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Nicolescu: Gazprom nu mai scade volumul gazelor. Jocul "uite
reducerea, nu e reducerea" va continua

Gazprom a comunicat luni sear ă că de mar Ńi până joi nu vor sc ădea
volumele de gaz destinate României, cum anun Ńase în urm ă cu o zi, a
declarat mar Ńi ministrul delegat pentru Energie, R ăzvan Nicolescu,
arătând c ă acest joc "uite reducerea, nu e reducerea" ar pute a continua
în săptămânile urm ătoare.

"AŃi văzut această decizie stranie a Gazprom, de diminuare a volumelor de
gaze. Ieri seară Gazprom a trimis un fax în care spune că de azi până joi
volumele de gaze vor fi la parametrii agreaŃi. Tot nu avem un punct de vedere
oficial", a afirmat Nicolescu, într-o conferinŃă, potrivit Mediafax.
El a adăugat că se aşteaptă ca acest joc "uite reducerea, nu e reducerea",
prin care se încearcă să se transmită o stare de nelinişte în unele Ńări
europene, să continue în săptămânile următoare.
"Din fericire pentru noi aceste lucruri nu au efecte. Cei care fac astfel de jocuri
vor pierde mult pe termen mediu şi lung, pentru că imaginea de furnizor de
energie de încredere (...) este discutabilă având în vedere ce se întâmplă în
ultimele zile", a continuat Nicolescu.
Ministrul a mai spus că România are suficiente stocuri de gaze pentru
perioada de iarnă, iar importurile de gaze ruseşti sunt nesemnificative, astfel
încât sistarea livrărilor de gaze ruseşti nu va avea efecte asupra
consumatorilor.
Luni, Răzvan Nicolescu declara că România nu ar avea nicio problemă în
perioada de iarnă chiar dacă Gazprom ar opri în totalitate livrările de gaze şi
iarna ar fi extrem de dificilă, menŃionând că grupul rus va reduce din nou
cantităŃile furnizate clienŃilor din România.
Nicolescu arăta că livrările de gaze ruseşti vor scădea cu 10% începând de
marŃi până duminică, precizând că şi de această dată reprezentanŃii Gazprom
nu au comunicat autorităŃilor de la Bucureşti motivele reducerii volumelor de
gaze.
El nu excludea ca situaŃia importurilor de gaze ruseşti să se schimbe de la oră
la oră.
De asemenea, Nicolescu declara sâmbătă pentru MEDIAFAX că Gazprom a
anunŃat Transgaz că livrările de gaze naturale vor fi efectuate la parametri
normali sâmbătă şi duminică, fără explica motivele reducerii cu 5% aplicată
vineri sau ce se va întâmpla de luni.
Săptămâna trecută, joi, Gazprom transmitea Transgaz că livrările de gaze
către România vor fi reduse în următoarele trei zile, fără să explice motivele
pentru scăderea volumelor.
România consumă anual circa 12,5 miliarde metri cubi de gaze naturale şi
produce aproximativ 11 miliarde metri cubi. DiferenŃa este importată din
Rusia, prin firme intermediare, la preŃuri mai mari decât cele ale gazelor
produse intern.
Uniunea Europeană a institui vineri noi sancŃiuni la adresa Rusiei, care
prevăd printr altele măsuri specifice împotriva unor ruşi şi ucraineni acuzaŃi că
sunt implicaŃi în conflictul din Ucraina, dar şi blocarea finanŃării datoriei pentru



trei companii petroliere, şi anume Rosneft, Transneft şi filiala petrolieră a
Gazprom - Gazprom Neft.
Premierul Victor Ponta a declarat, vineri, la Sibiu, că noile sancŃiuni impuse
Rusiei, dar şi cele impuse de Rusia României "afectează din punct de vedere
economic", existând multe firme care aveau exporturi, dar a reiterat ideea că
"este un preŃ care merită şi trebuie plătit".
Pe fondul temerilor privind o eventuală întrerupere a livrărilor din Rusia pe
timpul iernii, statele est-europene au început să îşi suplimenteze stocurile de
gaze naturale, România fiind una din puŃinele Ńări din regiune care îşi poate
asigura necesarul de gaze din producŃia internă.
În ultimul deceniu, Rusia a oprit de trei ori furnizarea gazelor către Ucraina, în
2006, 2009 şi începând din luna iunie a acestui an, din cauza disputelor cu
Kievul referitoare la preŃ. În acest an, livrările de gaze către Europa au
continuat.


