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Rolul Azerbaidjanului în 
diversificarea securității 
energetice a Europei
Dr. Huseyn N. NAJAFOV  
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar  
al Republicii Azerbaidjan în România

Introducere
În literatura geopolitică, securitatea 

energetică este considerată o compo‑
nentă importantă a securității națio‑
nale. Securitatea energetică este un 
tip de legătură între disponibilitatea 

resurselor naturale pentru consumul 
de energie și securitatea națională. 
Securitatea energetică joacă un rol 
crucial ca unul dintre elementele 
structurale ale securității naționale. În 
contextul realităților politice moderne, 
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o serie de experți politici caracteri‑
zează resursele energetice ale sta‑
tului drept un factor de conducere în 
politica mondială.

Din cauza resurselor energetice 
limitate, fiecare țară se confruntă cu 
problema securității energetice și, prin 
urmare, în lumea modernă, aprovizio‑
narea cu combustibil și resurse ener‑
getice, precum și eficiența energetică 
este unul dintre indicatorii importanți 
ai dezvoltării statului și resurselor 
energetice în geopolitica internați‑
onală. Republica Azerbaidjan este 
una dintre țările cu resurse energe‑
tice bogate, infrastructură energetică 
dezvoltată și sistem energetic. Scopul 
articolului este de a studia politica de 
succes a Azerbaidjanului în materie 
de securitate energetică, rolul aces‑
teia în securitatea energetică a UE, 
precum și rolul Azerbaidjanului ca țară 
de tranzit. „Tratatul secolului” a dat 
un impuls puternic extinderii relațiilor 
Azerbaidjanului cu lumea și întăririi 
poziției sale internaționale. Coridorul 
Sudic de Gaze este un proiect de 
securitate energetică, deoarece întă‑
rește poziția Azerbaidjanului ca țară 
energetică, exportă gaze azerbaid‑
jene direct în Europa și aduce venituri 
țării. Este, de asemenea, un pro‑
iect de securitate energetică pentru 
Europa datorită diversificării surselor 
și rutelor de energie.

Istoria industriei petroliere
Istoria industriei petroliere din 

Azerbaidjan datează din perioada 
antică. Industria petrolului a jucat în 
mod tradițional un rol important în 

economia țării. Mulți istorici antici și 
călători au subliniat importanța petro‑
lului pentru populația locală în timpurile 
antice și medievale. Istoricul, geograful 
și călătorul arab Ahmed Al‑Belaruri a 
subliniat dependența economiei regi‑
unii Abșeron de petrol în Evul Mediu, 
în timp ce Abu‑Ishag Istekhri (seco‑
lele XI‑X) și Abu‑d‑Gasan Ali Masudi 
(secolul al X‑lea) au oferit informații 
despre ținuturile petroliere, precum 
și petrolul alb și negru din Abșeron. 
Celebrul călător italian Marco Polo a 
raportat despre veniturile din transpor‑
tul petrolului din Baku către țările din 
Orient. La Baku existau aproape 500 
de sonde de petrol la începutul secolu‑
lui al XVI‑lea. Călătorul german, docto‑
rul și naturalistul Engelbert Kaempfer 
a vizitat peninsula Abșeron în 1683 
și a descris transportul petrolului din 
peninsula către Persia, Asia Centrală 
și Caucazul de Nord1.

În 1803, pentru prima dată în isto‑
rie, a început extracția petrolului offs‑
hore lângă Baku. În 1806, Imperiul 
Rus a ocupat Hanatul Baku și a preluat 
controlul monopolistic asupra produc‑
ției de petrol. Anii 1847‑1848 au fost 
caracterizați de prima producție de 
petrol industrial din lume din fântânile 
săpate datorită producției de petrol din 
Azerbaidjan. Dezvoltarea industriei 
petroliere nu numai în Azerbaidjan, ci 
și în întreaga lume a început din acel 
moment. Mai departe, Azerbaidjanul a 

1 History of development of oil industry, 
31.01.2020, Official site of the Ministry of 
Energy of the Republic of Azerbaijan, https://
minenergy.gov.az/en/neft/neft‑senayesinin‑in‑
kisaf‑tarixi.
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fost pionier în multe inovații în indus‑
tria petrolului: prima rafinărie de petrol 
din lume a fost construită la Baku în 
1859, uzina de kerosen a fost con‑
struită în 1863 și frigiderele au fost 
folosite pentru prima dată în rafinarea 
petrolului. Dezvoltarea tehnologiilor 
de forare a puțurilor a dus la descope‑
rirea unui număr de sonde de petrol, 
creșterea producției de petrol, dezvol‑
tarea infrastructurii petroliere și rafi‑
narea petrolului, precum și crearea a 
sute de companii implicate în produc‑
ția, rafinarea și vânzarea petrolului. 

Burghezia națională formată în 
Baku s‑a transformat într‑unul dintre 
centrele industriale ale lumii. Metoda 
industrială de producere a petrolului 
a fost folosită pentru prima dată în 
peninsula Abșeron în 1871. În acea 
perioadă, terenurile nefolosite ale 
statului au fost concesionate timp de 
24 de ani pentru explorarea petrolului 
și dezvoltarea de noi câmpuri petro‑
liere. Concesionarii aveau dreptul 
să exporte petrolul pe care îl produ‑
ceau și să‑i fixeze prețul. La sfârșitul 
secolului al XIX‑lea, 49 din 167 de 
antreprenori care operau în sectorul 
petrolier erau azerbaidjeni. La acea 
perioadă, milionarii petrolieri au avut 
o mare contribuție la dezvoltarea 
industriei petroliere (Haji Zeynalabdin 
Taghiyev, Isa bey Hajinski, Murtuz 
Mukhtarov, Shamsi Asadullayev, 
Seyid Mirbabayev și alții).

Prima companie petrolieră pe acți‑
uni, „Baku Oil Society”, a fost înființată 
la Baku în 1874. Faimoșii frați sue‑
dezi Nobel au sosit la Baku în 1873 
și au fost martorii creșterii economice 

legate de petrol. În acea perioadă, ei 
dețineau o serie de câmpuri petroli‑
ere, rafinării de petrol și petroliere în 
Marea Caspică, precum și barje, căi 
ferate și hoteluri. Prima conductă de 
petrol a fost construită în 1878. Calea 
ferată Baku‑Batumi a fost construită și 
pusă în funcțiune în 1883. Acest fapt 
a jucat un rol important în exportul de 
petrol și produse petroliere către sta‑
tele europene.

Familia Rothschild a inițiat tran‑
zacții financiare și de credit în Baku 
și s‑a angajat în vânzarea de petrol 
din 1883. Compania petrolieră Marea 
Caspică – Marea Neagră a Roths‑
child a fost înființată în 1886. Banca 
Rothschild a controlat 42% din expor‑
tul de petrol din Baku în 1890. În 
1901, Azerbaidjanul producea 11 
milioane de tone de petrol, reprezen‑
tând astfel peste 50% din producția 
mondială. Celebrul om de știință rus 
Mendeleyev a propus construirea 
conductei Baku‑Batumi, prima con‑
ductă internațională din lume, pentru 
a asigura transportul petrolului de 
la Baku pe piața mondială, în 1880. 
Construcția sa a fost inițiată în 1897 și 
finalizată în 1907.

Înainte de naționalizarea industriei 
petroliere, în Azerbaidjan existau 109 
companii pe acțiuni. 72 dintre ele au 
fost înființate cu capital rusesc și 37 cu 
capital englez. În ajunul naționalizării 
industriei petroliere, Azerbaidjanul 
număra 270 de întreprinderi produ‑
cătoare de petrol, 49 de firme mici 
și mijlocii angajate în săparea puțu‑
rilor de petrol, 25 de firme implicate 
în rafinarea petrolului, peste 100 de 
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departamente mecanice, ateliere de 
reparații și altele.

În timpul Primului Război Mondial 
și al războiului civil din Imperiul Rus, 
industria petrolului a cunoscut o situa‑
ție grea, iar producția de petrol a scă‑
zut brusc. Petrolul produs la Baku a 
jucat un rol crucial în victoria URSS 
împotriva Germaniei naziste în timpul 
celui de‑Al Doilea Război Mondial. 
Azerbaidjanul a furnizat peste 70% 
din totalul petrolului produs în URSS 
în timpul războiului. Controlul aprovi‑
zionării cu petrol de la Baku a jucat 
un rol semnificativ în evenimentele 
războiului și victoria finală a Aliaților.

După război, în 1949, prima plat‑
formă petrolieră offshore din lume, 
Neft Dașlari (cunoscută și sub 
numele de Oil Rocks), a fost con‑
struită în largul mării. Nu era doar o 
platformă petrolieră, ci oferea locuințe 
și condiții de viață pentru aproape 
5.000 de angajați care lucrau acolo. 
Dezvoltarea industriei petroliere offs‑
hore în Azerbaidjan a continuat până 
în 1969. În această perioadă, lucrările 
de explorare offshore s‑au extins, au 
fost dezvăluite, puse în funcțiune o 
serie de zăcăminte de petrol și gaze 
și foraj offshore (inclusiv foraj de 
explorare), tehnica și tehnologia cen‑
tralelor hidrotehnologice petroliere și 
infrastructura de producție de petrol 
offshore dezvoltată. De asemenea, 
au fost descoperite și puse în funcți‑
une o serie de noi zăcăminte de petrol 
și gaze pe uscat. Acea perioadă a fost 
caracterizată de dezvoltarea și ope‑
rarea intensivă a „Neft Dașlari” și a 
altor domenii. În această perioadă, un 

câmp offshore a fost înființat în larg 
pentru prima dată în practica mondi‑
ală. Efectuarea măsurilor inginerești, 
științifice și tehnice a determinat aflu‑
xul de capital în țară.

În 1970, în timpul primei perioade a 
conducerii lui Heydar Aliyev, a fost înfi‑
ințată PU „Khazardenizneft”. Această 
perioadă a fost caracterizată de dez‑
voltarea rapidă a industriei de petrol și 
gaze. Dispozitivele tehnice folosite în 
Marea Caspică au permis lucrări doar 
până la adâncimea de 40 de metri 
până în acest moment. Creșterea pro‑
ducției de petrol și gaze în mare s‑a 
datorat disponibilității unor rezerve mai 
mari de petrol și gaze la adâncimi mai 
mici. Ca rezultat al politicii lui Heydar 
Aliyev, Azerbaidjanul a fost aprovizi‑
onat cu peste 400 din 75 de tipuri de 
bărci de ridicare a încărcăturii, nave 
seismice, de pasageri și alte nave în 
anii 1970‑1980. O barcă cu macara 
„Azerbaijan” cu o capacitate de 2.500 
de tone a început să funcționeze în 
Marea Caspică. Mai mult, primirea 
tip‑up‑ului Khazar pentru efectuarea 
studiului geologic la adâncimea de 70 
de metri în mare și a instalațiilor de 
foraj de tip raft a permis operarea la 
adâncimea de 200 de metri în mare. 
Ca rezultat, 8 noi zăcăminte de petrol 
și gaze au fost descoperite la sfârșitul 
anilor 1960, volumul total descoperit 
de rezerve de petrol a crescut de 2 ori, 
iar rezervele de gaze de 3 ori.

Rezervele de petrol și gaze 
naturale ale Azerbaidjanului

Rezervele dovedite de petrol ale 
Azerbaidjanului sunt de 7 miliarde 
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de barili (1 miliard de tone), ceea ce 
reprezintă 0,6% din rezervele mon‑
diale de petrol. Experții în petrol 
estimează rezervele dovedite de 
petrol ale țării la 13 miliarde de barili. 
Guvernul din Azerbaidjan estimează 
această cifră la 17,7 miliarde de barili. 
Rezervele dovedite de gaze natu‑
rale ale Azerbaidjanului sunt de 1,31 
trilioane de metri cubi, sau 0,7% din 
rezervele mondiale de gaze naturale2. 
La nivelurile de producție brută din 
2019 (780 kbd pentru petrol și 35,6 
bcm pentru gaze naturale), aceasta 
echivalează cu o rezervă de 15‑25 de 
ani pentru petrol și 18‑79 de ani pen‑
tru gaze naturale.

Rezervele de petrol și gaze ale 
Azerbaidjanului sunt situate în princi‑
pal în bazinul Caspic de Sud, împăr‑
țit între depresiunea intermontană 
Kura și depresiunea Caspică de Sud. 
Primul include majoritatea câmpuri‑
lor de pe uscat și câmpurile offshore 
de apă mai puțin adâncă. Acesta din 
urmă conține rezervoarele de apă 
mai adânci, care au aproape toate 
resursele semnificative rămase ale 
Azerbaidjanului, cu potențial de explo‑
rare și dezvoltare. Apele puțin adânci 
ale jgheabului Abșeron‑Pribalkhan, 
în largul peninsulei Abșeron, con‑
țin majoritatea rezervelor lichide ale 
Azerbaidjanului în câteva câmpuri 
mari. Există și unele resursele de 

2 Azerbaijan gets 3% rise in oil transporta‑
tion via BTC. 20.10.2021. APA Agency. http://
en.apa.az/azerbaijan_energy_and_industry/
turkmenistan‑to‑resume‑oil‑transportation‑
via‑btckazakhstan‑holding‑negotiations.html 
(20.10.2021).

pe uscat în jgheabul Gobustan, dar 
acestea reprezintă aproximativ 3% 
din rezervele de petrol. Rezervele 
de gaze ale Azerbaidjanului există 
atât ca zăcăminte de gaze offshore 
neasociate, cât și ca gaz asociat la 
zăcămintele petroliere offshore. Cele 
mai multe dintre rezerve sunt concen‑
trate în jgheabul Abșeron‑Pribalkhan 
și subbazinul de adâncime a regiunii 
Caspice de Sud.

Câmpurile de pe uscat (inclusiv 
peninsula Abșeron, una dintre cele 
mai vechi provincii petroliere din lume) 
reprezintă aproximativ 3% din produc‑
ția totală a Azerbaidjanului în prezent. 
Ele au suferit o epuizare puternică 
de‑a lungul multor decenii de dezvol‑
tare. Cu toate acestea, rezervele de 
pe uscat oferă un potențial limitat de 
creștere prin reabilitare și explorare 
mai profundă. Câmpurile offshore 
oferă acum cel mai mare potențial 
pentru viitor. Provincia Abșeron, cu 
ape puțin adânci, este principalul mij‑
loc de petrol productiv, iar resursele 
sale posibile rămase se află în sudul 
peninsulei. Acolo au fost descoperite 
mai multe zăcăminte în ultimii 50 de 
ani, inclusiv ACG (aproximativ 70% 
atât din producția actuală de petrol, 
cât și din rezervele rămase de petrol 
comerciale), Gunașli (aproximativ 
10% din producția actuală de petrol), 
petrol la Gum Deniz, gaz la Bahar, și 
descoperiri mari la Oil Rocks.

În timp ce sunt subexplorate, cen‑
trul și sudul Mării Caspice au scos 
la iveală structuri semnificative la 
adâncimi de apă de 30‑1.000 m, care 
conțin în principal gaz și condens. 
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Potențialul de gaze semnificativ al 
zonei a fost confirmat de descoperi‑
rile la zăcământul de gaz Shah Deniz 
(aproximativ 80% din rezervele de 
gaz comerciale rămase) și la Umid în 
2010 și Absheron în 2011.

Producţia și acordarea de 
licenţe de petrol și gaze 
naturale în Azerbaidjan

Dezvoltarea resurselor de petrol 
și gaze din Azerbaidjan din 1991 
a depins de licențierea companii‑
lor petroliere internaționale (IOC). 
SOCAR, compania petrolieră de stat 
a Republicii Azerbaidjan, a nego‑
ciat direct aproape toate contractele. 
A aranjat licențe anual din 1991. În 
Azerbaidjan, proiectele din amonte 
care implică parteneri internaționali 
funcționează aproape exclusiv în 
cadrul PSA (numite și contracte de 
partajare a producției (PSC)), dar 
recent au fost atribuite și contracte de 
servicii de risc (RSC). Prin SOCAR, 
statul deține un interes direct în toate 
PSA‑urile de 10‑50%.

Primul RSC a fost acordat în 2017 
(offshore Umid‑Babek), al doilea în 
2018 (offshore Karabah). Fiecare PSA 
și RSC este ratificat de parlament și 
președinte și are statut de lege sepa‑
rată. PSA și RSC au atribute comune: 
ambele acordă companiilor petroliere 
străine drepturi exclusive de a explora 
o zonă definită și de a face desco‑
periri; niciunul nu conferă drept de 
proprietate asupra petrolului produs; 
ambele deduc costurile de producție 
pentru a determina profitul net pen‑
tru împărțire; și niciunul nu renunță 

la suveranitatea asupra resurselor. 
Partenerul străin își asumă toate ris‑
curile și costurile (ducând SOCAR 
prin fazele inițiale de investiție) și, 
dacă face o descoperire comercială, 
are acele costuri rambursate plus o 
cotă din producție. Un PSA remune‑
rează companiile în petrol (cost petrol 
și profit petrol), în timp ce un RSC 
remunerează companii cu numerar 
pentru costuri și profit petrol.

Majoritatea PSA‑urilor azerbaid‑
jene au o fază de explorare care 
durează trei ani și impun un plan 
minim de lucru (studii de mediu și 
de șantier, numere definite de son‑
daje seismice 3D și un număr definit 
de sonde de explorare). PSA‑urile 
pot avea o prelungire opțională de 
doi ani, condiționată de forarea mai 
multor puțuri. Dacă explorarea are 
ca rezultat o descoperire comercială, 
guvernul acordă de obicei o fază de 
dezvoltare de 25 de ani (plus o prelun‑
gire negociabilă de cinci ani). Faza de 
dezvoltare începe cu pregătirea unui 
program de lucru care trebuie între‑
prins în termen de trei ani de la data 
anunțării descoperirii comerciale.

Forajul pe uscat a căzut în sarcina 
SOCAR. Forajele în larg în Azerbaidjan 
implică complicații semnificative, în 
special rezervoare adânci (3.000 – 
6.000 m), aproximativ de două ori 
adâncimea câmpurilor de pe uscat), 
presiuni mari și funduri neconsolidate. 
IOC‑urile au forat 18 sonde de explo‑
rare offshore între 1991 și 2018, iar 
două dintre ele au dus la descoperiri 
comerciale (câmpurile de gaz conden‑
sat Shah Deniz și Abșeron).
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Producția de petrol a Azerbaidja‑
nului a atins vârful de puțin peste 1 
milion de barili pe zi (mbd) în 2009‑2010 
(din care aproximativ 40 kbd au fost 
gaze condensate) și apoi a scăzut 
treptat la 780 kbd în 2019 (din care 
60 kbd sunt condens și 17 kbd sunt 
lichide gazoase). Dezvoltarea zăcă‑
mântului ACG a susținut o creștere a 
producției din 1997 și continuă să fur‑
nizeze cea mai mare parte a petrolu‑
lui din Azerbaidjan. În 2010, producția 
ACG s‑a ridicat la 828 kbd, sau aproxi‑
mativ 80% din oferta totală de petrol a 
țării, dar până în 2019 a scăzut la 540 
kbd, reprezentând aproximativ 70% 
din total. Vârful ACG a scăzut astfel cu 
mult sub nivelul de 1,2 mbd așteptat 
de BP în 2006.

Azerbaidjanul are trei surse prin‑
cipale de gaze: 1) zăcământul Shah 
Deniz, cea mai mare resursă de gaze 
din țară (producție de aproximativ 
19 bcm în 2020); 2) gaz asociat din 
blocul ACG, care este furnizat gratuit 
către SOCAR în temeiul PSA; și 3) 
volume produse de SOCAR din câm‑
pul Gunashli Shallow‑Water și alte 
câmpuri mai mici.

Shah Deniz faza 1 a început pro‑
ducția în 2006 și a făcut rapid din 
Azerbaidjan un important producă‑
tor de gaze și petrol. A permis țării 
să oprească importurile de gaze din 
Rusia și să devină rapid un expor‑
tator regional de gaze. Inițial, Shah 
Deniz 1 putea produce aproximativ 
10 bcm/a de gaze naturale și apro‑
ximativ 50 kbd de condens. În 2014, 
au fost luate măsuri pentru eliminarea 
blocajelor, crescând capacitatea de 

producție la 10,8 bcm/a. Construcția 
lui Shah Deniz‑2 a început în 2014, 
iar primul gaz a fost livrat în iulie 2018. 
Shah Deniz‑2 a produs 16 bcm/a la 
începutul anilor 2020. Shah Deniz‑2 
este sursa de gaz pentru proiectul 
Coridorul Sudic de Gaze (SGC), care 
transportă gazul Caspic prin Georgia 
și Turcia către Europa.

Azerbaidjanul exportă doar o sin‑
gură calitate de țiței, relativ ușor, dulce, 
Azeri Light. Exporturile au atins un vârf 
de aproximativ 44 Mt în 2009‑2010 
și au scăzut constant de atunci, ca 
urmare a scăderii producției de țiței a 
Azerbaidjanului. Declinul s‑a accelerat 
ușor în 2019, după ce țara a aderat 
la OPEC/Non‑OPEC. Declarația de 
cooperare care a obligat‑o să reducă 
producția, iar exporturile au scăzut 
în continuare în 2020, pe măsură ce 
aceste reduceri au fost extinse.

Destinațiile de export ale Azerbai‑
djanului sunt diversificate, dar majo‑
ritatea se află în Europa și regiunea 
mediteraneeană. Alte destinații de 
export apropiate de Europa includ 
Tunisia și Israelul, iar alte destina‑
ții din Asia includ rafinării importante 
precum India, Indonezia, Taiwan 
și Thailanda. Majoritatea acestor 
exporturi sunt încărcate la termi‑
nalul Ceyhan din Turcia. Volumele 
minore se deplasează către destinații 
europene prin sistemul de conducte 
rusesc (aproximativ 0,8 Mt în 2019, în 
mare parte livrate în Austria) sau sunt 
încărcate din porturile din Georgia.

Excedentul net al produselor 
petroliere din Azerbaidjan s‑a erodat 
progresiv în ultimul deceniu. Odată cu 
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creșterea rapidă a utilizării mașinilor, 
cererea de benzină a depășit produc‑
ția de rafinărie din 2014 și a mutat țara 
de la a fi un exportator net de benzină 
la un importator net modest. Pe lângă 
benzina premium, care nu este pro‑
dusă în țară, importurile nete includ și 
puțină păcură grea. Pentru alte pro‑
duse petroliere majore, Azerbaidjanul 
este echilibrat sau este exportator net.

Politica de rafinare s‑a concen‑
trat pe satisfacerea cererii interne de 
benzină, iar produsele excedentare 
rezultate, în principal benzină și kero‑
sen, creează oportunități de export. 
În general, SOCAR importă produse 
pentru a acoperi nevoile locale în peri‑
oada sezonieră de vârf a cererii, peri‑
oadele de întreținere a rafinăriei sau 
întreruperile rafinăriilor.

Deși o mare parte din infrastructura 
de petrol și gaze a Azerbaidjanului 
datează din epoca sovietică, infra‑
structura sa de export a fost diversi‑
ficată după obținerea independenței 
în anii 1990 și 2000 ca răspuns la noi 
proiecte mari din amonte. Investițiile 
străine au fost esențiale pentru con‑
struirea noilor rute de export și pen‑
tru menținerea rețelei de conducte 
moștenite, care continuă să aibă 
nevoie de reparații intensive. Petrolul 
este exportat prin trei conducte și 
pe calea ferată. Țițeiul este livrat în 
mare parte de conducta BTC către 
Ceyhan, Turcia, și de Western Route 
Export Pipeline (WREP) către Supsa, 
Georgia, iar Northern Route Export 
Pipeline (NREP) către Novorossiysk, 
Rusia, și conexiuni feroviare către 
Batumi și Kulevi, dar sunt, de 

asemenea, folosite terminale de pe 
coasta Mării Negre din Georgia.

Politica energetică și 
proiectele Azerbaidjanului

Sectorul petrolier și‑a continuat 
dezvoltarea după prăbușirea URSS, 
când Azerbaidjanul și‑a câștigat inde‑
pendența. În urma prăbușirii Uniunii 
Sovietice, regiunea Caspică a primit 
o atenție semnificativă din partea 
majorilor internaționali în domeniul 
energiei. Resursele energetice ale 
Mării Caspice sunt un punct central al 
acestui interes geopolitic internațional 
în regiune. După restabilirea indepen‑
denței în 1991, Republica Azerbaidjan 
a început să‑și pună în aplicare drep‑
turile suverane în sfera economică și 
să urmeze o politică independentă. 
Principalele direcții ale acestei poli‑
tici au fost sistemul economic creat 
pe baza diferitelor forme de proprie‑
tate, tranziția la economia de piață și 
integrarea în economia mondială. În 
primii ani ai independenței, una dintre 
cele mai importante direcții ale politicii 
externe a Azerbaidjanului a fost poli‑
tica energetică.

Strategia petrolului la nivel mare, 
bazele căreia au fost puse de lideru‑
lui național Heydar Aliyev, a creat o 
condiție inevitabilă pentru realizarea 
„Contractului secolului”, semnat în 
1994 cu participarea a 33 de companii 
din 15 state. A fost primul acord petro‑
lier internațional semnat de Republica 
Azerbaidjan, iar din prima zi, semni‑
ficația istorică și esența strategică 
luate în considerare pentru viitor și‑au 
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ocupat locul cel mai demn în cronica 
de independență a Azerbaidjanului.

Astăzi, în lumea noastră care se 
schimbă rapid și plină de turbulențe, 
chiar și multe țări dezvoltate se con‑
fruntă din ce în ce mai mult cu pro‑
vocări și amenințări non‑standard și 
non‑sistemice ale timpurilor moderne. 
Din ce în ce mai mult, putem observa 
cum fundamentele economice și poli‑
tice ale unor state se slăbesc și uneori 
se prăbușesc. În lumina tuturor aces‑
tor procese geopolitice complexe și 
nesistemice, există o nevoie din ce în 
ce mai mare de a reuni toate țările și 
de a aduce o contribuție cu adevărat 
importantă, care ar servi la formarea 
unei noi valori geopolitice în beneficiul 
dezvoltării umane.

În acest context, Azerbaidjanul 
continuă să joace un rol important ca 
factor de stabilizare în regiunea Mării 
Negre – Marea Caspică. În calitate de 
țară independentă și autosuficientă, 
Azerbaidjanul contribuie la crearea 
noii arhitecturi a securității regionale. 
Inițiativele Azerbaidjanului vizează 
cooperarea regională, predictibilita‑
tea, dezvoltarea și păstrarea stabilită‑
ții nu numai în Caucazul de Sud, ci și 
în țările din regiunea europeană.

Există mai multe direcții ale politicii 
energetice a Azerbaidjanului, dintre 
care două sunt mai importante. Prima 
este despre contribuția sa la asigu‑
rarea securității energetice interne a 
Azerbaidjanului, iar a doua este des‑
pre contribuția la asigurarea securită‑
ții energetice a altor state. Din acest 
punct de vedere, crearea de noi opor‑
tunități pentru dezvoltarea resurselor 

energetice ale Azerbaidjanului, pre‑
cum și modalități de a aduce aceste 
resurse pe piețele internaționale, este 
de mare importanță.

Aprofundarea reformelor de am ‑ 
ploare în Azerbaidjan în primii ani ai 
secolului XXI creează condiții pentru 
ridicarea societății la un nivel superior 
de dezvoltare socio‑economică. S‑au 
făcut pași importanți pentru îmbună‑
tățirea stării investiționale în țară și 
administrația de stat a fost refăcută 
în conformitate cu criteriile moderne. 
În același timp, utilizarea resurselor 
de energie alternative și regenera‑
bile formează agenda politicii energe‑
tice. Țara dispune, de asemenea, de 
resurse energetice alternative ample 
pentru utilizarea și menținerea echili‑
brului energetic. Prin urmare, guvernul 
este interesat de investirea și moder‑
nizarea infrastructurii pe resursele de 
energie regenerabilă.

Ca urmare a politicii econo‑
mice implementate, a fost asigurată 
securitatea energetică a țării, iar 
Azerbaidjanul a devenit un exporta‑
tor de încredere de energie și cel mai 
important centru de tranzit din regi‑
une. Proiectele mari implementate 
pentru extragerea rezervelor de hidro‑
carburi și livrarea acestora pe piețele 
europene au creat condiții pentru ca 
Azerbaidjanul să ocupe un loc impor‑
tant în aprovizionarea cu petrol și 
gaze a Europei. Analiștii occidentali 
notează că Azerbaidjanul este țara 
care creează cel mai înalt nivel de 
cooperare cu marile companii petro‑
liere din Marea Caspică, iar coope‑
rarea Occidentului cu Azerbaidjanul 
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în exploatarea transportatorilor de 
energie este foarte apreciată. Ca 
urmare a politicii duse de guvernul 
Azerbaidjanului, au fost semnate 
proiecte mari pentru a asigura astăzi 
securitatea energetică globală.

În ultimii ani, marile proiecte s‑au 
dezvoltat nu doar în țara noastră, ci și 
în regiune și pe continentul european 
în rândul problemelor legate de secu‑
ritatea energetică. În acest context, 
proiectele „Shah Deniz‑2”, „TANAP” și 
„TAP” pot fi subliniate în mod deose‑
bit. Securitatea energetică a fiecărei 
țări este inseparabilă de securitatea 
sa națională. Unul dintre elemente‑
le‑cheie ale securității energetice este 
gazul natural. Prin urmare, securitatea 
energetică și diversificarea energiei 
sunt la fel de importante pentru țările 
producătoare precum Azerbaidjan, 
precum și pentru țările de tranzit și 
consumatori. Astăzi, Azerbaidjanul 
este un partener de încredere în pro‑
blema securității energetice pentru 
țările importatoare de petrol. Europa 
este principala piață țintă pentru 
strategia de export de energie din 
Azerbaidjan. Unul dintre punctele 
comune dintre UE și Azerbaidjan în 
politica de securitate energetică este 
problema siguranței conductelor. 
Având în vedere faptul că conductele, 
inclusive Coridorul Sudic de Gaze, 
trec prin țările vecine, care vizează 
piețele europene, securitatea con‑
ductelor este impusă de cei doi par‑
teneri. De asemenea, Azerbaidjanul 
este interesat de siguranța exportu‑
lui de gaze către Europa. Unul din‑
tre interesele comune ale securității 

energetice în sectorul azerbaidjan al 
Mării Caspice este descoperirea de 
noi zăcăminte petroliere, care rezolvă 
problema aprovizionării continue cu 
gaze către Europa.

În prezent, securitatea energetică 
aranjează baza stabilității econo‑
mice și sociale. Importanța securității 
energetice stabilește agenda politicii 
energetice, care include creșterea 
exportului de gaze naturale către UE, 
gestionarea stabilizării exportului de 
petrol și dezvoltarea parteneriatului 
cu UE în vederea modernizării infras‑
tructurii resurselor de energie alter‑
nativă și regenerabilă. În prezent, 
asigurarea fluxului de gaze naturale 
este problema principală în ceea ce 
privește securitatea energetică pentru 
UE. Prin urmare, Azerbaidjanul ar tre‑
bui să crească exportul de gaz. Țara 
ar trebui să controleze stabilizarea 
exportului de petrol din rezerve.

Azerbaidjanul este inițiatorul mai 
multor megaproiecte energetice de 
importanță internațională, precum 
Baku‑Tbilisi‑Ceyhan (BTC), Trans 
Adriatic Pipeline (TAP) și Trans‑Ana ‑
tolian gazoduct (TANAP). Baku‑
Tbilisi‑Ceyhan este o conductă de țiței 
care este operațională din 2006. Are o 
lungime totală de aproape 1.800 km și 
leagă Baku, capitala Azerbaidjanului, 
de Ceyhan, un port de pe coasta 
mediteraneeană a Turciei, prin 
Georgia. Este a doua cea mai lungă 
conductă de petrol din fosta Uniune 
Sovietică. Conducta a costat 3,9 mili‑
arde de dolari. 70% din costurile sale 
au fost finanțate de terți, inclusiv de 
instituții financiare internaționale, 
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agenții de credit de export și bănci 
comerciale. Conducta este alimen‑
tată cu petrol din zăcământul petro‑
lier Azeri‑Chirag‑Guneshli din Marea 
Caspică din Azerbaidjan. Această 
conductă poate transporta și petrol 
din zăcământul petrolier Kashagan 
din Kazahstan și din alte zăcăminte 
petroliere din Asia Centrală.

Coridorul Sudic de Gaze este unul 
dintre cele mai mari și mai scumpe 
proiecte de export de gaze la ora 
actuală. Se întinde din Azerbaidjan 
până în Europa. Lungimea totală a 
Coridorului este de 3.500 de kilome‑
tri, care este împărțit în trei secțiuni: 
Conducta Caucazului de Sud (SCP) 
de la Baku la Erzurum în Turcia, 
Conducta Trans‑Anatoliană (TANAP) 
care traversează teritoriul Turciei până 
la granița cu Grecia la Kipoi‑Evros și 
Conducta Trans‑Adriatică (TAP) prin 
Grecia, Albania și Marea Adriatică 
până în Italia3. Acest proiect conec‑
tează șapte state care operează în 
șase sisteme de reglementare dife‑
rite, leagă 11 companii de investiții 
diferite și 12 cumpărători diferiți de 
gaze și a necesitat investiții în valoare 
de 38 de miliarde de dolari.

În ceea ce privește Europa de 
Sud‑Est, conceptul din spatele înfi‑
ințării Coridorului Sudic de Gaze 
din ultimul deceniu a fost reduce‑
rea dependenței de gaze față de 
Rusia. Prima sursă de aprovizionare 
cu gaze promovată ca alternativă a 
Rusiei este Marea Caspică, și anume 

3 The Southern Gas Corridor. https://
www.tap‑ag.com/the‑pipeline/the‑big‑picture/
southern‑gas‑corridor. 

Azerbaidjan. Resursele de petrol și 
gaze naturale din Marea Caspică 
au atras atenția internațională după 
dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991, 
când au devenit posibile investițiile 
occidentale în sectoarele energetice 
ale noilor state litorale independente4. 
Trei descoperiri majore de câmpuri 
au semnalat o creștere a importanței 
economice a Mării Caspice la nivel 
global: Shah Deniz în Azerbaidjan, 
Kashagan în Kazahstan și Galkynysh 
în Turkmenistan.

Exporturile de petrol ale Kazah‑
stanului se îndreaptă în primul rând 
către SUA, prin ruta CPC (Consorțiul 
Gasoductului Caspic) și portul 
Novorossiysk din Marea Neagră, 
în timp ce exporturile de gaze din 
Kazahstan furnizează în principal 
vasta piață a Chinei, prin conducta 
de gaz din Asia Centrală. Exporturile 
de gaze turkmene furnizează țările 
vecine din Asia Centrală, precum 
Uzbekistanul și China, pe baza 
unui acord bilateral pe termen lung. 
Turkmenistanul ar putea furniza gaz 
Europei, fiind necesară construc‑
ția unei conducte submarine în fun‑
dul Mării Caspice. Azerbaidjanul 
este mult mai bine plasat din punct 
de vedere geografic și al volume‑
lor disponibile pentru a furniza gaze 
din Europa de Sud‑Est. Rezervele 
dovedite ale Azerbaidjanului se ridică 
acum la 1,3 tcm – în urma descoperirii 

4 Terence Adams “Caspian oil & gas 
development and the Black Sea region.”, 
2002. In Europe’s Black Sea Dimension ed. 
Michael Emerson, 41‑44. Brussels: Center for 
European Policy Studies.
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zăcământului de gaze offshore Shah 
Deniz5. Pe lângă Shah Deniz, desco‑
peririle de gaze offshore din ultimul 
deceniu obligă să crească producția 
și exporturile către Europa în dece‑
niul de după 2020, în condițiile în care 
investițiile de capital străin continuă, 
indiferent de fluctuațiile prețurilor glo‑
bale ale petrolului. Câmpuri precum 
Umid (200 bcm și 40 milioane de 
tone de condens), Bebek (400 bcm 
și 80 de milioane de tone de con‑
dens), Shafag‑Asiman (300 bcm) și 
Nakhcivan (300 bcm în loc) în sectorul 
offshore azerbaidjan va necesita sub‑
stanțial investiții străine, dacă vor fi în 
măsură să alimenteze Coridorul și vii‑
toarele sale interconexiuni din Europa 
de Sud‑Est și Centrală. Cu toate 
acestea, cea mai promițătoare desco‑
perire a fost zăcământul de gaze offs‑
hore Abșeron, cu rezerve estimate de 
350 de miliarde de metri cubi și 45 de 
milioane de tone de condens. SOCAR 
intenționează să combine producția 
de la Shah Deniz cu Abșeron, pentru 
a ajunge la 40 de miliarde de metri 
cubi/an și pentru a crește exporturile 
de gaze către Europa după 2022, 
când noua infrastructură de gaze din 
Europa de Sud‑Est va fi implementată 
și operațională.

Gazoductul Trans‑Anatolian 
(TANAP) este conducta de gaz natu‑
ral care este partea centrală a Cori‑
do rului Sudic de Gaze, care leagă 

5 John Roberts “Caspian oil & gas: how 
far have we come and where are we going?”, 
2003. In Oil, Transition and Security in Central 
Asia ed. Sally Cummings. 143. London: 
Routledge Curzon.

uriașul zăcământ de gaz Shah 
Deniz din Azerbaidjan de Europa 
prin Conducta Trans Adriatică men‑
ționată anterior. Conducta, care are 
o lungime totală de peste 1.800 km, 
are o importanță strategică atât pen‑
tru Azerbaidjan, cât și pentru Turcia. 
Aceasta a permis pentru prima dată 
exportul de gaz azerbaidjan în Europa 
dincolo de Turcia. Conducta a fost 
inaugurată în iunie 2018. A costat 8,5 
miliarde de dolari. Capacitatea con‑
ductei este de 16 miliarde de metri 
cubi de gaze naturale pe an la etapa 
inițială și poate fi mărită ulterior până 
la 60 de miliarde de metri cubi pen‑
tru a putea transporta rezerve supli‑
mentare de gaze din Azerbaidjan și 
din eventuala viitoare conductă tran‑
scaspică care leagă Azerbaidjanul și 
Turkmenistanul.

La rândul său, Trans Adriatic 
Pipeline (TAP) este un proiect 
care transportă gaze naturale din 
Azerbaidjan și Marea Caspică către 
Europa, începând cu Grecia prin 
Albania și Marea Adriatică până în 
Italia. Conducta este furnizată cu gaze 
naturale din a doua etapă a dezvoltă‑
rii zăcământului de gaz Shah Deniz 
în secțiunea azerbaidjană a Mării 
Caspice prin Conducta Caucazului 
de Sud și Conducta Trans‑Anatoliană 
menționată mai sus. Deoarece spo‑
rește securitatea energetică și diver‑
sifică aprovizionarea cu gaze pentru 
mai multe piețe europene, proiectul 
TAP este susținut de instituțiile euro‑
pene și este văzut ca un „Proiect de 
interes comun” și o parte a Coridorului 
Sudic de Gaze. Construcția acestei 
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conducte a început în 2016 și s‑a ter‑
minat în 2020. A costat aproximativ 
4,5 miliarde de euro.

SOCAR estimează că rezervele 
dovedite de gaze ale Azerbaidjanului 
se ridică la peste 2,6 trilioane de 
metri cubi. Rezervele estimate ale 
Azerbaidjanului reprezintă încă 3,45 
trilioane de metri cubi. Noi volume de 
gaze sunt planificate a fi produse prin 
inițierea unor noi faze de producție în 
zăcămintele existente (Shah Deniz 
III și deep gaz în complexul de zăcă‑
minte Azeri‑Chirag‑Gunashli) și inau‑
gurarea producției în zăcăminte noi. 
Câmpurile neexploatate includ Babek, 
Abșeron și Umid. Aceste zăcăminte 
de gaze conțin și rezerve extinse de 
condens. Azerbaidjanul este anga‑
jat în planurile de dezvoltare pentru 
aceste resurse și aspiră să adauge 
15‑20 de miliarde de metri cubi anual 
până în 2030. În această următoare 
fază a dezvoltării regiunii Caspice, pot 
fi conectate noi piețe și noi surse de 
gaze. Construcția Coridorului Sudic 
de Gaze oferă o opțiune concretă 
pentru Turkmenistan de a‑și exporta 
gazul spre vest.

Contractele de cumpărare, sem‑
nate între SOCAR și compani‑
ile comerciale de gaze din Grecia 
(DEPA), Albania (Albgaz) și Italia 
(Snam Rete), prevăd un volum inițial 
de 10 miliarde de metri cubi pe an, 
cu prevederea de dublare a volumu‑
lui după 2025. Se înțelege că aceste 
volume de gaze azerbaidjene repre‑
zintă o diversificare minoră – într‑ade‑
văr mai degrabă simbolică – de la 
gazul rusesc pentru Europa, dar este 

un început. În martie 2022, consorțiul 
a anunțat că a fost atinsă capacita‑
tea inițială de 10 bcm/an, din care 8,5 
bcm au fost livrate în Italia. Potrivit 
declarației oficiale, „TAP își poate 
dubla capacitatea și se poate extinde 
în etape, până la 20 de miliarde de 
metri cubi în termen de 45‑65 de luni, 
ca urmare a cererilor care urmează 
să fie primite în faza obligatorie a unui 
test de piață și a cererilor acumulate 
care au ca rezultat un proces econo‑
mic viabil. Următoarea fază obligato‑
rie este programată în prezent pentru 
iulie 2023. Cu toate acestea, TAP 
poate accelera această perioadă de 
timp și poate lansa faza obligatorie a 
testului de piață în cursul anului 2022, 
cu condiția ca TAP să primească inte‑
res pentru o începere mai devreme a 
consultării publice în curs.”6

Faza a doua prevede viitoare inter‑
conexiuni TAP în Grecia, cu Bulgaria 
mai întâi prin Interconnectorul 
Grecia‑Bulgaria (IGB), de la Komotini 
la Stara Zagora. Lucrările de con‑
strucție la IGB au început la sfârși‑
tul anului 2018, în timp ce conducta 
a fost inaugurată în octombrie 2022. 
SOCAR și Bulgargaz au semnat deja 
un contract de cumpărare de gaze 
pentru 3 bcm/an, cu o potențială 
extindere la 5 bcm/an, în anii ce vor 
urma. IGB (182 km) se va conecta cu 
TAP în Grecia, în zona Komotini, în 
timp ce proiectul este implementat de 
„International Company Greece Italy” 
(ICGI), o companie mixtă cu Bulgargaz 

6 TAP transports first 10 bcm of natural gas 
to Europe. 17.03.2022. TAP Press release.
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și IGI Poseidon (Interconnector 
Grecia‑Italia) care dețin acțiunile în 
proporție de 50%‑50%7. IGB este pri‑
mul proiect care va fi realizat în cadrul 
Coridorului Sudic de Gaze naturale, 
dar și pe axa nord‑sud, deoarece este 
prevăzută o extindere ulterioară în 
România, Serbia și Ungaria, Grecia 
servind ca nod de tranzit pentru gazele 
naturale azerbaidjene în sud‑estul 
Europei. În acest sens, pentru regiune 
sunt proiectate alte câteva intercone‑
xiuni: interconexiunile Bulgaria‑Serbia 
(IBS), Bulgaria‑România (IBR) și din‑
colo de aceasta către Ungaria, care 
vor putea funcționa și în flux invers. 
Secțiunea sârbă a acestei conducte 
a fost deja inclusă pe lista UE a PCI 
(Proiecte de interes comun), cu 49,6 
milioane de euro deja aprobate. 
Lucrările de construcție au început 
în luna februarie a acestui an, IBS 
fiind programat să devină operațional 
în 2023, aducând pentru prima dată 
gaz azerbaidjan în Serbia8. Aceste 
proiecte vor fi realizate de compani‑
ile energetice regionale împreună cu 
cofinanțarea din fondurile disponibile 

7 “Agreements for financing the gas 
connection Bulgaria‑Greece are signed.” 
10.10.2019. Novinite. https://www.novinite.
com/articles/200825/Agreements+For+Fin
ancing+the+Gas+Connection+Bulgaria+‑
+Greece+Are+Signed.

8 8th Ministerial Meeting of Southern Gas 
Corridor Advisory Council features plenary 
sessions on expansion of project and and 
energy transition. 04.02.2022. Azerbaijan 
State News Agency. https://azertag.az/en/
xeber/8th_Ministerial_Meeting_of_Southern_
Gas_Corridor_Advisory_Council_features_
plenary_sessions_on_expansion_of_project_
and_energy_transition‑2001386.

UE și instituțiile de finanțare, respectiv 
BEI și BERD.

Al doilea proiect promovat în 
Europa de Sud‑Est este intercone‑
xiunea Salonic‑Gevgelija, care cir‑
culă între Grecia și Macedonia de 
Nord, țară care este aproape în între‑
gime dependentă de gazul rusesc. 
Traseul (120 km) se va desfășura de 
la stația de compresie TAP din Nea 
Mesimvria, la periferia Salonicului, 
până la Gevgelija și Stip, în timp ce se 
preconizează și o extindere a interco‑
nexiunii către Kosovo9. În 2018, com‑
paniile de stat de rețea de gaze din 
cele două țări, DESFA și Ner, au sem‑
nat un memorandum de înțelegere la 
Skopje privind promovarea construc‑
ției acestui interconector de gaze.

În cea ce privește România, în iunie 
2022, Romgaz și SOCAR au semnat 
un Memorandum de Înțelegere, care 
stă la baza acordului privind livrarea 
de gaze naturale din Azerbaidjan în 
România. În octombrie 2022, Romgaz 
a semnat cu SOCAR și un acord pen‑
tru dezvoltarea în comun a unui proiect 
de gaze naturale lichefiate la Marea 
Neagră. Proiectul ar consta într‑un ter‑
minal de lichefiere a gazelor naturale 
şi un terminal de regazeificare, pre‑
cum și alte instalații și facilități nece‑
sare în scopul transportului de gaze 
din zona caspică în România. Acest 
contract individual permite livrări pla‑
nificate de gaze naturale începând cu 

9 DESFA: „Unlocks” the natural gas pipeli‑
ne Greece – Skopke. 26.11.2018, https://www.
protothema.gr/economy/article/842084/des‑
fa‑xekleidonei‑o‑agogos‑fusikou‑aeriou‑ella‑
das‑skopion/.
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1 ianuarie 202310. Livrările se vor face 
prin Coridorul Sudic, utilizând capa‑
citățile de transport ale conductelor 
TAP, IGB, precum și ale sistemelor de 
transport ale Bulgariei și României. 
Contractul are la bază un acord cadru 
încheiat recent de cele două compa‑
nii, pe termen nelimitat.

Energia regenerabilă
Azerbaidjanul are un excelent 

potențial de energie regenerabilă. Pe 
lângă faptul că este destul de înso‑
rită și vântoasă, țara are și resurse 
considerabile hidro, bioenergetice și 
geotermale, dar politica sa energe‑
tică s‑a concentrat până de curând pe 
dezvoltarea resurselor semnificative 
de petrol și gaze ale Azerbaidjanului. 
Acest focus se schimbă totuși: guver‑
nul elaborează acum o legislație pen‑
tru promovarea energiei regenerabile 
și urmărește ca energia regenera‑
bilă să ofere 30% din capacitatea de 
generare a energiei electrice până în 
2030, aproximativ dublul cotei actu‑
ale. Contracte majore pentru constru‑
irea capacității de energie eoliană și 
solară au fost semnate la începutul 
anului 2020.

Ponderea surselor de energie 
regenerabilă în aprovizionarea totală 
cu energie a Azerbaidjanului a fost 

10 Gaze azere vor ajunge în România, 
după ce Romgaz a semnat un prim conract 
de livrare cu Socar, compania națională pe‑
trolieră a Republicii Azerbaidjan. 16.12.2022, 
https://economedia.ro/gaze‑azere‑in‑ro‑
mania‑dupa‑ce‑romgaz‑a‑semnat‑un‑con‑
tract‑de‑livrare‑cu‑socar‑compania‑nationa‑
la‑petroliera‑a‑republicii‑azerbaidjan.html#.
Y7vlfHZByUk.

stabilă – dar scăzută – începând cu 
anii 1990. Cota de energie regenera‑
bilă a Azerbaidjanului este mult sub 
media mondială din cauza dominației 
petrolului și gazelor în TES. Deși pon‑
derile energiei solare și eoliene din 
Azerbaidjan rămân nesemnificative în 
comparație cu energia hidroelectrică, 
acestea sunt pregătite să se extindă 
considerabil. Noi adăugări majore de 
capacitate (240 MW de energie eoli‑
ană și 230 MW de energie solară foto‑
voltaică) au apărut în 2022, crescând 
atât capacitatea totală, cât și ponderea 
producției de energie regenerabilă.

Ponderea surselor regenerabile 
din generarea de energie electrică a 
Azerbaidjanului este sub media glo‑
bală, dar este de așteptat să crească 
rapid. Centralele de gaz și hidroe‑
lectrice din Azerbaidjan sunt potrivite 
pentru a oferi flexibilitatea sistemu‑
lui necesară la niveluri mai înalte de 
producere a energiei solare și eoli‑
ene. Pe măsură ce noua capacitate 
solară și eoliană începe să se miște 
în Azerbaidjan, centralele sale de gaz 
și hidrocentrale vor oferi flexibilitatea 
necesară sistemului.

Deși un atlas cuprinzător al resur‑
selor de energie regenerabilă din 
Azerbaidjan nu a fost încă publicat, 
mai multe studii de la sfârșitul anilor 
1990 au indicat un potențial semnifi‑
cativ neexploatat, în principal pentru 
energia solară și eoliană, dar și pen‑
tru hidroenergie, biomasă și resurse 
geotermale. Potențialul tehnic de 
energie solară al Azerbaidjanului este 
de aproximativ 23.000 MW. Țara are 
2.400‑3.200 de ore de soare pe an 
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și intensitatea sa solară anuală este 
estimată la 1.500‑2.000 kWh/m2.

Azerbaidjanul are aproximativ 
3.000 MW de potențial tehnic și apro‑
ximativ 800 MW de energie eoliană 
economică. Valorificarea potențialului 
economic ar putea genera aproxima‑
tiv 2,4 TWh pe an, ceea ce ar con‑
serva aproximativ 500 mcm de gaze 
naturale și ar evita 1 Mt de emisii de 
CO2. Cele mai bune resurse sunt de‑a 
lungul Mării Caspice, în special în 
Peninsula Abșeron, unde viteza vân‑
tului este în medie de aproximativ 6 m 
pe secundă și este mai mare decât 
cea din ianuarie până în aprilie și din 
septembrie până în decembrie11.

Energia hidroelectrică este în 
prezent principala sursă de energie 
regenerabilă a Azerbaidjanului, dar 
potențialul său nu a fost exploatat pe 
deplin. Modernizarea marilor instalații 
hidroenergetice ar crește capacitatea 
acestora, iar pentru hidrocentralele 
mici, numeroase râuri mici de munte din 
diverse regiuni ale țării oferă potențial. 
Potențialul tehnic pentru hidrocentrală 
este de 520 MW, care ar putea genera 
până la 3,2 TWh anual. Ministerul 
Energiei din Republica Azerbaidjan 
pre gătește o strategie de dezvoltare a 
energiei hidroelectrice mici, bazată pe 
potențialul de apă, penuria de apă și 
nevoile de generare a energiei ale țării. 
Disponibilitatea apei a primit recent 
atenția guvernului la cel mai înalt nivel.

Fosta Agenție de Stat pentru 
Resurse de Energie Alternativă și 

11 World Bank, Global Solar Atlas: 
Azerbaijan, https://globalwindatlas.info/en/
area/Azerbaijan?print=true. 

Regenerabilă (SAARES) estimează 
că potențialul de energie geotermală 
al Azerbaidjanului este de până la 
800 MW. Studiile inițiale indică faptul 
că Azerbaidjanul are 11 zone geoter‑
male cu temperaturi ale apei cuprinse 
între 30°C și 100°C.

Odată cu creșterea agriculturii, sil‑
viculturii, industriei și serviciilor care 
creează oportunități pentru generarea 
de căldură și electricitate din biomasă 
și deșeuri, Ministerul Energiei esti‑
mează un potențial tehnic de 380 MW. 
De exemplu, cele peste 2 Mt de deșe‑
uri menajere și industriale solide eli‑
minate anual la locurile de tratare a 
deșeurilor din Azerbaidjan ar putea fi 
folosite pentru a genera căldură și/sau 
electricitate în Baku și în alte orașe 
industriale mari. Ministerul Energiei 
supraveghează politica privind ener‑
gia regenerabilă. Implementarea poli‑
ticii a fost delegată SAARES din 2009 
până în 2018, dar agenția a fost des‑
ființată în 2018, iar funcțiile sale au 
fost transferate Ministerului Energiei. 
În septembrie 2020, președintele 
Azerbaidjanului a semnat un decret 
de înființare a Agenției de Stat pentru 
Surse Regenerabile de Energie. Noua 
agenție se va subordona Ministerului 
Energiei.

Aprovizionarea cu energie a Azer‑
baidjanului se bazează pe resursele 
abundente de petrol și gaze naturale 
ale țării, iar interesul pentru utiliza‑
rea energiei regenerabile a început 
să crească abia recent. Guvernul 
recunoaște că utilizarea mai multor 
energii regenerabile în generarea de 
energie poate ajuta la diversificarea 
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surselor de energie ale țării, precum 
și la devierea gazelor naturale de la 
producerea de energie către exporturi 
potențial mai profitabile și utilizarea în 
petrochimie, pe lângă faptul că ajută 
țara să își îndeplinească obiectivele 
climatice ale Acordului de la Paris.

În 2014, SAARES a elaborat o 
strategie națională privind utilizarea 
surselor de energie alternative și rege‑
nerabile pentru 2015‑2020. Foaia de 
parcurs strategică din 2016 pentru dez‑
voltarea utilităților în Republica Azer  ‑ 
baidjan a inclus adăugarea a 420 MW 
de capacitate de energie electrică 
regenerabilă până în 2020: 350 MW 
eolian, 50 MW solar și 20 MW bioe‑
nergie. Guvernul urmărește ca ener‑
gia regenerabilă să furnizeze 30% din 
capacitatea de generare a energiei 
electrice din țară până în 2030, iar în 
mai 2020 guvernul azerbaidjan a apro‑
bat Planul de acțiuni privind atragerea 
de investiții suplimentare în sectorul 
energiei regenerabile. Rolul energiei 
regenerabile în furnizarea de căldură 
este mic și nu se prevede o implicare 
directă în transport. Guvernul oferă 
scutiri de taxe și tarife pentru a pro‑
mova producerea de energie electrică 
din surse regenerabile și producția de 
energie alternativă. Firmele și antre‑
prenorii calificați sunt scutiți de taxe 
vamale și, pe o perioadă de șapte ani, 
de taxa pe valoarea adăugată pentru 
echipamentele și instalațiile tehnice. 
De asemenea, aceștia sunt scutiți 
de la plata impozitului pe proprietate, 
impozitului pe teren și jumătate din 
impozitul pe venit.

Într‑o dezvoltare semnificativă pen‑
tru sectorul energiei din surse rege‑
nerabile din Azerbaidjan, în ianuarie 
2020, Ministerul Energiei a semnat 
acorduri de implementare pentru pri‑
mele două proiecte independente de 
energie ale țării, în baza cărora ACWA 
Power din Arabia Saudită va construi, 
deține și opera 240 MW de energie 
eoliană, iar Masdar din Emiratele 
Arabe Unite vor dezvolta, construi 
și opera o capacitate solară fotovol‑
taică de 230 MW. Ministerul Energiei 
și Azerenergy, furnizorul de energie 
electrică, au semnat principalele acor‑
duri de proiect, inclusiv PPA‑urile, cu 
ACWA Power în decembrie 2020 și 
cu Masdar în martie 2021. Ministerul 
Energiei se așteaptă ca proiectele de 
400 de milioane USD să genereze 1,4 
TWh de energie electrică regenera‑
bilă pe an, economisind mai mult de 
300 de milioane de metri cubi de gaze 
naturale care altfel ar fi utilizate pen‑
tru generarea de energie, reducând 
emisiile de CO2 cu mai mult de 0,6 Mt 
și creând sute de locuri de muncă. 
Capacitatea de energie eoliană va 
consta din 40 de turbine de 6 MW 
fiecare, dintre care 17 (102 MW) vor 
fi construite în Pirakashkul în regi‑
unea Abșeron și 23 (138 MW) într‑o 
zonă muntoasă din regiunea Khizi, 
iar o capacitate de 230 MW de ener‑
gie solară va fi construită în regiunile 
Garadah și Abșeron.

Regiunea Khizi găzduiește, de 
asemenea, parcul eolian Yeni Yashma 
de 50 MW, care a fost pus în funcțiune 
în 2018. Ministerul Energiei se pregă‑
tește, de asemenea, să construiască 
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aproximativ 1.000 MW de capacitate 
suplimentară de energie electrică din 
surse regenerabile prin procese de 
licitație competitivă. În prezent, defi‑
nește și prioritizează zonele cu poten‑
țial ridicat de energie regenerabilă, iar 
apoi va evalua proprietatea asupra 
terenurilor, infrastructura existentă și 
preocupările de mediu. Cu ajutorul 
Băncii Europene pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, Ministerul Energiei dez‑
voltă licitații de energie regenerabilă 
pentru a atrage mai multe investiții 
private în acest sector.

Pentru a crește ponderea ener‑
giei regenerabile la capacitatea totală 
de electricitate a țării la 30% până 
în 2030, Ministerul Energiei a invitat 
compania germană de consultanță 
VPC să determine limita optimă a noii 
capacități care urmează să fie conec‑
tată la rețeaua de electricitate. Potrivit 
raportului său, Azerbaidjanul trebuie 
să instaleze 1500 MW pentru a atinge 
obiectivul de 30% până în 2030. 
VPC sugerează să facă acest lucru 
în trei etape: 440 MW în 2020‑2022, 
460 MW în 2023‑2025 și 600 MW în 
2026‑2030. Abordând în mod specific 
dezvoltarea solară PV, Banca Asiatică 
de Dezvoltare (ADB) finanțează pro‑
iectarea și construcția primei centrale 
solare PV (FPV) plutitoare din țară. 
Centrala pilot de 100 kW va fi insta‑
lată pe lacul Boyukshor, aproape de 
Baku. În timp ce instalațiile FPV nece‑
sită standarde mai stricte decât PV 
de pe uscat din cauza expunerii lor la 
apă, avantajele față de PV de pe uscat 
sunt că se instalează rapid și utiliza‑
rea terenului nu este o problemă. Ele 

permit, de asemenea, randamente 
mai mari de energie datorită efectului 
de răcire al apei. Numeroasele rezer‑
voare din Azerbaidjan oferă oportuni‑
tăți de sinergie a tehnologiei FPV cu 
generarea de hidroenergie existentă 
și infrastructura de rețea aferentă.

Gazul natural este combustibilul 
implicit pentru încălzire în Azerbaidjan, 
dar dependența continuă de acesta nu 
va permite țării să‑și decarbonizeze 
utilizarea căldurii în deceniile urmă‑
toare. În plus, resursele de gaze pot 
fi utilizate mai bine pentru exporturi 
sau ca materie primă pentru produc‑
ția petrochimică. Încălzirea centrali‑
zată, pompele de căldură și pompele 
de căldură pe gaz sunt toate alterna‑
tive la centralele individuale pe gaz, în 
timp ce opțiunile de căldură regene‑
rabilă includ încălzirea solară termică, 
centrale cu emisii reduse de biomasă 
și energie geotermală cu pompe de 
căldură din sol. Tehnologiile solare 
termice pot furniza apă caldă la cos‑
turi operaționale reduse, în timp ce 
pompele de căldură geotermale cu 
sursă solară oferă soluții eficiente și 
fiabile pentru tot anul, deoarece tem‑
peraturile subterane sunt relativ sta‑
bile. Pompele de căldură geotermale 
permit stocarea sezonieră și oferă 
performanțe ridicate în timpul perioa‑
delor de frig (ca furnizor de căldură) 
sau valurilor de căldură.

Unul dintre proiectele regionale de 
energie regenerabilă prevede expor‑
tul energiei electrice din Azerbaidjan 
către România și Ungaria prin cabluri 
submanire care vor trece sub Marea 
Neagră și teritoriul Georgiei. Susținut 
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de acordul energetic recent semnat cu 
UE, acest proiect va cuprinde România 
și Ungaria. Faptul că cel puțin două țări 
membre UE se vor alătura proiectului 
este important și din punctul de vedere 
al obținerii sprijinului din partea UE. 
Acest proiect poate fi pus în practică în 
aproximativ 3‑4 ani. Realizarea acestui 
proiect va aduce o contribuție majoră 
la asigurarea aprovizionării României 
și Ungariei cu energie, fiind o sursă de 
energie nouă.12

Concluzie
În prezent, importanța geostrate‑

gică a Azerbaidjanului ca sursă de 
aprovizionare pentru Europa a cres‑
cut în lumina evoluțiilor geopolitice 
actuale din Ucraina, iar următoa‑
rea generație de câmpuri offshore 
azerbaidjene sunt considerate de 
o importanță vitală ca primă sursă 
de diversificare pentru a doua fază 
a Coridorului Sudic de Gaze și vii‑
toarele interconexiuni în Europa de 
Sud‑Est13. Este primul proiect de 
aprovizionare cu gaze din ultimele 
decenii care exportă volume de gaze 
către Europa dintr‑o nouă sursă, con‑
tribuind la diversificarea aprovizionării 
și la securitatea energetică a Europei 
și subliniind importanța geopolitică a 
Mării Caspice. Evoluțiile recente ale 

12 Selin Najafbayli, Azerbaijan’s cooperation 
with the EU in the field od energy. 14.09.2022. 
Romanian National Press Agency. https://
www.agerpres.ro/ots/2022/09/14/colabora‑
rea‑azerbaidjanului‑cu‑ue‑in‑domeniul‑energi‑
ei‑‑648097

13 John Roberts, Three pipelines and Three 
Seas: BRUA, TAP and IAP, 2018. Washington: 
The Atlantic Council of the United States.

relațiilor dintre Rusia și Ucraina au 
ridicat din nou îngrijorări cu privire la 
securitatea energetică europeană. 
Gazul natural este o resursă ener‑
getică importantă pentru dezvolta‑
rea economică a Europei, iar statele 
membre UE sunt foarte dependente 
de furnizorii străini de energie, inclusiv 
de Rusia și țările din Orientul Mijlociu 
și Africa. Este important de subliniat 
că Europa înfometată de energie 
depinde în prezent în principal de 
gazul natural rusesc, care a reprezen‑
tat aproximativ 45% din importurile de 
gaze ale Europei în 2021, iar cea mai 
mare parte a acestei cote trece prin 
teritoriul ucrainean.

Desigur, aceasta înseamnă că 
escaladarea dintre Occident și Rusia 
ar putea afecta sectorul energetic al 
Europei. În urma sancțiunilor SUA 
asupra energiei rusești și a deciziei 
guvernului german de a suspenda 
gazoductul Nord Stream 2 ca răspuns 
la invazia rusă a Ucrainei, consuma‑
torii de energie europeni se confruntă 
cu prețuri ridicate la energie. Prețurile 
gazelor naturale în nord‑vestul 
Europei au crescut la un nivel record 
de peste 300 de euro pe megawat‑oră. 
UE a discutat deja cu parteneri ener‑
getici precum Qatar, SUA, Nigeria, 
Egipt și Azerbaidjan despre crește‑
rea livrărilor de gaze naturale dacă 
Moscova reduce livrările. Aceste țări 
au potențialul de a sprijini securitatea 
energetică a Europei prin intensifica‑
rea aprovizionării cu gaze naturale 
către continent.

Azerbaidjanul s‑a dovedit a fi 
un partener energetic de încredere 
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pentru Europa. De aproape două 
decenii, Azerbaidjanul a făcut mane‑
vre pentru a deveni un exportator 
important de gaze către Europa, cul‑
minând la sfârșitul anului 2020 cu 
punerea în funcțiune a conductei tran‑
sadriatice care transportă gaz azer‑
baidjan prin Grecia și Albania și peste 
Marea Adriatică până în Italia.

După cum s‑a menționat mai sus, 
TAP este ultima etapă a Coridorului 
Sudic de Gaze, lung de 3.500 de 
kilometri, care aduce gaze din uri‑
așul zăcământ Shah Deniz II al 
Azerbaidjanului din Marea Caspică. 
Coridorul Sudic de Gaze a fost con‑
struit pentru a diversifica aprovizio‑
narea cu gaze a Uniunii Europene 
și pentru a reduce numărul de țări 
UE care au o singură sursă de apro‑
vizionare. În 2021, UE a importat 
un total de 155 de miliarde de metri 
cubi de gaz natural din Rusia, cel mai 
mare exportator de gaze din lume. 
Majoritatea rezervelor dovedite de 
gaze ale Azerbaidjanului, care au 
fost estimate la aproximativ 1.700 de 
miliarde de metri cubi, sunt situate în 
zăcământul Shah Deniz.

În timp ce gazul din Azerbaidjan 
poate ajuta statele UE să renunțe la 
gazul rusesc, volumele pur și simplu 
nu sunt suficiente pentru a‑l înlocui pe 
deplin. Conducta TAP, care transportă 
gaz azerbaidjan în Europa, și alte 
eforturi ale UE de a reduce depen‑
dența de importurile de gaze rusești 
au vizat întotdeauna diversificare, mai 
degrabă decât eliminarea și înlocui‑
rea completă a livrărilor rusești.

Pe fondul tensiunilor regionale 
în creștere, dar înainte de războiul 
ucrainean, UE și Azerbaidjan dis‑
cutau despre creșterea livrărilor de 
gaze azerbaidjene către Europa. UE 
este interesată să crească volumul de 
gaze exportate din Azerbaidjan către 
Europa pentru a ajunge la 10 bcm. O 
astfel de creștere este importantă pe 
fondul penuriei și al creșterii prețurilor 
pe piața energiei.

La 4 februarie 2022, în timpul con‑
ferinței de presă după discuțiile de la 
Baku cu comisarul UE pentru ener‑
gie, Kadri Simson, președintele Ilham 
Aliyev a declarat că Azerbaidjanul a 
exportat 19 miliarde de metri cubi de 
gaz în 2021. Aceasta include 8,5 mili‑
arde de metri cubi în Turcia și 7 miliarde 
de metri cubi în Italia. Azerbaidjanul 
a exportat, de asemenea, gaze în 
Georgia, Grecia și Bulgaria. Ministrul 
Energiei al Azerbaidjanului a declarat 
în martie că Azerbaidjanul dispune de 
2,6 trilioane de metri cubi de rezerve 
de gaze, ceea ce a spus că este „sufi‑
cient pentru vecinii săi și pentru țările 
europene”. Ministrul a menționat, de 
asemenea, că „extinderea proiectului 
Coridorul Sudic de Gaze va începe cu 
siguranță, și în această direcție am 
început dialogul cu țările europene, 
țările din Balcanii de Vest și alte țări 
din Europa de Est”. Azerbaidjanul a 
exportat 2,6 miliarde de metri cubi de 
gaz în Europa în primul trimestru al 
anului 2022 și se preconizează că va 
crește aprovizionarea cu gaze către 
Europa cu 30% în 2022.


