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IEA avertizeaza Europa ca trebuie sa îsi reduca imediat consumul de gaze
Europa trebuie sa îsi reduca drastic consumul de gaze naturale în lunile urmatoare, pentru a se pregati
pentru ceea ce este posibil sa fie o "iarna lunga si dura", a declarat luni directorul Agentiei Internationale a
Energiei (IEA), Fatih Birol, informeaza Bloomberg.
Chiar daca Uniunea Europeana a facut unele progrese în diversificarea surselor de aprovizionare dincolo de Rusia,
principalul sau furnizor, orice viitoare livrari din aceasta tara sunt extrem de incerte, iar o oprire completa a
livrarilor nu poate fi exclusa, a avertizat Fatih Birol.
Acest avertisment vine într-un moment în care canicula agraveaza cea mai importanta criza energetica înregistrata
de Europa în ultimele decenii, punând noi cereri pe centralele de gaze pentru a racori locuintele si birourile.
Livrarile de electricitate sunt la limita, deoarece temperaturile ridicate duc la diminuarea productiei turbinelor
eoliene, iar centralele nucleare au probleme din cauza scaderii nivelului apelor râurilor, o problema care afecteaza
si livrarea de carbune catre termocentrale.
Recursul la furnizorii alternativi de gaze nu va fi de ajuns. Chiar daca Norvegia si Azerbaidjanul vor livra la
capacitate maxima, livrarile din nordul Africii sunt aproape de nivelul din ultimii ani, iar importurile de gaze
naturale lichefiate sunt deja la un nivel record, a spus Fatih Birol. Potrivit calculelor IEA, o cantitate de
aproximativ 12 miliarde metri cubi de gaze naturale trebuie economisita în urmatoarele trei luni, adica echivalentul
a 130 de tancuri încarcate cu gaze lichefiate.
"Primul pas imediat spre umplerea depozitelor europene de gaze la un nivel adecvat, înainte de venirea iernii,
consta în reducerea consumului actual de gaze al Europei si punerea gazelor economisite astfel în depozite. O parte
din aceste lucruri se întâmpla deja, din cauza pretului ridicat al gazelor, dar este nevoie de mai mult. Reduceri
suplimentare semnificative sunt necesare pentru a pregati Europa de o iarna lunga si dura", a declarat Fatih Birol.
Potrivit directorului IEA, chiar daca Europa va reusi sa îsi umple depozitele de gaze pâna la 90% din capacitate,
exista în continuare "un risc crescut al unor întreruperi în aprovizionare daca va avea loc o oprire completa a
livrarilor rusesti". În plus, riscurile sunt si mai mari daca livrarile rusesti vor fi oprite înainte ca Europa sa poata sa
îsi asigure un grad de umplere a depozitelor de gaze de 90%, a adaugat Fatih Birol.
Comisia Europena urmeaza sa dea miercuri publicitatii un set de masuri urgente pentru întreaga economie, inclusiv
blocarea termostatului în cladirile publice la 19 grade în timpul iernii si la 25 de grade în timpul verii, pentru a face
fata impactului unei posibile întreruperi complete a livrarilor de gaze din Rusia.
Agentia Internationala a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai
dezvoltate 29 de state. Agentia a fost înfiintata ca raspuns la primul soc petrolier din 1973 - 1974, pentru a
coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezerva.
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