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پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروي و ش��کل گیری کشورهای 
مس��تقل، چش��م انداز نفت و گاز این منطقه دچار تحوالت بزرگی ش��د. 
به ط��وری که دارن��دگان مناب��ع هیدروکربنی ای��ن منطقه ب��ه بازیگران 
مؤث��ري در بازار انرژي جهانی تبدیل ش��دند و تمرکز این کش��ورها بر 
تنوع بخشی مسیرهاي ارتباط با بازارهاي صادراتی با هدف مدیریت بهتر 
منابع خود و هم راس��تایی این موضوع با خواس��ته هاي کشورهاي غربی 
از جمل��ه اتحادیه ی اروپا زمین��ه را جهت حضور آنه��ا در منطقه فراهم 
آورد ]2[. روس��یه به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر متعارف 
و غیرمتعارف هیدروکربن��ی نقش تعیین کننده ای در معادالت بین المللی 
انرژی دارد. ذخایر عظیم نفت، گاز و شیل های گازی روسیه باعث شده 
این کش��ور از قدرت چانه زنی زیادی در معادالت مربوط به نفت و گاز 
برخوردار باش��د. طبق گزارش مؤسس��ه ی بریتیش پترولیوم حجم ذخایر 
گاز روس��یه با افت ش��دید نس��بت به س��ال 2011 به میزان 32/9 تریلیون 
مترمکع��ب کاهش یافته و پس از ایران با در اختیار داش��تن 33/6-33/7 
تریلیون مترمکعب گاز، در جایگاه دوم کش��ورهای دارنده ی منابع گاز 

طبیعی قرار دارد.
از طرفی، اتحادیه  اروپا به دلیل محدودیت هاي منابع انرژي و همچنین 
مشکالت دس��ت یابی مطمئن و ارزان قیمت به آن، از مهم ترین بازارهای 
هدف روس��یه به ش��مار می روند. در نتیجه کسب درآمد مطمئن از طریق 
عرضه ی مداوم منابع انرژی مهم ترین هدف بخش انرژی روس��یه اس��ت 
و بازار اروپ��ا می تواند به عنوان یک بازار گس��ترده و با ثبات برای نفت 

و گاز روسیه، درآمدهای سرش��اری را برای اقتصاد این کشور به همراه 
داش��ته باش��د. کش��ورهای اصلی واردکننده ی نفت و میعانات گازی از 
روسیه در شکل-1 نشان داده شده اند. همان گونه که مشخص است بازار 
کش��ورهای اتحادیه ی اروپا بیش از 60 درصد نفت خام و میعانات گازی 

روسیه را به خود اختصاص داده است.
ب��ا توجه ب��ه نیاز کش��ورهای عضو اتحادی��ه ی اروپا ب��ه گاز، نفت و 
فرآورده ه��ای نفتی، ی��ک تفاهم نامه ی همکاری در تأمی��ن منابع انرژی 
بین روس��یه و اتحادیه اروپا منعقد شده که البته گاهی تحت تأثیر مسائل 
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امنیت انرژی یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مس��ائل موجود در روابط اتحادیه ی اروپا و فدراسیون روسیه است. 
از دهه های گذش��ته، انرژی یک عامل کلیدی در تقویت روابط رس��می و غیررس��می اتحادیه ی اروپا–روسیه بوده؛ به 
گونه ای که اتحاد جماهیر شوروی از اواخر دهه ی 70 میالدی، بر اساس قراردادهای طوالنی مدت صادرات نفت و گاز به 
کشورهای غرب اروپا را در دستور کار خود قرار داده بود ]1[. با این وجود، مسأله ی تداوم و اطمینان از عرضه ی نفت 
و گاز به یکی از مش��کالت و موانع همکاری پایدار دو طرف تبدیل ش��ده و به عنوان عاملی تنش زا باعث ایجاد موانعی 
در توس��عه ی روابط متقابل دو طرف ش��ده است. در سال 2011 اتحادیه ی اروپا و دولت روسیه تفاهم نامه ی بلندمدتی 
را با هدف ارتقاء روابط متقابل در زمینه ی انرژی به امضاء رس��اندند. با توجه به چش��م انداز این تفاهم نامه در خصوص 
درنظر گرفتن فرصت ها و مشکالت عرضه و تقاضای انرژی و ظرفیت های همکاری فی ما بین، اتحادیه ی اروپا و روسیه 
ظرفیت های مربوط به همکاری های بلندمدت در زمینه ی انرژی را به عنوان یکی از اولویت های سیاس��ت خود مدنظر 
قرار دادند. آنچه مس��لم اس��ت از آنجا که بازار انرژی به سمت جهانی شدن و استقالل و پیچیدگی بیشتر پیش می رود 
و پیش بینی آن بسیار دشوار شده، هدف اصلی اتحادیه ی اروپا و روسیه دستیابی به سطح قابل قبولی از میزان ریسک 

در خصوص پیشرفت و توسعه ی سودآور تبادل انرژی در آینده است.
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سیاس��ی و البته منافع روس��یه قرار می گیرد. آنچه مشخص است، ادامه ی 
همکاری ها در این زمینه برای دو طرف الزم به نظر می رس��د؛ به گونه ای 
ک��ه هر گونه خل��ل در اج��رای آن می تواند خس��ارت های قابل توجهی 
به دنبال داشته باشد. برای نمونه، کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم های 
اعمال شده از سوی آمریکا بر روسیه پس از مناقشات اوکراین باعث شد 
سرمایه گذاری خارجی در بخش های قطبی روسیه، پروژه های مربوط به 
منابع ش��یلی و طرح های مرتبط با آبهای عمیق با کمبود س��رمایه گذاری 
مواج��ه ش��ده و به کندی پی��ش بروند. با تحریم چهار ش��رکت روس��ی 
Roseneft، Novatek، Gazprom Neft و Transneft عم��اًل دسترس��ی 
این شرکت ها به بازارهای سرمایه ی ایاالت متحده محدود شد. این عامل 
باعث گردید روس��یه با استفاده از سیاست های جذب سرمایه ی خارجی 
)مانن��د وعده ی کاهش یا معافیت مالیاتی برای توس��عه ی منابع دش��وار( 
 Shell، در پی چاره اندیش��ی باش��د و حتی در مقطعی شرکت هایی مانند
BP، Statoil و ExxonMobil ب��رای ورود به این طرح ها اعالم آمادگی 
کردند اما وجود تحریم ها باعث ش��د آنها نی��ز از همکاری در این زمینه 

انصراف دهند.
این نوشتار در دو بخش نقشه ی راه توسعه ی روابط روسیه و اتحادیه ی 

اروپا را در دو حوزه ی نفت و گاز طبیعی معرفی می کند.

1- نقشه ی راه حوزه ی نفت
اتحادیه ی اروپا بزرگ ترین واردکننده ی انرژي در جهان اس��ت و 53 
درصد از انرژي مصرفی خود را وارد می کند. تولید س��وخت هاي فسیلی 
آن در داخل همچنان رو به کاهش اس��ت و پیش بینی ها حاکی است که 
واردات گاز ای��ن اتحادیه در فاصله ی س��ال هاي 2020 و 2030 افزایش 
یاب��د اما واردات نفتی همچنان ثابت باقی بماند ]4[. در حال حاضر اروپا 
سالیانه 400 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال وارد می کند که روسیه 
40 درصد از کل واردات آن راتأمین می کند ]5[. اما کشورهای غیرعضو 
سازمان همکاری اقتصادی و توس��عه )OECD(2 به خصوص کشورهای 
آس��یایی با افزایش تقاضا مواجه خواهن��د بود. در حالی که مصرف نفت 
کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری اقتصادی و توس��عه کاهش خواهد 
یافت. همچنین تولید جهانی نفت رش��د بسیار ناچیزی خواهد داشت اما 
بخش قابل توجهی از تولیدات جهان��ی مربوط به میعانات گازی، ذخایر 

نامتعارف و نفت سبک مخازن کم تراوا3 خواهد بود ]6[.
نفت هنوز هم جایگاه خود را به عنوان اولین منبع انتخابی انرژی حفظ 
کرده اس��ت. طبق روند جهانی کاهش سهم نفت در تأمین توازن انرژی 
جهان بر اس��اس سناریوی فعلی سیاس��ت های آژانس بین المللی انرژی4، 
س��هم نفت در برنامه ی اصل��ی انرژی اتحادیه ی اروپ��ا در دهه های آتی 
بای��د از 35 درصد در س��ال 2008 به 29 درصد در س��ال 2035 کاهش 
یابد. این سیاست می تواند منجر به کاهشی قابل مالحظه در مصرف نفت 
اتحادیه ی اروپا از 606 به 537 میلیون تن در سال شود )معادل کاهش 11 

درصدی(. به علت کاهش تولیدات داخل��ی، اتحادیه ی اروپا باید انتظار 
افزایش وابس��تگی ب��ه واردات نفت از 82 درصد در س��ال 2005 به 94 

درصد در سال 2030 را داشته باشد ]7[.
روسیه و اتحادیه ی اروپا در تأمین نفت تا حد زیادی به یکدیگر متکی 
هستند و نفت در سال های آتی همچنان به عنوان یکی از مهم ترین پایه های 
روابط مربوط به انرژی بین آنها مطرح خواهد بود. روسیه تأمین کننده ی 
اصلی نفت خام اتحادیه ی اروپا است و نفت این کشور بیش از 30 درصد 
واردات این اتحادیه در س��ال 2014 را به خود اختصاص داده است ]8[. 
به عالوه، اتحادیه ی اروپا مقادیر قابل توجهی از فرآورده ی پاالیش��گاهی 
روسیه به خصوص نفت دیزل5 را وارد می کند. در شکل-2 میزان مصرف 

حامل های انرژی در اتحادیه ی اروپا نشان داده شده است.
در ای��ن معامالت ارزش معامالت نفتی بیش��تر از س��ایر کاالها بوده؛ 
به گونه ای که نفت و محصوالت نفتی بالغ بر 72 درصد صادرات روسیه 
به اتحادیه ی اروپا را تش��کیل می دهند. نباید فراموش کرد که همکاری 
روس��یه و اتحادیه ی اروپا در بخش نفت به میزان قابل توجهی تحت تأثیر 
همکاری های صنعتی بوده اس��ت. شرکت های اتحادیه ی اروپا در بخش 
باالدس��تی روس��یه فعال بوده و روس ها بخش مهمی از بازار پائین دستی 
اتحادیه ی اروپا را در دس��ت دارند که مش��هورترین آنها ش��رکت های 

Rosneft در بخش پاالیش و Lukoil در پاالیش و بازاریابی هستند.
بر اساس آمار سال 2014 روس��یه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
نفت دنیا با حجم صادرات )نفت خام و محصوالت پاالیش��گاهی( بالغ بر 
9 میلیون بشکه در روز است. با این وجود میادین اصلی نفتی موجود در 
غرب س��یبری6 و منطقه ی اورال-ولگا7 تخلیه شده و هزینه های هنگفتی 
برای جایگزینی این میادین مورد نیاز اس��ت. اگرچه ذخایر مناطق قطبی 
و دیگر بخش ها با درنظر گرفتن نفت های نامتعارف قابل توجه هستند اما 

نباید از سختی و هزینه بر بودن اکتشافات آنها غافل شد.
دولت روس��یه در برنامه ی اس��تراتژی انرژی خود بر ادامه ی سیاس��ت 
توزیع غیرمتمرکز8 صادرات نفت تأکید کرده اس��ت. بر این اساس سهم 
صادرات روسیه به کشورهای آسیایی تا سال 2030 از 6 به 25-22 درصد 
افزایش خواهد یافت. با این وجود اتحادیه ی اروپا تا سال 2030 به عنوان 

 2    میزان مصرف حامل های انرژی مختلف در اعضای اتحادیه ی اروپا
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ب��ازار اصلی صادرات روس��یه باق��ی خواهد ماند. همچنی��ن در صورت 
ادامه ی مناقشات سیاسی در ش��مال آفریقا و شرق نزدیک، نقش روسیه 
به عن��وان تأمین کننده ی نفت باثبات پررنگ تر خواهد ش��د. بنابراین این 
احتمال وجود دارد که با عملی شدن این سیاست طی دهه های اخیر، در 
صورت عدم چاره اندیش��ی طرف اروپایی برای جایگزینی منبعی جدید 
در تأمی��ن نفت مورد نیاز، عرضه نفت و محصوالت نفتی به کش��ورهای 

عضو اتحادیه اروپا با کاستی هایی مواجه گردد.
در سناریوی سیاس��ت فعلی اتحادیه ی اروپا برای سال 2050 واردات 
نفت بین س��ال های 2040-2030 با کاهش س��االنه ی 0/2 درصد روبرو 
خواه��د ب��ود. آژان��س بین المللی انرژی در س��ناریو نقش��ه ی آبی خود 
کاه��ش 27 درص��دی در مقیاس جهان��ی در مصرف نفت را نس��بت به 
سال 2007 پیش بینی کرده اس��ت. انتظار می رود در اتحادیه ی اروپا این 
کاهش قابل مالحظه تر و تا حدود 51 درصد باش��د. این س��ناریو باید از 
طری��ق کاهش نصف میزان س��وخت مصرفی فعلی بخش حمل و نقل از 
طریق جایگزینی آن با دیگر س��وخت ها مانند الکتریسیته در اتومبیل های 
برقی، س��وخت های زیس��تی، س��وخت های مصنوعی، مت��ان و گازهای 

هیدروکربنی مایع شده9 ممکن گردد.
نگاهی به س��ناریوهای کربن زدایی اتحادیه ی اروپا نش��ان می دهد که 
واردات نفت بعد از س��ال 2030 به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. اما 
نفت کماکان تا س��ال 2050 در سبد انرژی مصرفی اتحادیه ی اروپا باقی 
خواه��د ماند و بخش های مس��افرت های راه دور، حمل و نقل و باربری 
اصلی ترین بخش های مصرف کنن��ده آن خواهند بود. چالش پیش روی 
بخش نفت، سازگارس��ازی خود با تغییرات تقاضای نفت ناش��ی از اقبال 

به سوخت های جایگزین و تجدیدپذیر و همچنین عدم قطعیت مربوط به 
قیمت و عرضه ی آن در آینده خواهد بود.

2- نقشه ی راه حوزه ی گاز
در روابط انرژی بین روس��یه و اتحادی��ه ی اروپا گاز طبیعی از اهمیت 
قابل توجه��ی برخوردار اس��ت؛ به طوری که بخ��ش اعظم صادرات گاز 
روس��یه به کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه  انجام می ش��ود. اگرچه میزان 
صادرات گاز روس��یه به اتحادیه ی اروپا از نظر قیمت با صادرات نفت و 
مشتقات نفتی قابل مقایسه نیس��ت اما اهمیت آن برای بسیاری از اعضای 
اتحادیه ی اروپا به دلیل وابس��تگی زیاد به گاز دریافتی بس��یار زیاد است. 
کش��ورهای اتحادی��ه ی اروپا با اخت��الف زیاد بزرگ تری��ن بازار هدف 
صادرات گاز روس��یه محسوب می شوند و این کش��ور مقدار زیادی از 
درآمده��ای مب��ادالت خارجی خ��ود را از طریق این اتحادیه  به دس��ت 
می آورد )ش��کل-3(. این وابس��تگی عاملی کلیدی در روابط روس��یه و 

اتحادیه ی اروپا در زمینه ی انرژی در سال های پیش رو خواهد بود.
ب��ا توجه به چش��م انداز اس��تراتژیک صنعت گاز روس��یه، موارد زیر 

به عنوان اهداف اصلی این صنعت مطرحند:
 افزایش تولید گاز از طریق بهره برداری از ذخایر جدید که کاهش نرخ 

تولید میادین فعلی را به خوبی جبران کند
 نوسازی و توسعه ی بیشتر زیرساخت های فعلی بخش انتقال گاز جهت 

کسب اطمینان از عرضه ی مناسب در بازارهای داخلی و صادرات
 افزایش مطالعات اکتشافی زمین شناسی در بخش های اصلی تولید گاز 

و در پوسته ی اقیانوسی روسیه
 توسعه ی تولید و صادرات گاز طبیعی مایع شده10

 توس��عه ی صنایع شیمیایی بر اس��اس گاز با هدف استفاده ی منطقی از 
برش های ارزشمند هیدروکربنی و گازهای همراه نفت

 آزادس��ازی ب��ازار گاز، به وجود آوردن محیطی رقابتی و بهبود بیش��تر 
دس��تیابی غیرانحصاری به خطوط لوله و زیرساخت های گاز برای تمامی 

نهادهای تجاری
در داخل روس��یه مباحثی در خصوص توس��عه و نیازه��ای آتی بازار 
داخل��ی گاز وج��ود دارد. مباحث ج��اری با موضوع س��اختار و قوانین 
بازار این کش��ور )که در آن تولیدکنندگان مس��تقل ش��امل سهام داران 
و س��رمایه گذاران خارجی در حال افزایش س��هم خ��ود در عرضه گاز 
هس��تند( به یکی از مس��ائل مهم روز تبدیل ش��ده اس��ت. توسعه ی بازار 
روسیه بر اساس مستندات استراتژی انرژی این کشور بخوبی پاسخگوی 
سیاس��ت های یکپارچه س��ازی بازار اتحادیه ی اروپا خواهد بود و امکان 
انتخاب ه��ای بیش��تری را ه��م برای ش��رکت های روس��ی و ه��م برای 
ش��رکت های اروپایی برای پیش��رفت تجاری، تحکیم پیوندهای تجاری 
و سودرس��انی به مصرف کنندگان در پی خواهد داشت. البته دستیابی به 
این هدف نیازمند سرمایه گذاری های قابل توجهی است تا شبکه ی انتقال   3    سهم کشورهای مختلف از صادرات گاز روسیه
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گاز روس��یه و بهره برداری مؤثر از منابع عظیم بخش قطبی این کشور را 
در مناطق خشکی و دریا )با وجود شرایط دشوار محیطی( ارتقاء دهند.

همان گونه که توسط سران دولتی و س��ردمداران کشورهای اروپایی 
مشخص شده، اهداف سیاست های انرژی اتحادیه ی اروپا کسب اطمینان 
از توزیع ایمن و پایدار انرژی با قیمت مناس��ب است. همچنین هدف این 
اتحادیه  کربن زدایی هرچه بیش��تر از اقتصاد کشورهای عضو به خصوص 
پس از س��ال 2030 است. در بین سوخت های فسیلی، گاز طبیعی به دلیل 
آلوده کنندگ��ی کمت��ر، هزینه ی ک��م انتقال و توزی��ع و همچنین به دلیل 
اس��تفاده ی گسترده در بخش های صنعتی فعلی و در کل، انعطاف پذیری 
در توازن بین سوخت های فس��یلی و تجدیدپذیر به عنوان اولین گزینه ی 

بدون جایگزین باقی مانده است ]9[.
تکمی��ل یک ب��ازار داخلی یکپارچ��ه و آزاد در اتحادیه ی اروپا برای 
گاز، ی��ک زمینه ی پایدار درازم��دت برای ادامه ی همکاری مش��ترک 
موفقیت آمیز روسیه-اتحادیه ی اروپا در زمینه ی انرژی است. با این وجود 
از دید طرف روس��ی، تغییرات بازار گاز اروپا به عنوان فرآیندی پیچیده 
که ممکن اس��ت عدم اطمینان و نگرانی هایی را برای سرمایه گذاری در 

زمینه ی زیرساخت ها به وجود آورد، احساس می شود.

2-1- س�ناريوها، ريس�ک ها و ع�دم قطعیت ها در همکاری های روس�یه-
اتحاديه ی اروپا با محوريت گاز

در حالی که طرف روس��ی وابستگی بیش��تري به صادرات منابع خود 
به خصوص اروپا پیدا می کند وابستگی کشورهاي عضو اتحادیه ی اروپا 
به واردات گاز روس��یه روند نزولی را طی می کند؛ هرچند کماکان بعد 
از ن��روژ در صدر تأمین کنن��دگان گاز اتحادیه  ق��رار دارد ]10[. نکته ی 
قابل مالحظه ی دیگر اینس��ت که وابستگی کش��ورهاي عضو اتحادیه ی 
اروپا به گاز روس��یه به یک اندازه نیس��ت. در س��ال هاي گذش��ته بخش 
انرژي به تنهایی 30 درصد تولید ناخالص داخلی روس��یه را تشکیل داده 
و به طور مشخص در سال 2010 درآمدهاي نفت و گاز 20 درصد تولید 
ناخالص این کش��ور را به خ��ود اختصاص داده ب��ود ]11[. نکته ی حائز 
اهمیت در این زمینه آنس��ت که وابس��تگی روس��یه به بازارهاي اروپایی 
بیش از وابس��تگی اتحادیه ی اروپا به گاز این کش��ور اس��ت. درصورت 
ایجاد وقفه یا توقف تأمین نفت و گاز طبیعی، آس��یب پذیري اتحادیه ی 
اروپا کم اس��ت؛ زیرا ای��ن اتحادیه  )به خصوص اعض��ای قدیمی تر آن( 
امکان جایگزینی انرژي وارداتی از روس��یه را با دیگر منابع متنوع انرژي 
مانند انرژي اتمی، تجدیدپذیر و س��وخت هاي فسیلی )از طریق واردات 
روزافزون گاز از نروژ، شمال آفریقا یا واردات روبه افزایش نفت از لیبی 
و عربستان سعودي( دارد. این در حالی است که روسیه امکان تنوع بخشی 
به صادرات منابع طبیعی خود و همچنین امکان یافتن جایگزینی مناس��ب 

براي مشتریان اروپایی خود را در کوتاه مدت ندارد.
بر اس��اس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، در س��ال 2035 روس��یه 

بزرگ تری��ن تولیدکننده ی گاز در جهان خواهد بود و بیش��ترین س��هم 
را در رش��د عرضه در ط��ول دوره ی مورد نظر خواهد داش��ت. با توجه 
به اثرات زیس��ت محیطی بس��یار کم گاز، آزادسازی گازهای گلخانه ای 
بس��یار کم و کاربردهای انعطاف پذیر آن در تولید الکتریس��یته و گرما، 
عامل های اصلی در هر دو جنبه ی عرضه و تقاضا به افزایش میزان س��هم 
گاز در سبد انرژی جهانی اشاره دارد. در بلندمدت موفقیت این دیدگاه 
بس��تگی بس��یار زیادی به مقبولی��ت جهانی روش ه��ای کاهش گازهای 
گلخانه ای و توسعه ی فن آوری مرتبط با گسترش فن آوری ذخیره سازی 

دی اکسیدکربن خواهد داشت.
در ح��ال حاضر، کاهش جهانی قیمت ذغال س��نگ به دلیل جایگزینی 
آن توس��ط گاز ش��یل در تولید برق در ایاالت متحده، قیمت باالی گاز 
و بحران اقتصادی در چندین عضو اتحادیه ی اروپا باعث افزایش س��هم 
ذغال سنگ در سبد انرژی فعلی اتحادیه ی اروپا شده است. به همین دلیل 
پس از چندین س��ال افزایش قابل توجه مص��رف گاز اتحادیه ی اروپا در 
چند س��ال اخیر ثابت مانده اس��ت. با توجه به س��هم باالی گاز در تأمین 
گرمای من��ازل، افزایش بازدهی ان��رژی در س��اختمان ها می تواند تأثیر 
زیادی بر مصرف گاز داش��ته باش��د. ب��ا این وجود، افزایش اس��تفاده از 
گاز در دیگر بخش ها مانند حمل و نقل یا منبع پش��تیبان برای انرژی های 
تجدیدپذیر می تواند ش��رایطی را برای رش��د بیشتر مصرف گاز به وجود 

بیاورد.
طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده توس��ط طرف روس ]12[ تا سال 
2030 قیمت واردات گاز تأثیر زیادی بر واردات و تقاضای اتحادیه ی 
اروپا خواهد داش��ت. بازارهای گاز منطقه ای به خصوص در آمریکای 
ش��مالی و آس��یا تأثیر فزاینده ای بر روابط گازی روسیه و این اتحادیه 
خواهن��د داش��ت و می توانند بر س��طح قیمت ه��ا در ای��ن اتحادیه اثر 
بگذارن��د. طی این مدت طوالنی بازارهای آس��یایی نقش مهمی برای 
تأمین کنندگان روس��ی بازی خواهن��د کرد. تا س��ال 2030 بازارهای 
آسیایی می توانند در میزان واردات از روسیه با بازار اروپا رقابت کنند. 
با ای��ن حال انتظار می رود اتحادیه ی اروپا ب��ا اختالف زیادی به عنوان 
بازار اصلی صادرات گاز روس��یه باقی بماند. با علم به این موضوع، در 
فاصله ی زمانی تا س��ال 2050 می توان گفت کشورهای جهان تغییرات 
زیادی را در سیس��تم ها و فن آوری های ان��رژی تجربه خواهند کرد و 
احتم��االً چالش های جدیدی نیز برای هر دو طرف روس��ی و اروپایی 
به وجود خواه��د آمد. بنابراین دو طرف بای��د کاهش عدم قطعیت در 
آنچه س��طح قابل تحمل برای طرفین فرض می ش��ود را به عنوان هدف 
تعیی��ن کنند. الزمه ی ای��ن امر پذیرفتن این حقیقت اس��ت که ادامه و 
گسترش همکاری در زمینه ی گاز نیازمند سرمایه گذاری اساسی بوده 
و س��رمایه گذاری های پراکنده برای طرفین زیان بار خواهد بود. جهت 
کاهش عدم قطعیت ها در روابط گاز بین روسیه و اتحادیه ی اروپا، نهاد 
اروپایی باید به طور منظم روس��یه را از اهداف بلندمدت تقاضای گاز 
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کشورهای عضو و کاربردهای گاز وارداتی با خبر کند. این مورد برای 
روس��یه در هنگام تصمیم گیری در مورد تخلیه ی منابع، سرمایه گذاری 
در زیرس��اخت ها و نقش آن در بازار گاز اتحادی��ه ی اروپا از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت. این اتحادیه همچنین باید از توانایی روس��یه 
در تأمی��ن طوالنی مدت گاز اطمینان داش��ته باش��د. در این خصوص 
اتحادیه ی اروپا تمایل دارد روس��یه را در بخش باالدس��تی، در محیط 
س��رمایه گذاری رقابتی و بین المللی مش��اهده کرده و س��رمایه گذاری 
بیش��تر و پایدار به روسیه را تسریع بخشد. در نتیجه اتحادیه ی اروپا باید 
بتواند وضعیت برنامه ها و تصمیمات مربوط به منابع گازی و توس��عه ی 
زیرس��اخت های روس��یه را با درنظر گرفتن تأثیرات آنها بر تأمین گاز 
آینده ی این کش��ور به خود رصد کند. البته ریس��ک های فعلی و آتی 
بس��یاری در روابط گاز روس��یه و اتحادیه ی اروپا وجود دارد. کاهش 
سطح این ریسک ها به میزان قابل قبولی نیازمند شناسایی آنها و پیشنهاد 

راه حل ها و روش هایی برای کاهش آنهاست.
روسیه باید درنظر داشته باش��د که کاهش تقاضای گاز در اتحادیه ی 
اروپا در سال های آتی مسأله ای دائمی و غیرموقت است و اینکه برخالف 
کاهش مورد انتظار در تولی��د گاز داخلی، تقاضای گاز اتحادیه ی اروپا 
تا سال 2030 از میزان آن در سال های 2009 تا 2012 بیشتر نخواهد بود. 
همچنین س��هم بازار روس��یه می تواند در اثر رقابت دیگر تأمین کنندگان 
گاز و دیگ��ر منابع انرژی تحت تأثیر قرار گیرد. ممکن اس��ت اتحادیه ی 

اروپا گاز بیشتری را از آنچه اکنون انتظار دارد نیاز داشته باشد و اقدامات 
تجاری، قانونی یا سیاس��ی را جهت ایج��اد راهکارهایی برای اطمینان از 

دریافت کافی منابع در آینده انجام دهد.

نتیجه گیری
رابطه ی انرژی روس��یه-اتحادیه ی اروپا بس��یار پیچیده بوده و نتیجه ی 
تأثیر متقابل عوامل مختلفی اس��ت که مهم ترین آنها عوامل ژئوپلیتیک، 
عوامل اقتصادی و عوامل وابس��ته به انرژی هس��تند. از عوامل اصلی که 
تأثیری منفی بر روابط روسیه-اتحادیه ی اروپا دارند و  می تواند همکاری 
در زمین��ه ی انرژی را بین آنها محدود کند می ت��وان به تفاوت در میزان 
وابس��تگی به یکدیگر )وابس��تگی متقابل نامتق��ارن11(، عالیق و اهداف 
ناهمس��و در سیاس��ت های انرژی، تهدیدات موجود ب��رای امنیت تأمین 
منابع انرژی اتحادیه ی اروپا توس��ط روسیه شامل سرمایه گذاری ناکافی 
در زمینه ی اکتش��اف منابع جدید و افزایش مصرف و تقاضای داخلی12 
انرژی در روسیه و در نهایت سیاست عدم تمرکز صادرات انرژی روسیه 
و ام��کان بروز اختالل در تأمی��ن انرژی به اتحادیه ی اروپا اش��اره کرد. 
همچنین اقدام��ات اتحادیه ی اروپا برای اطمین��ان از عملکرد مؤثر بازار 
داخلی، عدم تمرکز در واردات به کش��ورهای عضو و ساختن مسیرها و 
خطوط لوله ی جدید انتقال می تواند اهداف صادرات نفت و گاز روسیه 

را به خطر بیاندازد. 
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