sã evite transportul de gaze prin Ucraina,
în urma celor întâmplate în 2006 şi 2009, unii experţi din Kiev considerã
cã nu existã încã capacitatea de ocolire a conductei ucrainene.42 Ţãrile de
Dimitri Trenin, ,,Russia‟s Perspective on the Wider Black Sea Region”, în Daniel
Hamilton, Gerhard Mangott, The Wider Black Sea Region in the twenty-first century: Strategic,
Economic and Energy Perspectives, Washington, D. C., Center of Transatlantic Relations,
2008, p. 114.
40 Nicklas Nilsson, ,,EU and Russia in the Black Sea Region: Increasingly Competing
Interests?”, p. 29.
41 Charles Recknagel, ,,Putin Wins Turkey‟s Approval Of South Stream Route”, în Radio
Free Europe, 6 august 2009, www.rferl.org, accesat la data de 07.IV.2018, ora 17:26.
42 Azad Safarov, Oleksandr Holubov, ,,Russia-Ukraine gas dispute: Is Europe under
threat?”, în Europe, www.dw.com, accesat la data de 29.III.2018, ora 12:40.
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tranzit precum Ucraina rãmân o provocare pentru Gazprom, compania
decizând sã evite tranzitul pe uscat ori de câte ori este posibil. În acest
caz, existã exemplul Blue Stream şi ideea de Blue Stream 2.
Prin urmare, energia din Marea Neagrã rãmâne atât o formã de
cooperare, dar şi de disputã între puteri. Unele dintre aceste proiecte de
conducte ajutã la construirea unor noi relaţii între Rusia şi ţãrile din sudestul Europei.43 Iar, dincolo de cea mai largã definiţie a zonei extinse a
Mãrii Negre, interesele energetice ale Rusiei în sud şi sud-vest se extind
pânã la Algeria (gaz), Libia (gaz şi petrol), Egipt (nucleare), Israel (un
potenţial client al gazului rusesc), Irak (petrol), Iran (nuclear, gaz), Arabia
Sauditã (gaz). Moscova, probabil, nu are nici un interes în aceste regiuni,
sã concureze pentru o poziţie dominantã împotriva UE în Balcani sau
împotriva Statelor Unite ale Americii în Orientul Mijlociu, dar are în mod
clar intenţia de a-şi face simţitã prezenţa şi interesele în ambele locuri.44
În concluzie, regiunea Mãrii Negre nu mai este un actor periferic
pentru marile puteri. Ea a dobândit, dupã terminarea Rãzboiului Rece, un
statut aparte din punct de vedere politic, economic şi al securitãţii. Acest
proces a fost vizibil când ţãrile din Europa de Est au ales calea Uniunii
Europene şi a NATO. Dar, în regiune încã persistã sentimentul de
moştenire istoricã venit din partea Rusiei, peste care s-a suprapus un val
de influenţe euro-atlantice. Astfel, actorii globali având diferite grade de
influenţã, manipuleazã opţiunile de politicã din regiune, efectele fiind
vizibile în plan energetic. În acest sens, pe primul loc rãmâne Rusia cu
interesele sale în spaţiul ex-sovietic, apoi UE şi statele sale membre
(Bulgaria, România) încearcã sã integreze zona extinsã a Mãrii Neagre în
sistemul european şi nu în ultimul rând Statele Unite, prin eforturile sale
încearcã sã pãstreze securitatea în zonã. Aşadar, relaţiile complexe dintre
Rusia, UE şi SUA, influenţeazã evoluţia energeticã din regiune, iar dacã
nu va exista o strategie bine definitã în zonã şi o consultare multilateralã
între cele trei pãrţi, axa Marea Neagrã-Marea Caspicã va rãmâne un
teritoriu tensionat, cu repercusiuni în domeniul energetic.

43
44

Dimitri Trenin, ,,Russia‟s Perspective on the Wider Black Sea Region”, pp. 115-116.
Ibidem, p. 116.
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