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Dezgheþul Arcticii declanºeazã o
nouã competiþie între marile puteri
l “Vedem cum se deschide un ocean în timp real”, spune Michael Sfraga, directorul Institutului Polar de la Wilson Center din Washington

datã domeniul ur-
ºilor polari ºi al oa-
menilor de ºtiinþã,
Arctica a început de
câþiva ani sã primeas-
cã din ce în ce mai
multã atenþie din
partea marilor puteri.
ªi asta pentru cã
gheaþa se topeºte, iar

noi resurse ºi rute comerciale devin li-
bere pentru exploatare.

“Regiunea a devenit o arenã pentru
putere ºi pentru competiþie, iar cele opt
state Arctice (Danemarca, SUA, Ca-
nada, Rusia, Suedia, Norvegia, Fin-
landa, Islanda) trebuie sã se adapteze
la acest viitor”, afirma Mike Pompeo,
Secretarul de Stat al Statelor Unite, la
cea de-a 11-a întâlnire ministerialã a
Consiliului Arctic din luna mai, þinutã
în Finlanda.

Motivul pentru aceastã dezvoltare

epocalã nu este, însã, menþionat de
Pompeo. Media americanã a scris ulte-
rior cã administraþia preºedintelui
american Donald Trump a pus mari
presiuni diplomatice pentru a bloca
orice menþiune despre schimbãrile cli-
matice din declaraþia comunã a forului
interguvernamental, acuzaþie respinsã
ulterior de Departamentul american de
Stat. Declaraþia trebuia sã parafeze un
acord al statelor arctice pentru o “cale
sustenabilã” de guvernare a regiunii
arctice în contextul schimbãrilor
climatice.

Cercetãtorii spun cã înainte de ju-
mãtatea secolului, creºterea tempera-
turilor va topi pãrþi din ce în ce mai
mari din calota arcticã de gheaþã, în
fiecare varã. Potrivit experþilor
NASA, în medie, Arctica pierde anual
aproximativ 54.000 de km pãtraþi de
gheaþã (4,71 milioane de km pãtraþi
suprafaþã medie a gheþii arctice în sep-

tembrie 2018, de la 7,05 km pãtraþi su-
prafaþã medie în septembrie 1979). În
termeni procentuali, gheaþa din Arctic
se topeºte în medie cu circa 13% în fie-
care deceniu din 1979 încoace, iar din
1980 pânã în 2018, calota de gheaþã
s-a diminuat cu 42%. La rândul lor, au-
torii Raportului Naþional de Climã al
Statelor Unite din 2014 estimeazã cã,
pânã în 2050, Oceanul Arctic nu va
mai fi acoperit deloc de gheaþã în tim-
pul verii. Alte estimãri aratã cã feno-
menul va începe în 2036, când
suprafaþa medie a gheþii arctice va
atinge un nivel de doar 0,72 milioane
de km pãtraþi în luna septembrie.

“Vedem cum se deschide un ocean
în timp real”, spune Michael Sfraga,
directorul Institutului Polar de la Wil-
son Center din Washington.

Marea Bering, ce împreunã cu
Strâmtoarea Bering reprezintã poarta
de intrare/ieºire pentru noile rute co-

merciale arctice, va fi dezgheþatã mai
tot anul pânã la jumãtatea secolului.
Ultimele redute de gheaþã arcticã de
varã se vor gãsi lângã insulele canadie-
ne nordice ºi Groenlanda, iar accesul
la resursele naturale ale regiunii arcti-
ce va deveni, în general, mai facil.
Dezgheþul va aduce profituri mari
companiilor de petrol ºi gaze din Occi-
dent, cel puþin dacã relaþia Vestului cu
Rusia se îmbunãtãþeºte, în contextul în
care o parte semnificativã din depozi-
tele exploatabile estimate de petrol ºi
gaze ale Arcticii, în valoare de trilioa-
ne de dolari, se aflã în apele teritoriale
ale Rusiei (pe lângã diamante, uraniu,
metale rare ºi aur). Mãrile Barents ºi
Kara ar avea printre cele mai mari zã-
cãminte de hidrocarburi estimate în
prezent, iar ExxonMobil, British Pe-
trolium ºi compania italianã Eni sunt
doar trei dintre partenerii iniþiali ai Ros-
neft în exploatãrile de hidrocarburi din

cele douã mãri ruseºti, deºi proiectele
de colaborare au încetinit pe fondul
sancþiunilor aplicate pentru anexarea
peninsulei Crimeea.

Arctica se lanseazã în afaceri

Topirea gheþii arctice deschide,
într-adevãr, noi oportunitãþi economi-
ce pentru statele cu drepturi extinse în
Cercul Arctic, ºi nu numai.

În ceea ce priveºte Statele Unite, în
seara dinaintea întrunirii oficiale a
Consiliului Arcticii din luna mai, secre-
tarul de stat Pompeo afirma: “A venit
vremea ca America sã ia atitudine ca
stat arctic pentru viitorul Arcticii. Pen-
tru cã, deºi vãzutã de mulþi ca o regiune
izolatã ºi stearpã, (…) Arctica este foar-
te bogatã în posibilitãþi ºi resurse”.

Discursul lui Pompeo a semnalat fi-
nalul unei schimbãri de imagine a
Arcticii care se desfãºoarã de mai bine
de un deceniu, potrivit jurnalistului

american Neil Shea.
“Regiunea, consideratã odinioarã

un pustiu îngheþat, este descrisã acum
în mod frecvent drept frontierã în plinã
dezvoltare. Adicã Arctica se lanseazã
în afaceri”, scrie Shea.

Topirea gheþii deschide noi rute co-
merciale (vezi pozã 1) precum Calea
Mãrii Nordului (eng. Northern Sea
Route), ce se extinde la nord de Fede-
raþia Rusã cãtre Asia. Potrivit Finan-
cialTimes, aceastã rutã alternativã ar fi
cu circa 40% mai rapidã decât ruta tra-
diþionalã, prin Canalul Suez (13.500
de km faþã de 21.000 de km), iar în
septembrie anul trecut, vasul danez
Venta Maersk a devenit primul port-
container care a parcurs Calea Mãrii
Nordului cãlãtorind din estul Asiei în
nordul Europei.
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