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:چكيده

هادر. فدراسيون روسيه بخش مهمي از نياز انرژي اتحاديه اروپا را تأمين مي كند ي اخير ايـن سال

. اتحاديه براي تامين انرژي مورد نياز خود توجه ويژه اي به انرژي حوزه درياي خزر داشـته اسـت

 در 2009 ژوئيـه13مي توان در امضاي توافقنامه احداث خـط لولـه نـابوكو در نمود اين توجه را

چه عواملي باعث سياستگذاري اتحاديه اروپا در زمينه تـأمين انـرژي از حـوزه. آنكارا مشاهده كرد

درياي خزر شده است؟ فرضيه مقاله اين است كه نياز روزافزون اتحاديه اروپا به انرژي، محدوديت 

و همچنين بي اعتمادي اين اتحاديه به آن كشور در تـأمين انـرژي منابع داخلي،   وابستگي به روسيه

و  پايدار باعث شده است تا اروپا سياست تنوع بخشيدن به منابع تـأمين انـرژي را در پـيش گيـرد

. بدين منظور به انرژي حوزه خزر رو آورده است

: واژگان كليدي
 خزر، روسيهاتحاديه اروپا، انرژي، حوزه درياي
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.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيد



 1391زمستان،4شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 148

 مقدمه
ي اخيـر انـرژي اهميـت سـال هـادر. انرژي عنصري حياتي براي بقاء تمام كشورها اسـت

به دست آورده است العادهفوق و اقتصادي كشورها به همين دليل. اي در پيشبرد اهداف سياسي

يكي از مباحث راهبردي در  به و منطقه سياست ها تأمين انرژي . اي تبديل شده اسـتي جهاني

و تقاضاي آن را زير نظر دارند، زيرا تامين انـرژي هـرهادولت به عرضه  مدام تحوالت مربوط

و توسعه آن محسوب مي و تقاضاي كشور تضمين رشد و اندك تغييري در قيمت، عرضه گردد

و تحقيقـات مربـوط بـه.گذاردانرژي آثار بسياري در اقتصاد آنها بر جاي مي نتيجـه مطالعـات

كه روند جهاني مصرف اين دو منبـع مهـم هاي انرژي و گاز نشان مي دهد به ويژه نفت فسيلي

به افزايش است  در حقيقت، رشد تقاضاي انرژي در مناطق مختلـف. سوختي به طور مداوم رو

و كوشـش در دسـتيابي  به رقابت با ساير كشورهاي مصرف كننده انرژي جهان اتحاديه اروپا را

: الف(1386كياني،(تبه منابع جديد واداشته اس (183(.

و گـاز خـود را از آنهـا وارد مـي كنـد، و مناطقي كه اتحاديه اروپا، نفت در ميان كشورها

از. روسيه موقعيتي ممتاز دارد  اين امرسبب شده است تا اتحاديه اروپا در زمينه واردات انـرژي

 امتيـازات ويـژه، در بـه دليـل همـين. اين كشور خود را در وضـعيت وابـستگي فزاينـده ببينـد 

هاي گوناگون از اين وابستگي براي رسـيدني اخير كرملين سعي كرده است تا به شيوه سال ها

و اقتصادي خـود بهـره جويـد  . به اهداف سياسي (Cohen, 2007: pp.5-6) ي اخيـر سـال هـا در

به انرژي اتحاديه اروپا براي تامين انرژي مورد نياز خود توجه ويژه  حوزه درياي خزر اي نسبت

مي. داشته است به امضاي توافقاز جمله  2009 ژوئيـه13نامه احداث خط لوله نـابوكو در توان

چه عواملي باعث سياستگذاري اتحاديه اروپا در زمينه تأمين انرژي از حـوزه. در آنكارا نام برد

مي  ا درياي خزر شده است؟ اين مقاله نشان كه نيـاز روزافـزون اتحاديـه روپـا بـه انـرژي، دهد

بي  و همچنين به آن كشور در محدوديت منابع داخلي، وابستگي به روسيه اعتمادي اين اتحاديه

به منابع تأمين انـرژي را در  تأمين انرژي پايدار باعث شده است تا اروپا سياست تنوع بخشيدن

به انرژي حوزه خزر رو آورده است و بدين منظور . پيش گيرد

و مصرف انرژي در اتحاديه اروپاميزان ذخاير، تو  ليد
و4/7اعضاي اتحاديه اروپا  تريليون متر مكعـب ذخيـره2/3 ميليارد بشكه ذخيره نفت خام

 درصد ذخاير اثبات شده گاز2 درصد از ذخاير اثبات شده نفت،6/0گاز طبيعي، روي هم رفته

و سالنامه آماري. (EUCE,2007: p.1) درصد منابع زغال سنگ جهان را در اختيار دارند4طبيعي
و گـاز طبيعـي ايـن اتحاديـه را بـه2010 در سال)British Petroleum(BP)(بي پي  ذخاير نفت

و3/6ترتيب كه توليد ايـن. تريليون متر مكعب برآورد كرده است42/2 ميليارد بشكه درحالي
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حد در روز ميليون بشكه نفت082/2 در حدود 2009اتحاديه در سال  ميليارد متـر2/171ودو

 ميليون بـشكه143/14 حدود،2009مكعب گاز بوده است، عالوه بر اين اتحاديه اروپا در سال

و . ميليارد متر مكعب گاز مصرف كرده است9/459در روز (BP,  2010) مهمترين تامين كننـدگان

و گاز طبيعي اتحاديه اروپا، كشورهاي روسيه بـا  و درصـد از وارد33نفت خام از40ات نفـت  درصـد

و نروژ با و16واردات گاز .اند درصد از واردات گاز بوده23 درصد از واردات نفت

سه كشور قرار دارد80بيش از نـروژ داراي بـاالترين ميـزان. درصد منابع گاز اروپا تنها در

و نهايتـاً تريليـون متـر مكعـب4/1 تريليون متر مكعب بوده، بعـد از آن هلنـد بـا3/2ذخائر با 

 بـه اسـتثناي.)15: 1385حـسن تـاش،( ميليارد متر مكعب در جايگاه سوم قرار دارد 339انگلستان با

. شـوند اين سه كشور، تمام ديگر اعضاي اتحاديه اروپا وارد كننـده گـاز طبيعـي محـسوب مـي

كـ قسمت عمده گاز طبيعي اتحاديه از روسيه وارد مي و و مقدار باقيمانده از نروژ شورهاي شود

و ليبي تامين مي .شود شمال آفريقا از جمله الجزاير، نيجريه

 وضعيت انرژي روسيه
 Administration (U.S. Energy Information) بر اساس برآورد اداره اطالعات انـرژي امريكـا

(EIA)) ميليارد بشكه است كه بيشتر آن در سـيبري74تا60 ذخاير اثبات شده نفت روسيه بين 

و فالت سيبري مركزي واقع شده است ميان كوهغربي، سالنامه آمـاري.(EIA, 2010) هاي اورال
پي   ميليـارد بـشكه2/74 در حـدود 2009 ذخاير قابل استحصال روسيه را تـا پايـان سـالبي

.(BP, 2010) درصد از كل ذخاير جهاني نفت است6/5برآورد كرده است كه اين مقدار برابر با

مي باشـد(عات ميانگين كل ماي و فراورده هاي حاصل از آن توليـد) كل مايعات شامل نفت

 ميليـون49/9 ميليون بـشكه در روز بـود كـه شـامل93/9 تقريبا2009شده در روسيه در سال 

به سال بشكه نفت خام مي كه نسبت به2008شد . هزار بشكه افـزايش يافتـه بـود 180 نزديك

از البته اين ميزان رشد پائين  بـود2004 تـا 2002ي سـال هـا هـزار بـشكه ميـان 700رشد تر

(EIA,2010).ميليون بشكه در روز مايعات توليد كـرد93/9، روسيه تقريبا2009 در طول سال 

و بنابراين حدود85/2كه حدود  ميليـون بـشكه7 ميليون بشكه از آن را در داخل مصرف كرده

ر. در روز صادرات داشته است به ويژه به آلمـان عمدة صادرات نفت و به بازارهاي اروپا وسيه

12نزديـك بـه. درصد از كل صادرات را شـامل مـي شـود80و هلند بوده است كه در حدود 

و و6درصد از نفت صادراتي روسيه به كشورهاي آسـيايي  درصـد نيـز بـه آمريكـاي شـمالي

. (EIA, 2010)جنوبي صادر شده است

 مـيالدي، روسـيه داراي بزرگتـرين 2010در سـال امريكا اداره اطالعات انرژيبه گزارش

 ذخـاير گـاز تريليون مترمكعب، نزديك به دو برابر دومين دارنده48ذخاير گاز طبيعي جهان با
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 ميليارد متر مكعـب گـاز طبيعـي 650روسيه ساالنه . (EIA, 2010)جهان، يعني ايران، بوده است

سا توليد مي  ميليارد متر مكعب گاز طبيعـي خـود را صـادر200النه كند كه از اين ميزان توليد،

و روزانه مي و گاز كسب درآمـد مـي600كند پـسنديده،(كنـد ميليون دالر از محل صادرات نفت

بي پي البته، براساس برآورد.)32: 1387 ، ذخاير قابل استحصال 2009 تا پايان سال سالنامه آماري

بو38/44گاز روسيه را7/23ده است كه اين مقدار تريليون متر مكعب  درصد از ذخاير جهـان

مي شود . (BP, 2010)شامل

و وابستگي اتحاديه اروپا به انرژي آن  روسيه
 درصد زغال سنگ20 درصد نفت خام،10 درصد گاز طبيعي،33روسيه با داشتن بيش از

ج14و به يك پنجم منـابع انـرژي در و بـه درصد اورانيوم، مجموعا داراي نزديك هـان اسـت

و زغال40 درصد، نفت24از طرف ديگر، گاز طبيعي. همين دليل جايگاهي ممتاز دارد   درصد

مي17سنگ از ايـن ميـزان اتحاديـه. دهد درصد چرخه انرژي مصرفي اتحاديه اروپا را تشكيل

و50اروپا  روسـيه سـاالنه. كنـد درصد نفت مصرفي خـود را وارد مـي76 درصد گاز مصرفي

و6/214 مي2/128 ميليون بشكه نفت به اتحاديه اروپا صادر كند ميليارد متر مكعب گاز طبيعي

و آفريقـايو اين ميزان صادرات در مقايسه با سهم دو صادركننده   عمده ديگر، يعني خاورميانه

به ترتيب كه و5/122و7/161شمالي،  ميليارد متر مكعب گـاز صـادر28/29 ميليون تن نفت

ميكند مي .)102: 1388شعيب،(شود عددي قابل توجه محسوب

در برابر اتحاديه اروپاسياست  هاي روسيه
و شركت)1 و گاز طبيعيتسلط دولت بر بخش انرژي  هاي نفت

و گـاز را نـشان دولت روسيه در چند سال اخير به خوبي توانسته است اهميت بخش نفت

و در عـينيههاي الزم براي سرما اين كار باعث جذابيت.دهد گذاري در اين بخش شده اسـت

هاي اسناد موجود در اين زمينه كه سياست. حال افزايش كنترل دولتي را نيز محقق ساخته است 

مي  راهبـرد«يكي از اين اسناد سـند. دهد، در زمان پوتين تهيه شده است انرژي روسيه را نشان

و تكميل سند» 2020انرژي تا سال  كه با بازنگري در»2010راهبرد انرژي تـا سـال«است كـه

و اين سند حاوي برنامه. منتشر شده بود تهيه گرديده است 1995سال  هاي راهبردي براي نفت

و انرژي برق آبي است و تا حدودي زغال سنگ و نادريان،(گاز .)44: 1386حاجي ميرزايي

ي در حقيقت روسيه با دولتي كردن سهام بسياري از غول ا وادار سـاختن آنهـا هاي اقتصادي

هاي كرملين، تالش كرده است تا از منافع اقتصادي خود به ويژه بخـشبه هماهنگي با سياست

و گاز بهره  هاي انرژي گاز پروم، ترانس نفـت، در حال حاضر شركت. برداري سياسي كند نفت
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و لوك انجـام المللي خـود را در همـاهنگي كامـل بـا كـرملين هاي بين اويل فعاليت روس نفت

 درصـد صـادرات گـاز90تقريبا. ها، گاز پروم اهميت بسيار دارد در ميان اين شركت. دهند مي

 موفق شـد تـا سـهام 2004دولت روسيه در سال. گيرد روسيه از طريق اين شركت صورت مي

به سطح .)22: 1387قوام،( درصد برساند51خود را در شركت گاز پروم

د51عالوه بر كسب  قانوني توسط2006ولت در شركت گاز پروم، در سال درصدي سهم

كه براساس آن هرگونـه سـرمايه به تصويب رسيد از مجلس روسيه 20گـذاري خـارجي بـيش

كه كل گـاز صـادراتي روسـيه بـه. درصد در شركت گاز پروم ممنوع اعالم شد با توجه به اين

و انحصار گاز پروم است، اين امر سـ  ي دولـت هـا بب شـده اسـت تـا اتحاديه اروپا در اختيار

به واحدهاي مستقل توليد، اروپايي تقاضاهاي بسياري از دولت روسيه جهت تبديل اين شركت

و نيز رقـابتي كـردن صـنعت گـاز روسـيه از طريـق صـدور مجـوز بـراي  و فروش گاز  توزيع

به منظور مشاركت بيشتر در فرايندهاي توليد، توزيع وفروش گـاز روسـ شركت يه هاي اروپايي

و تقاضـاها اعـالم كـرده اسـت اما دولت روسيه مخالفت خود را با اين. كنند . گونه پيـشنهادات
: الف(1386كياني،( (197-196(.

هـا هاي نفتي نيز دولت روسيه با اقدام به خريد اكثريت سهام ايـن شـركت در مورد شركت

شـركت. هماهنگ نمايـد آنها را واداشته است تا رفتار انرژي خود را با سياست خارجي دولت 

به99/1 با قيمت2006 درصد سهام آن در سال59/7 كه)Lukoil(نفتي لوك اويل   ميليارد دالر

و بخـش شركت كونوكوفيليپس منتقل شد، يكي از بهترين نمونه هاي شراكت بخش خـصوصي

 شركت شل تحت فشار كرملين بـه بهانـه نقـض مقـررات زيـست 2006در سال. دولتي است 

و گاز جزيـره سـاخالين را بـه2هاي نفت ساخالين قسمت عمده سهم خود در حوزه محيطي،

و در دسامبر همان سال بعد از ماه ها فـشار، مـسكو بـه طـور يكجانبـه ايـن گاز پروم فروخت

به گاز پروم محول كند )206: 1386راعي دهقي،(شركت را مجبور كرد تا كنترل ميدان اشتوكمان را

ي جريان عرضهكنترل انحصار)2
و تثبيـت از ديگر سياست هاي روسيه ايجاد محدوديت در رونـد عرضـه از طريـق تحكـيم

و اوراسيا است كنترل خود بر زيرساخت  اين. هاي انرژي، به ويژه خطوط لوله، در سراسر اروپا

و مـستقالنه  و جلوگيري از اقدامات خودمختارانه  كـشورهاي اوراسـيا كشور جهت پيش دستي

و گاز از سوي اين كشورها بـه اروپـا موافقـت در جهت  هـايي را در زمينـه نامـه صادرات نفت

و و اكتشاف با اين كشورها از جمله تركمنستان، كه از لحاظ ذخاير گاز بسيار غني است عرضه

مي.تواند مورد توجه غرب قرار گيرد، امضا كرده است مي تواند از يكـسو باعـث اين قراردادها

و از سويي اهـداف كـالن اتحاديـه اروپـا افزايش وابست  به انرژي روسيه شود گي اتحاديه اروپا
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و همچنـين متنـوع سـاختن عرضـه را دچـار براي كاهش وابستگي راهبردي خـود بـه روسـيه

كه درگير.(Smith, 2008:pp.3-4) اي سازد هاي گسترده چالش  كشورهاي ساحلي درياي خزر نيز

و ران برنامه مشكالت نظام اقتصاد يكپارچه دو ريزي متمركز هستند، منابع انـرژي ايـن درياچـه

به بازارهاي جهاني را داراي چشم  و اميدبخش يافتهانتقال آن كـواليي،(انـد اندازهاي جالب توجه

مه.)48: 1387-1386 هاي گاز آسـياي مركـزي، روسيه به توافقي درباره نوسازي لوله2007 در ماه

كه لولهدهكه از زمان شوروي باقي مان  و همچنين تداوم آنها تا درياي خزر هاي گازي روسيه اند

 نيز گاز پـروم موفـق بـه كنتـرل تمـام 2008هاي سال در نيمه. در آنجا قرار دارند، دست يافت 

و عمليـات انتقـال شـد، كـشف گـاز، ميدان هـا مراحل، از قبيل توسعه سـاخت خطـوط لولـه

.)102: 1388شعيب،(

ا به خاطر ذخاير عظيم گاز طبيعي در بين كشورهاي  تريليـون4/22(اش وراسيا، تركمنستان

بـه همـين دليـل روسـيه تـاكنون. اي براي سياست روسـيه دارد اهميت فوق العاده) متر مكعب

25 روسـيه يـك قـرارداد 2006در سـال. چندين توافق نامه را با تركمنستان امضاء كرده است 

بر اساس اين قـرارداد ميـزان صـادرات.ن امضاء كرده است ساله براي دريافت گاز با تركمنستا

به روسيه با بازسازي  و احداث يـك خـط لولـه جديـد بـه گاز تركمنستان  خطوط لوله موجود

.)67: 1384ابراهيمي،( ميليارد متر مكعب خواهد رسيد80ساالنه

 عدم تصويب پيمان منشور انرژي)3
تن 1991درسال كه بـه اعالميـه منـشور انـرژي، اتحاديه اروپا طرحي را و تصويب كرد ظيم

مي. مرسوم گرديد  و گسترش همكاري اين طرح از اعضا هاي انرژي خواهد تا عالوه بر افزايش

به كشورها يا منـاطق خـاص صـادر كننـده انـرژي، تنـوع  ميان خود به منظور كاهش وابستگي

به عرضه  حقيقـت منـشور انـرژي چـارچوبيدر. كنندگان انرژي به اتحاديه اروپا دهند بيشتري

و توافـق   هـايي بـود كـه ميـان امـضاكنندگان آن بـه منظـور گـسترش سـطح مشتمل بر قوانين

به وجود آمد همكاري به پيمان منشور انرژي تغييـر نـام 1994اين اعالميه در سال. هاي انرژي

و در سال .)198-199): الف(1386كياني،(به مرحله اجرا درآمد1998پيدا كرد

آن50با1991روسيه منشور انرژي را در سال  كشور امضا كـرد، امـا تـاكنون از تـصويب

و خطـوط گذاري شركت در اين منشور بر سرمايه. خودداري كرده است هاي خارجي در بـازار

در صورت تصويب آن، انحصار كرملين بـر منـابع گـازي. انتقال انرژي روسيه تاكيد شده است 

م  و آسياي انـد رهبران اتحاديه اروپا از ديرباز سعي داشـته. ركزي شكسته خواهد شد اين كشور

پـوتين. انـد روسيه را قانع كنند اين منشور را تصويب كند، اما هرگز موفق بـه ايـن كـار نـشده 
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كه در صورت اصـالح 2006 بعد از اجالس مشترك نوامبر تلويحاً  با رهبران اروپا اظهار داشت

. ممكن است اين كشور آن را در آينده امضاء كندبرخي از مفاد اين منشور،

)Organization of Gas Exporting Countries(OGEC)(اوجك)4
هـاي انـرژي اروپـا بـه براي حفظ حاكميت انحصاري خود برحـوزه روس ها راه كار ديگر

گـردد كـه بـاز مـي» اوجـك« تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده گـاز حمايت مسكو از ايده 

به خصوص كه عموما ايجاد اين نـوع. هايي از سوي مقامات اروپايي نيز شد عث ابراز نگراني با

و قدرت فروشندگان در برابر خريداران نيز مـي تشكل بـه همـين. شـود ها باعث افزايش قيمت

كه ايجاد سازمان اوجك، يك خطر جدي  دليل كشورهاي اروپايي در كنار آمريكا بر اين باورند

م و آن را تهديــدي بــراي كــشورهاي نــابع انــرژي جهــاني محــسوب مــيبــراي صــدور  شــود

مي مصرف ها معتقدند تشكيل هر سازماني كه باعث نزديكي كـشورهاي اروپايي. دانند كننده گاز

به هم شود، افزون بر آنكه صادركنندگان گاز را از رقابت مستقيم باز مـي  دارد، صادر كننده گاز

س مي به وي توافقات مهمي جهت تعيين قيمت نهايي گاز صـادراتي بـه اروپـا نيـز تواند آنها را

و افـزايش بهـاي گـاز. سوق دهد  در چنين وضعيتي عالوه بر تبعات سياسي، تاسـيس اوجـك

و اقتصادي دراروپـا داشـته باشـد تواند عواقب شديدي بر پايه مي شـعيب،(هاي توليدات صنعتي

1388 :103(.

 انرژيكنترل انحصاري تقاضاي)5
و گـاز طبيعـي بـه خـود، از طريـق امـضاي به دنبال محدود ساختن تقاضاي نفـت روسيه

و چندجانبه بـا كـشورهاي اروپـايي اسـت قراردادهاي طوالني  مـسكو برقـراري. مدت دوجانبه

به صـورت گروهـي تـرجيح دولت ها ارتباط با  ي عضو اتحاديه اروپا را به صورت جداگانه تا

كه از اين. دهد مي هاي متفاوتي را در ميان مشتريان خود اعمـال كنـد تواند قيمت طريق مي چرا

به هر كشور با توجه به توان پرداخت آن كشور تعيين نمايد  از.و قيمت انرژي را نسبت روسيه

 هاي اروپا را براي شكست انحصار اين كشور در عرضهطريق اين قراردادها سعي دارد تا تالش 

ا از. حداث خطوط لوله جديد از جمله خط لولـه نـابوكو را خنثـي سـازد گاز به اروپا از طريق

و و گـاز خـود افـزايش طرف ديگر روسيه از اين طريق سعي دارد تا وابستگي اروپا را به نفت

)202: 1386راعـي دهقـي،(همچنين وابستگي خود را بـه كـشورهاي ترانزيـت كننـده كـاهش دهـد 

پروم قراردادهـاي بلندمـدت عرضـه گـاز را بـا بيـشتر منظور، شركت دولتي روسـيه، گـاز بدين

و اتـريش منعقـد كـرده اسـت  اعـضاي. كشورهاي اروپاي غربي از جمله آلمان، فرانسه، ايتاليا

به گـاز  به طور كامل وابسته و جمهوري چك تقريباً جديدتر اتحاديه مانند اسلواكي، بلغارستان
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 قراردادهـاي روسـيه بـا كـشورهاي اروپـايي از مهمتـرين (Smith, 2008: pp.6-7). روسيه هستند

و روسيه براي ساخت خط لوله گاز اروپـاي شـمالي در جريـان سـفر مي توان به قرارداد آلمان

و امـضاي يادداشـت تفـاهم 2004گرهارد شرودر صدراعظم وقت آلمان بـه مـسكو در سـال 

و شركت اني ايتاليا در و بـراي سـاخت خـط لولـه جريـا2007 ژوئـن23گازپروم ن جنـوبي

و صربستان در براي امتداد خط لوله جريان جنوبي نـام 2008 ژانويه25همچنين توافق روسيه

.برد

در زمينه انتقال انرژي درياي خزر بر سياستگذاري اتحاديه اروپا  عوامل موثر
 نياز روزافزون اتحاديه اروپا به انرژي-1

، بـا توجـه بـه كـاهش در رشـد 2009المللي انـرژي در سـال بر اساس گزارش آژانس بين

و تغيير درهاقيمتاقتصادي ها، تقاضاي انرژي به طور متوسـط سـاالنه 2007-2030ي سال

براي تقاضاي نفت نيز همچون كل انرژي، نسبت بـه. درصد رشد خواهد داشت5/1در حدود

ميهاي قبلي جوامع مختلف، رشد كمتري پيش بينيپيش ق. شودبيني ابـل توجـه بـا ايـن وجـود

كه همچنان تقاضاي انرژي   درصد از كل تقاضـاي80 در حدود2030هاي فسيلي تا سال است

و نفت نيز همواره انرژي غالب در اين گروه خواهد بود به خود اختصاص خواهد داد  انرژي را

(IEA, 2009).

به خاطر بروز بحران اقتصادي در و كـاهش شـديد رشـد 2009و2008ي هـا سالاگر چه

-Organisation for Economic Co) اقتـصادي منـاطق مختلـف بـه ويـژه منطقـه او اي سـي دي

operation and Development(OECD)) ،و در نتيجه آن كاهش تقاضاي نفت خام در كوتاه مـدت

و اوپك پـيش المللي مانند آژانش بين مراجع معتبر بين بينـي المللي انرژي، اداره اطالعات انرژي

 2009و2008 را در گـزارش سـال هـاي2030 انداز تقاضاي نفت خام در افـق خود از چشم 

به گزارش و مقـدار تقاضـا را نسبت به ميـزان قابـل تـوجهي كـاهش دادنـد هاي قبل از بحران

اند، ولي بـه بيني كردهپيش) 2009در گزارش سال( ميليون بشكه در روز 107حداكثر تا سطح 

ا   2011و2010ي هـا سالو ادامه اين روند در 2009ز اواخر سال دليل بهبود اوضاع اقتصادي

به سطوح قبل از بحـران، انتظـار مـي رود كـه رونـد رشـدو در نتيجه بازگشت رشد اقتصادي

و احتمـاالً تقاضـاي  و بلند مدت بهبود قابل توجهي يابـد تقاضاي نفت خام نيز در كوتاه مدت

هـاي در گـزارش.ي آينده اين مراجع افزايش يابـدها نيز در گزارش 2030بيني شده براي پيش

 2030، اين مراجع ميزان تقاضاي نفت خـام در افـق)قبل از وقوع بحران اقتصادي(2007سال 

و در گزارش سال 116را تا حدود  ميليـون113 حداكثر تـا سـطح2008 ميليون بشكه در روز

ان( بيني كرده بودندبشكه در روز پيش )7-8: 1388رژي، پژوهشكده اقتصادي
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و تعهدات بين استفاده بهينه از انرژي و هوايي سـبب شـده تـا ميـزان هاي جديد المللي آب

سـناريوهاي انـرژي. درصد بهبـود يابـد34 كشور عضو اتحاديه اروپايي27بازدهي انرژي در 

؛ انـرژي فـسيلي  تدوين شده با اهداف مختلف در بين اعضاي اتحاديه يك پيـام مـشترك دارد

)46-48: 1387كريمي،( سال آينده همچنان زيربناي ساختار انرژي اروپا خواهد بود25يط

،2030، تـا سـال 2006هاي مندرج در سند سبز كميسيون اروپا در سـال بيني براساس پيش

به ترتيب و گاز و34نفت  درصد كل مصرف انرژي اتحاديه اروپا را تامين خواهنـد27 درصد

مي بيني اين پيش هر چند براساس. كرد يابد، اما هم چنان نفـت ها مصرف نفت تا اندكي كاهش

بينـي كميـسيون، گـاز طبيعـي براسـاس پـيش. به عنوان سوخت اصلي در اتحاديه اروپـا اسـت 

كه  به طوري  درصـد27بيشترين ميزان رشد مصرف در اتحاديه اروپا را از آن خود خواهد كرد

به انرژي را تامين ) كندمياز نياز اتحاديه Morelli, 2006: p.6) 

و فن آوري پيشرفته استفاده از ايـن منبـع انـرژي، سـهم گـار به دليل پاك بودن گاز طبيعي

ميزان وابستگي. اي در حال افزايش است طبيعي در بازار انرژي اتحاديه اروپا به صورت فزاينده

و كاهش در توليد اس  مياتحاديه اروپا كه ناشي از افزايش در تقاضا رود كـه تـا سـال ت، انتظار

و بـه 2030  درصـد فعلـي57 درصـد در مقايـسه بـا84 به طور قابل توجهي افزايش پيدا كند

به وسيله يورگس، تقاضاي اتحاديه اروپا براي گاز طبيعي. برسد بر اساس اطالعات منتشر شده

مي   ميليـارد متـر642(2020و) ميليـارد متـر مكعـب505(2007ي سال ها رود كه بين انتظار

33توليد گاز اتحاديـه اروپـا فقـط) 2020(در همان زمان. درصد افزايش پيدا كند27) مكعب

نكتـه (Eurogas, 2007) درصد فعلي خواهد بـود59درصد از مصرف اين اتحاديه در مقايسه با

م  .ي شـود جالب توجه اين است كه واردات گاز اتحاديه اروپا از توليد كنندگان معدودي تأمين

و نروژ در حدود . كننـد درصد از گاز اعضاي اتحاديـه اروپـا را تـامين مـي84روسيه، الجزاير

. بنابراين، مسأله امنيت عرضه موضوع محوري سياست انرژي اتحاديه اروپا خواهد بود

 بي اعتمادي به روسيه-2
به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف و اقتـصادي تاريخچه استفاده روسيه از انرژي سياسـي

به دهه  مي1990 خود  تالش كرده اسـت تـا بـراي90 در واقع روسيه از دهه. گردد ميالدي باز

و خارجي خود در قبال همسايگانش از اين ابزار استفاده كنـد در اوايـل. تقويت سياست امنيتي

به كـشورهاي بالتيـك سـعي كـرد از آن بـه90 دهه عنـوان مسكو با قطع صادرات انرژي خود

از1993در سـال. اهرمي جهت توقف رونـد اسـتقالل ايـن كـشورها اسـتفاده كنـد   نيـز بعـد

به خروج نيروهاي روسي از اين كشورها، مجدداً روسيه انرژي را درخواست كشورهاي بالتيك

.(Smith, 2007: pp.6-7) به عنوان ابزاري بر عليه آنها به كار برد
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ها در ص 1994و1993ي سال را روسيه به اوكراين را كاهش داد تا اين كـشور ادرات گاز

و آزادي عمـل  تحت فشار قرار دهد تا آزادي بيشتري به ناوگان دريايي روسيه در درياي سـياه

به  هابيشتري  :Pirani, 2007)ي روسي براي نفوذ در تأسيسات نفتي ايـن كـشور بدهـد شركت

pp.19-20) به منظور تحت فشار قرار دادن ليتواني كـه، روسيه 2000تا1998ي سال ها در ميان

به يك شركت آمريكايي واگذار و امكانات بندري خود را و پااليشگاه قصد داشت خطوط لوله

به اين كـشور را قطـع كـرد  ، روسـيه 2003 در سـال.(Smith, 2007: p.7) كند، صادرات انرژي

ف كه از طريق اين كشور هـدف. شـد، قطـع كـرد رسـتاده مـي انتقال نفت قزاقستان به ليتواني را

 :Pirog, 2007) در كـشور ليتـواني بـود)Ventspils( روسيه تالش براي كنترل بندر نفتي ونتسپيل

p.7) و ليتواني بـا كـاهش واردات انـرژي از 2005 در سال ، كشورهاي روسيه سفيد، مجارستان

انه خطوط لوله انرژي انرژي، كنترل سام هدف روسيه از اين كاهش عرضه. روسيه مواجه شدند

.(Smith, 2007: pp.6-7)اين كشورها بود 

به عنوان ابـزاري 2006و اوايل سال2005در سال ، روسيه انتقال گاز طبيعي به اوكراين را

و در جهت اهداف ژئوپليتيك استفاده كرد  پس از آن دوبـاره بـه.(Smith, 2008, pp.4-5) سياسي

و همچنين انتقال گاز روسـيه بـه عرضه علت اختالف دو طرف در مورد قيمت به اوكراين  گاز

شد2009اروپا صادرات روسيه به اوكراين در اول ژانويه  دولـت عـضو16صادرات بـه. قطع

و از هفتم ژانويه كامالً قطع شد و مولداوي در ششم ژانويه شديداً كاهش يافت .اتحاديه اروپا

و كه اين بحران ها تأثير به اين و امنيـت انـرژي با توجه بازتاب قابل توجهي بـر سياسـت

به عنوان نمونه  به عنـوان اتحاديه اروپا داشت، اين دو بحران را هايي از استفاده روسيه از انرژي

به صورت جداگانه بررسي خواهيم كرد . ابزار،

 2006 اوكراين در ژانويه–بحران گازي روسيه
ج به كشورهاي تحت نفـوذ خـود را بـه قيمـت اتحاد و گاز صادراتي ماهير شوروي، نفت

مي  و اسـتقرار كـشورهاي جديـد،. كردبازارهاي داخلي خود عرضه پس از فروپاشي شـوروي

و به تدريج بهاي باالتري را از اين قيمت ها روسيه سياست افزايش تدريجي   را در پيش گرفت

و اين سياست به گونه دسته كشورها طلب كرد المللي، آن را اي به اجرا گذارد كه ناظران بين را

به غرب نزديك شده .)55: 1388خوشرو،(اند، تلقي كردندبه نوعي فشار سياسي بر كشورهايي كه

و اوكراين در مـورد قيمـت گـاز 2006در اول ژانويه ، بعد از شكست مذاكرات بين روسيه

هردال50( برابر قيمت فعلي4صادراتي به سر) مكعب هزارمترر در و شروع نزاع دو كشور بر

به اوكراين را قطع كرد تا اين كشور را وادار بـه پـذيرش قيمت، گاز پروم جريان گاز صادراتي

از. قيمت پيشنهادي خود كند  به اروپـا را كـه اوكراين نيز در مقابل، جريان گاز صادراتي روسيه
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در حالي است كه روسـيه پـس از مناقـشات سـال اين. گذشت، مختل كرد خاك اين كشور مي

و آذربايجـان، 2005  اعالم كرده بود كه ديگر از كشورهايي چون اوكراين، گرجستان، مولداوي

.)55: 1388خوشرو،(درخواست افزايش قيمت نخواهد كرد

تر شد كه اوكراين با برداشت ميزان مورد نياز مـصرفي خـود ابعاد اين بحران هنگامي وسيع

به اتحاديه اروپا، عمالً اتحاديه را نيز وارد بحران كرد از :ب(1386كياني،( محل صدور گاز روسيه (

به هر حال پس از مذاكره با اوكراين، مقرر شد روسيه گاز خود را به شركت روس اوكراين)81

به ازاي هر هزار متر مكعب بفروشـد230به قيمت بازار يعني)(RosUkrEnergo انرژي در. دالر

به امـضا رسـاند چهارم ژانويه همان سال، اوكراين قراردادي را با شركت روس اوكراين انرژي

 دالر110 سال گاز طبيعي مورد نياز اين كشور بـه قيمـت5كه بر اساس آن مقرر شد به مدت 

مي. در هر هزار متر مكعب خريداري شود ازبه اين ترتيب اين شركت بايـست بـا خريـد گـاز

البتـه. تر، انرژي مورد نياز اوكراين را تـأمين كنـد رهاي آسياي مركزي با قيمتي ارزان ديگر كشو 

.)55: 1388خوشرو،( بر اساس نرخ بازار گنجانده شده بودهاقيمتدر قرارداد، امكان تعديل 

به اين بحران در قالب سند سبز انرژي اروپا بـا عنـوان راهبـرد«اولين واكنش اتحاديه اروپا

ب  و پايدار اروپا كميسيون اروپا در اين راهبرد بـر متنـوع. نمود پيدا كرد» راي انرژي امن، رقابتي

به يك عرضه كننده   واحـد تأكيـد كـرده سازي منابع انرژي براي مقابله با وابستگي بيش از حد

. بود

 2009 اوكراين در ژانويه–بحران گازي روسيه
 درصـد آن از روسـيه وارد42 وارداتـي اسـت، درصد از گاز اتحاديه اروپا58در حالي كه

و حدود مي در شـرايط عملـي،. گـذرد درصد از مسير اوكـراين مـي42 درصد از اين80شود

 ميليون متر مكعب گاز از طريق اوكراين به سوي اروپا در حركت350تا300روزانه در حدود 

كه اين رقم شـامل يـك پـنجم كـل تقاضـاي گـاز در اروپـا اسـت  Commission of the) است

European Communities, 2009: p.2) .

، مدير عامل گاز پروم، پـس از مالقـات بـا رئـيس جمهـور2008در اوايل هفته سوم نوامبر

به هيچ توافقي در مورد قيمت گاز تحويلي بـه اوكـراين كه اگر تا پايان سال روسيه، اعالم كرد

تامي 2009 تا اول ژانويه قيمت ها دست پيدا نكنند،   دالر در هر هـزار متـر مكعـب400تواند

در. افزايش پيدا كند كه با هر گونه دخالت چند روز بعد پوتين نخست وزير روسيه اضافه كرد

به اوكراين قطع خواهد شد  به عالوه اين كه مـي. انتقال گاز، عرضه گاز توانـد بـه اين هشدارها

به اروپا منجر شود در سرت شداختالل در عرضه گاز . اسر ماه دسامبر تكرار
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در- 2006در مقايسه با بحران سال و جريـان4 زماني كه  ژانويه بحران خاتمـه پيـدا كـرد

. ايــن نقطــه شــروع يــك نــزاع جــدي بــود2009 در بحــران ســال-گــاز از ســر گرفتــه شــد

(Pirani,SternandYafimava, 2009: p.19)به دنبال چهار روز بحث بين و  مـسكو در پنجم ژانويه

و آلكسي ميلر در تلويزيون روسيه دسـتور قطـع را20و كيف، پوتين  درصـدي گـاز اوكـراين

و حسن تاش،( صادر كردند  در هفتم ژانويه مدير عامل گاز پروم، آلكسي ميلر اعـالم.)7: 1387جوان

كه اوكراين سامانه خط لوله را مسدود كرده است گاز پروم نيـز همـه جريـان به خاطر اين  كرد

به سامانه خط لوله اوكراين متوقـف كـرده اسـت  در ايـن زمـان، مرحلـه دوم ومرحلـه. گاز را

كه صد در صد به واردات گـاز. تر اختالف شروع شد جدي گاز كشورهاي جنوب شرقي اروپا

به كشورهاي ديگر وابسته هستند، بـراي  و تا حدي  ,Pirani( روز كـامالً قطـع شـد13از روسيه

Stern  and Yafimava, 2009: p.22(.

به اروپا و نقل گاز در زمان اتحاد جماهير شوروي عرضه گاز از زمان تأسيس سامانه حمل

و حتي در سال  به قطع كامل 2006هرگز متوقف نشده بود به اروپا منجر  اختالل در عرضه گاز

 گاز انتقالي اوكراين با تغيير مسير بخشي از ظرفيت 2009عرضه به اروپا نشده بود، اما در سال

در واكنش كميسيون اتحاديه اروپا كـه بـا رياسـت. به اروپا براي استفاده خود، گاز را قطع كرد

. هاي خود را با هدف ايجاد توافقي بين دو طرف آغـاز كـرد شد تالش جمهوري چك اداره مي 

به تشكيل هئيت نظارتي با كارشناساني از هر دو طرف اختالف ابتكار عمل اتحاديه اروپا منجر

و دوازدهـم ژانويـه اعـزام شـدند تـا بـر رونـد جريـان گـاز نظـارت. شد نـاظران در يـازدهم

در (Commission of the European Communities, 2009: p.4).كنند در هفـدهم ژانويـه اجالسـي

و اوكراين برگزار شـد كـه منجـر بـه امـضاي  مسكو با حضور نمايندگان اتحاديه اروپا، روسيه

و تيموشنكو(اي در نوزدهم ژانويه توسط نخست وزيران دو كشورمهناتوافق براي پايان) پوتين

و نقل را كـه. دادن اختالف شد  و حمل و گاز قرارداد عرضه و نفت سران دو شركت گاز پروم

برداشتي كه از ايـن. شد، امضا كردندمي 2019 تا 2009هر دو شامل يك دوره ده ساله از سال 

مي  به خاطر پرداخـتشوقرارداد و گاز اوكراين با مشكالت زيادي كه شركت نفت د اين است

پرداخت بهـاي گـاز وارد. قرارداد عرضه روبرو خواهد بود5و4ماهيانه تصريح شده در مواد

شده در سراسر دوره بعد از شوروي براي اوكراين يك مشكل بوده است به ويژه كـه در آينـده 

پي  كه پرداخت. دا خواهد كرد اين قيمت ها افزايش نيز ها در اين اوضاع، اين نگراني وجود دارد

و در نتيجـه باعـث  و گـاز و نفـت يك بار ديگر موضوع كشمكش بين شركت هاي گاز پـروم

به اروپا شود .اختالل در عرضه گاز

. تـرين بحـران عرضـه گـاز تـا آن تـاريخ شـد تبديل به جدي2009اختالل گاز در ژانويه

از30( درصـد از عرضـه گـاز خـود20اتحاديه اروپا در اوج سرما از كشورهاي عضو  درصـد
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پـذيري اتحاديـه اروپـا اسـت كـه منجـر بـه آسيباين امر نشان دهنده. محروم شدند) واردات

 Commission of the) پيامدهاي مهم اقتصادي در تعدادي از كشورهاي عضو اين اتحاديـه شـد 

European Communities, 2009: p.7) .

به افزايش خطرات امنيت عرضه گاز هشدار داده بـود؛ از نبـود كميسيون اروپا بارها نسبت

و محدوديت در تغيير سوخت  . ارتباطات كافي، امكانات محدود براي برقراري جريان معكوس

 2009وقـايع ژانويـه. در راهبرد انرژي مورد بررسي قرار گرفته بـود2008اين موارد در نوامبر

هانگاين و تنوع انتخاب ها راني و نشان داد كه چگونه كمبود ارتباطات مـسيرها( را تاييد كرد

 Commission of the European) تواند بحران عرضـه را تـشديد كنـدمي)و منابع تأمين سوخت

Communities, 2009: p.14(.و اوكراين هم پيامـدهايي  از طرف ديگر اين دو بحران براي روسيه

و شـهرت. داشترا در بر چهل سال از وجهه روسيه به عنوان يك عرضه كننـده مطمـئن گـاز

و نقل مطمئن  به شكل جبران ناپذيري(اوكراين به عنوان يك كشور حمل . آسيب ديد) احتماالً
(Pirani, Stern and Yafimava, 2009: p.61) 

و قابليت اعتمادپذيري كشورهايهانگرانيبه طور كلي،  انـرژي عرضه كننده در مورد ثبات

و بزرگ براي عرضـه انـرژي در اتحاديـه اروپاسـت يكي از چالش متنـوع سـاختن. هاي عمده

و افزايش كشورهاي توليد كننده قابل اعتماد در راستاي مقابله با اين چالش بـه  عرضه كنندگان

 :Morelli,2006).اش تبديل شـده اسـتيكي از اهداف اتحاديه اروپا براي تضمين امنيت انرژي

p.14) 

در زمينه انتقال انرژي درياي خزر  سياستگذاري اروپا
به خاطر مناقشه روسيه به اروپا كه عرضه گاز روسيه  به 2009 اوكراين در ژانويه-هنگامي

يكي از بزرگترين اختالالت گازي شـد، پايـه امنيـت انـرژي و منجر به مدت دو هفته قطع شد

به طور قابل توجهي  شدبازار اروپا و همـين طـور مناقـشه ژانويـه. تهديد به دنبال اين مناقـشه

 اوكراين، اهميت سياست امنيت انرژي، به ويژه راهبرد امنيت عرضه گاز، بيشتر- روسيه 2006

در. مورد توجه قرار گرفته است به مقياس زمان راهبردهاي مختلفي را كشورهاي اروپايي بسته

مي  به كار به راهبردهاي كوتاه مدت تـأمين گـاز طبيعـي،.ندگيرمورد امنيت عرضه گاز با توجه

و بهره  به حداقل رساندن هزينـه اولويت هر كشور تأمين منافع اقتصادي وري اقتصادي از طريق

و افزايش جذب گاز از طريق محمولـه   Liquid Natural)هـاي ال ان جـي فعاليت هاي اقتصادي

Gas (LNG))به وسيله موسسات اقتـصادي اداره مـي عالوه بر اين، اين راهبرده. است وا شـوند

 (Fujishima, 2009) دولت هيچ دخالت آشكاري در اين راهبردها ندارد

و بلند مدت، اروپا راهبردهايي را توسعه داده اسـت كـه  به منظور تأمين گاز در ميان مدت

به دنبال تضمين امن وري اقتصادي تأكيد نمي صرفاً بر بهره از. يت عرضه است كند بلكه همچنين
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و تدوين راهبردي جمله اين راهبردها مي توان به بازنگري اتحاديه اروپا در سياست هاي انرژي

دومين سند راهبردي اتحاديه اروپا در زمينه انرژي توسط كميسيون. جديد در اين زمينه نام برد 

و در چهارم نوامبر  ا. منتشر گرديد 2008اروپايي تدوين ولويت مهم در زمينـه در اين سند، پنج

به روشني بر لزوم تمركز بيـشتر سياسـت خـارجي اتحاديـه بـر امنيـت  و انرژي مشخص شده

و سخن گفتن آن با صداي واحد  و متنوع كردن منابع آن، تقويت همبستگي اروپا عرضه انرژي

. در اين زمينه تأكيد شده است

ويهمسو با اين سياست و توليد كننده اصلي كـشور اتريشOMV)( ها شركت انرژي او ام

 ابتكار عملي را بـراي)(Rheinisch Westfaelische Elektrizitaetswerke (RWE) آلمان، آر دبليو اي

كه گاز را از ساحل شرقي درياي خزر به سـمت غـرب ايجاد يك شركت مشترك اعالم كردند

به آذربا-با ساخت خط لوله ترانس. دهدانتقال مي  و يجان منتقل مـي خزر گاز تركمنستان شـود

و از آنجا از طريق خط لوله گاز نابوكو به اروپا حمل مـي  به گرجستان ايـن. شـود از آذربايجان

مي  دهد كه هـر دو شـركت همـراه بـا تركيـه، ابتكار بخشي از طرح سراسري نابوكو را تشكيل

و مجارستان در آن درگير هستند  و شركت، دولت مجارس2008در سال. بلغارستان، روماني تان

و قزاقـستان نزديـك شـدند تـا در مـورد) (MOLام او ال به تركمنستان كه  اولين كساني بودند

و آر دبليـو. امكان تعهدات عرضه گاز براي خط لوله نابوكو گفتگو كنند شركت هاي او ام وي

و يك اداره50 با سهم هر كدام 2008 دسامبر22اي، شركت مشترك انرژي خزر را در   درصد

 (Socor, 2009) گذاري كردندمركزي در لندن پايه

اي پيشنهاد كننده مقرراتي براي بهبود امنيت انـرژي اتحاديـه تحوالت اخير، به طور برجسته

كه به وسيله كميسيون اروپا در ژوئيه  به وسيله دولـت انگلـيس در 2009اروپاست و  اعالم شد

.» در يك جهان در حال تغييريك چالش ملي: امنيت انرژي« منتشر شد؛2009اوت

 اوكـراين،- بـه خـاطر مناقـشه گـازي روسـيه 2009در نتيجه توقف عرضه گاز در ژانويه

و جـايگزين كميسيون اروپا به منظور تضمين امنيت عرضه گاز طبيعي مقرراتي را پيشنهاد كـرد

. كرد2004 آوريل26 مصوب)EC/2004/67( رهنمود قبلي

كه اين مقررات پيشنهاد شده را27 مستلزم اين است  كشور عضو اتحاديه اروپا متقابالً گـاز

كه كل واردات گاز اتحاديه اروپا از بيـرون كمتـر از به طوري در شرايط اضطراري تأمين كنند؛

كه مخازن گازي عرضـه گـاز در 10 و اين  روز سـخت زمـستان را تـا پايـان60 درصد باشد

از. فراهم كند2014مارس و همچنـين فعـال سـازي كنتـرل1»مقـررات«بـه» نمودره«ارتقاي

و شـركت هـاي عـضو تفاوت بين رهنمود اتحاديه اروپا.1 و مقررات اتحاديه اروپا در اين نهفته است كه بر اقدامات دولت ها

ا را. روپا مستقيما نظارت مي شود اتحاديه يك رهنمود اتحاديه اروپا مستلزم اين است كه هر كشور عضو يـك قـانون داخلـي
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مستقيم اعمال كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، عالقه مقامات اتحاديه اروپـا را در امنيـت عرضـه

 (Fujishima, 2009) افزايش داده است

 نتيجه
كه مشكل اصلي اتحاديه با بررسي وضعيت انرژي اتحاديه اروپا مي به اين نتيجه رسيد توان

كه در حـدود سـال اروپ  درصـد خواهـد70 بـه2030ا رشد وابستگي به واردات انرژي است

از. رسيد و نيز توليد انرژي جامعه اروپايي جوابگوي اين ميـزان در حالي كه ميزان منابع داخلي

و نخواهد بود نيازمندي و حـداقل تـا دو سـه دهـه. نيست از طرفي بايد گفت در حال حاضـر

هاي فـسيلي رقيـب جـدي وجـود اروپا، براي انرژي هاي مصرفي اتحاديهيآينده، در سبد انرژ 

و سهم استفاده از انرژي . هاي تجديد پذير نسبت به فسيلي ناچيز استندارد

و وضــعيت آســيب  ايــن. پــذيري قــرار دارداتحاديــه اروپــا در حــوزه انــرژي در موقعيــت

ي در اتحاديه اروپا به تبع آن از سـويي پذيري از يك سو از محدوديت منابع داخلي انرژ آسيب

به دليل اهميت وابستگي بسيار باالي اتحاديه به عرضـه  كننـدگان خـارجي انـرژي ناشـي ديگر

در. شودمي هابه همين دليل است كه ي اروپا در اين حوزه عرضـه كننـدگان خـارجي سياست

به. العاده دارند اهميتي فوق داليل مختلفـي از جملـه ذخـاير در ميان اين عرضه كنندگان روسيه

و نامطمئن بـودن  و كاهش ذخاير داخلي انرژي در اتحاديه اروپا به ويژه گاز طبيعي غني انرژي

اي ويـژه بـراي اتحاديـه اروپـا عرضه كنندگان ديگر مخصوصاً منطقه خاورميانه، عرضـه كننـده 

. شودمحسوب مي

مب از جمله تالش و تمايـل بـه تـأمين هاي اتحاديه اروپا براي تنوع سازي ادي تأمين انرژي

مي  به راه اندازي خط لوله نفـت بـاكو انرژي از منطقه درياي خزر در- تفلـيس-توان  جيهـان

خط. اشاره كرد2009و انعقاد قرارداد خط لوله گاز نابوكو در سال 2006سال با اجرايي شدن

گ5، تنها 2014لوله نابوكو در سال  از برطرف خواهـد شـد، ولـي همـين درصد از نياز اروپا به

كه اروپايي  و در طرح اوليه، حتـي قرارداد ها مانع از عبور خطوط انتقال گاز آن از روسيه شدند

اند، نشان دهنده عزم جـدي روسيه را به عنوان تأمين كننده گاز اين خط لوله نيز در نظر نگرفته 

به گاز روسيه است، هر   چند رهايي از اين سلطه هيچ وقت اتحاديه اروپا براي كاهش وابستگي

و همچنين كاهش ذخـاير منـاطقي.به طور كامل مهيا نشود تقاضاي روز افزون انرژي در جهان

و افزايش توليد در منطقه خـزر بـا پـيش  و آالسكا از يك طرف بينـي توليـد مانند درياي شمال

به سرمايه2015 ميليون بشكه نفت تا سال4روزانه  اي صـورت گرفتـه بـرايهگذاري با توجه

 
و دولت هاي عـضو نظـارت. مطابق با اين رهنمود تصويب كند درحالي كه مقررات اتحاديه اروپا مستقيما بر اعمال شركت ها

.مي كند
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و اهميـت ايـن منطقـه را ميدان ها توسعه و گاز طبيعي اين منطقه از طرف ديگر، نقش ي نفت

.افزايش خواهد داد

و ارقام موجود مشخص شد كه اتحاديـه اروپـا از وابـستگي بـاالي واردات با توجه به آمار

مي  هااما عالوه بر اين مشكل. بردرنج ورد اعتمـاد بـه كـشورهايي رو به رشدي در مـ نگراني

به ويژه روسيه؛ وجود دارد  رهبران روسيه، رشد وابـستگي اتحاديـه اروپـا. عرضه كننده انرژي،

نه فقط  يكي از ابزارهاي كارآمد براي اعمال فشار سياسي به عنوان به منابع انرژي اين كشور را

و بالروس  كه مسير انتقال انـرژي بـه بر اعضاي اتحاديه اروپا بلكه بر كشورهايي مانند اوكراين

. اندبرداري قرار دادهاتحاديه اروپا هستند، مورد بهره

هابه هر تقدير اقدام و اروپـا بـار ديگـر بـر نقـش روس  در قطع صادرات گاز به اوكـراين

و روسيه. المللي تأكيد كرد فزاينده گاز در معامالت بين كه روابط كنوني اتحاديه اروپا به نحوي

و مجدداً هراس اروپـاييالتحت هـا در خـصوص امنيـت انـرژي، شعاع چنين امري قرار گرفته

در. افزايش يافته است  كه در آينده نزديك با مشكالت عظيمـي اين موضوع براي اتحاديه اروپا

 بـه نظـر. شـود تأمين انرژي مصرفي خود مواجه خواهد شد، يك تهديد امنيتـي محـسوب مـي 

و گـاز، وابـستگي فزاينـده دول رسد به دليل عواملي مي همچون اهميت راهبردي انرژي نفـت

به سوخت  و وابـستگي هاي فسيلي، موقعيت ممتاز روسيه در بازار بـين اروپايي المللـي انـرژي

شديد اتحاديه به منابع انرژي روسيه، سبب شده است اتحاديه براي فرار از تكرار بحران مـشابه 

.هاي انتقال ايمن را مد نظر قرار دهدجديد، راهدر آينده، عالوه بر تحصيل منابع 

و ماخذ :منابع
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