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ECONOMIC

îºi pierd coroana?
Orientul-Mijlociu a devenit centrul de
importanþã mondialã în furnizarea
energiei. Aceastã situaþie a avut, fireºte,
imense repercusiuni asupra lumii în care
trãim, ºi, iatã. Este pe cale ca totul sã se
schimbe. Analiºtii economici sunt de
pãrere cã de acum ºi pânã în 2020, capitala energiei va fi, fãrã îndoialã, situatã în
emisfera vesticã, acolo unde era ea înaintea ascensiunii din anii ‘60 a mega-furnizorilor din Orientul Mijlociu, Arabia
Sauditã sau Koweït-ul. Motivele acestei
deplasãri sunt atât tehnologice, cât ºi
politice. Interesant este cã cele mai mari
depozite descoperite vreodatã nu conþin
petrol sub formã lichidã, ci gudron de
petrol, nisipuri de petrol ºi ºisturi bituminoase. Numãrul de noi zãcãminte
petroliere de tip mare ºi foarte mare este
în scãdere. În plus, cele mai mari câmpuri
petroliere descoperite recent se aflã la distanþã de kilometri, în zone “neprimitoare”,
cum ar fi cea arcticã. Efortul necesar pentru a exploata aceste zãcãminte va implica
“munþi” de capital ºi ani de muncã.
Câmpurile petroliere neconvenþionale,
cum ar fi ºisturile bituminoase descoperite
în Statele Unite, sunt imense. Geologii
ºtiau de multã vreme cã Statele Unite au
din belºug hidrocarburi, prizoniere ale

unor zãcãminte “offshores”, la care se
ajunge cu dificultate, formate din ºisturi ºi
nisip bituminos. SUA conteazã pe mai
mult de 2500 miliarde de barili de petrol
neconvenþional, Canada pe 2400 miliarde ºi America de Sud pe mai mult de
2000 miliarde. Aceste trei cifre adunate
depãºesc mult cantitatea de petrol neconvenþional care se gãseºte în Orientul –

Mijlociu ºi în Africa de Nord, cantitate
care se ridicã la 1200 miliarde de barili.
Întotdeauna s-a pus însã problema costului ridicat pentru a exploata petrolul nordamerican. Or, dupã anul 2000, sectorul
energetic va rezolva cu succes problema.
Datoritã forajelor pe orizontalã ºi a altor
inovaþii, în mai puþin de zece ani, pro-

ducþia americanã de gaz din ºisturi a trecut de 15-20 la sutã din producþia de gaz
natural. Aºa cã de acum ºi pânã în 2040,
cantitatea extrasã ar putea reprezenta mai
mult de jumãtate. Acestã uriaºã schimbare a bulversat complet preocupãrile
industriei gazului natural american. Dacã
altãdatã capacitatea de a acoperi nevoia
de gaz natural a þãrii îi neliniºtea pe
americani, astãzi, administraþia Obama
se întreabã cum vor gãsi cumpãrãtori pentru surplusul pe care-l deþin. Producþia
petrolierã din Statele Unite, condamnatã
de vreo 20 de ani încoace la un inexorabil declin, dacã ar fi sã-i credem pe
analiºti, este pe punctul de a face un
come back neaºteptat. Producþia de
petrol din ºisturi se obþine, e drept, printrun proces tehnic complex. Specialiºtii prevãd o producþie nu mai micã de 1,5 milioane de barili pe zi în câþiva ani, datoritã
zãcãmintelor din Grandes Plaines ºi din
Texas ; aceastã cantitate de petrol
echivaleazã cu 8 la sutã din consumul
actual din Statele Unite. Aºadar, America
ar putea sã-ºi reia locul în plutonul þãrilor
care conduc lumea în domeniul “aurului
negru.“
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