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چكيده
اتحاديه اروپا براي استمرار رشد اقتصادي ،نياز فراواني به انرژي دارد .ازآنجاكه اتحاديه
اروپا منطقهاي فقير ازلحاظ منابع انرژي است و صنايع اروپايي بر نفت و گاز تكيه دارد؛
با نياز روزافزون به واردات انرژي مواجه است .مهمترين تأمينكننده اين منابع ،روسيه با
 11/8درصد ذخاير نفت و  10/0ذخاير گاز طبيعي دنياست .روسيه بهوسيله شبكه
گسترده خطوط انتقال انرژي توانسته است نياز روزافزون كشورهاي اروپايي را به انرژي
تأمين كند .در اين پژوهش به اين سؤال پاسخ داده شده است كه تأثير راهبرد انرژي
روسيه بر تأمين نيازهاي انرژي كشورهاي اروپايي چگونه است؟ در پاسخ به اين فرضيه
ديپلماسي انرژي روسيه با تكيه بر حجم ذخاير و زيرساختهاي گسترده انتقال انرژي
موجب وابستگي نامتقارن كشورهاي اروپايي براي تأمين نيازهاي انرژي به اين كشور
شده است .روش تحقيق اين پژوهش تبييني ـ تحليلي است.
کليدواژهها :انرژي؛ اتحاديه اروپا؛ روسيه؛ نفت؛ گاز
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امروزه تأمين امنيت انرژي با توجه به نقش حياتي آن در استمرار توسعه سياسي
و اقتصادي كشورها ،از جمله محورهاي استراتژي مدون كشورهاي مختلف جهان
است .با توجه به اينكه ذخاير گاز و منابع انرژي فسيلي در مناطق خاصي از
جهان تمركز يافته است؛ ضرورت انتقال اين منابع به بازارهاي مصرف از
استراتژيکترين مباحث موجود در سياست خارجي عرضهكنندگان و
مصرفكنندگان انرژي است .در همين راستا ژئوپليتيک «سياست جغرافيايي»
اهميت بسزايي در مديريت انتقال منابع دارد و بدون ترديد يكي از متغيرهاي
مؤثر در شكلگيري سياست خارجي كشورها ،موقعيت جغرافيايي آن كشور و
ارتباط آن با جهان خارج و همسايگان است (حيدري.)14 :1355 ،
اين ويژگي طي سالهاي بعد پديدآورنده از مهمترين مسائل كشورهاي
توليدكننده نفت و گاز اوراسيا و نيز شركاي غربي آنها ،در چارچوب موضوع
تعيين مسير انتقال منابع نفت و گاز به بازارهاي جهاني مصرف ،بوده است .در
اين عرصه جغرافيايي كه شرق و غرب جهان را به هم پيوند زده است ،حداقل دو
حوزه عمده انرژي از يكديگر قابل تفكيک هستند :منابع نفت و گاز روسيه شامل
منابع سيبري غربي و اورال و منابع نفت و گاز حوزه درياي خزر .در زمان استقرار
حاكميت اتحاد جماهير شوروي بهرغم آنكه اين كشور از منابع نفتي حوزه
اورال و سيبري غربي بيش از هفت ميليون بشكه در روز نفت توليد ميكرد ،اما
بهدليل آنكه بيش از نيمي از صادرات نفت اين كشور به كشورهاي بلوک شرق
اختصاص داشت ،اين منابع از نقش تعيينكنندهاي در معادالت انرژي جهاني
برخوردار نبودند.
در اين دوره ،منابع نفتي درياي خزر نيز بنابر داليل گوناگوني مانند آسانتر
بودن بهرهبرداري از منابع نفتي سيبري غربي و فقدان تكنولوژي الزم براي
استخراج نفت از چاههاي عميقتر منطقه و يا اكتشاف و بهره برداري از منابع
نفتي فالت قاره ،مورد توجه چنداني قرار نداشتند .پس از فروپاشي اتحاد جماهير
شوروي ،تلفيقي از انگيزههاي سياسي و اقتصادي ،انرژي اوراسيايي را از
جنبههاي مختلف به يكي از موضوعات مهم بازار جهاني انرژي تبديل كرد.
استفاده روسيه از ابزار انرژي بهمنظور دستيابي به برخي اهداف سياسي و
همچنين تالش كشورهاي غربي براي تسلط انحصاري بر منابع منطقه و
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مسيرهاي انتقال آن ،در بسياري از موارد كشمكشهاي سياسي را جايگزين
منطق اقتصادي در اين منطقه كرده است (شعريتينيا.)4 :1358 ،
جايگاه تقريباً بيرقيب روسيه مديون وسعت جغرافيايي بسيار زياد ،سطح
تكنولوژي و امكانات قابل توجه براي كشف و استخراج نفت و گاز ،در اختيار
داشتن بزرگترين و گستردهترين شبكه صادرات و انتقال و ترانزيت انرژي در
اروپا و آسياست .بررسي منابع انرژي در اين منطقه از جهان و سياستهاي
كشورهاي ذينفع در منطقه نقش مهمي در شناخت جغرافياي انرژي جهان و
سياست خارجي همسايگان دارد .در اين پژوهش سؤال اصلي كه مطرح ميشود
اين است كه تأثير راهبرد انرژي روسيه بر تأمين انرژي كشورهاي اروپايي چگونه
است؟ در پاسخ به سؤال اين فرضيه مطرح ميشود كه ديپلماسي انرژي روسيه
با تكيه به حجم ذخاير و زيرساختهاي گسترده انتقال انرژي موجب وابستگي
نامتقارن كشورهاي اروپايي براي تأمين نيازهاي انرژي به اين كشور شده است.
روش تحقيق اين پژوهش با توجه به ماهيت نظري موضوع روش تبيني ـ تحليلي
است .براي جمعآوري اطالعات و دادهها درباره موضوع از منابع كتابخانهاي و
اينترنتي استفاده شده است.
 .1چارچوب نظري
امنيت انرژي 1يكي از مهمترين اجزا و موضوع محوري مباحث مربوط به سياست
انرژي است؛ چرا كه توسعه اقتصادي كشورها و مناطق مختلف جهان چه در
سطح خرد و چه در سطح كالن به آن مرتبط است (Correlje and Van der
) .Linde, 2006: 532هنگامي كه از امنيت انرژي صحبت ميشود ،منظور كاربرد
مفهومي آن است كه جريان آزاد انرژي بر اثر ايجاد يک رشته حوادث و اتفاقات
بحراني ،منقطع نشود و كارايي نظام اقتصادي بينالملل را مختل نكند (Alhajji,
).2007; Kruyt and et al., 2009: 2167
ازاينرو الزم است كه ابتدا ميان امنيت عرضه 1و امنيت تقاضا 3انرژي
تفكيک قائل شويم؛ چراكه مسئله امنيت انرژي ،يک مسئله و منظومه چندبعدي
است كه از زواياي مختلف قابل بررسي است .منظور از امنيت عرضه آن است كه
1. energy security
2. security of supply
3. security of demand
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به مصرفكنندگان اين تضمين داده شود كه وقوع يک رشته حوادث غيرقابل
پيشبيني ،همچون سهولت دسترسي به منابع قابل اطمينان 1،مسير ترانزيتي
امن 1،خطرهاي متوجه ساختارها و تأسيسات و عوامل همچون باليا و آسيبهاي
طبيعي 3،تروريسم 4،جنگ ،آشوبها و ناآراميهاي سياسي ،شورشهاي مدني 8،و
مؤلفههايي نظير آن جريان عرضه انرژي و يا مقدار آن را متوقف نكند (Weisser,
).2008: 2; Correlje and Van Derlinde, 2006: 537-542; Helm, 2002: 173
همچنين امنيت عرضه انرژي شامل تضمين خطوط انتقال انرژي نيز شده،
بهگونهاي كه جريان آزاد و مداوم آن تحت تأثير خواست و اراده سياسي
صادركنندگان منقطع نشود ) .(Chichester, 2006اما منظور از امنيت تقاضاي
انرژي اين است كه عرضهكنندگان تمايل دارند براي انرژياي كه توليد كرده و
براي آن هزينههاي زيادي صرف نمودهاند ،تقاضاي مكفي وجود داشته باشد؛
چراكه در غير اين صورت ،هزينههاي فرصتهاي از دست رفته زيادي را بهدليل
معطلي سرمايهگذاريشان تحمل كنند .همچنين امنيت تقاضا ،امنيت صنعت
نفت و محيط زيست ،ابعاد و زواياي ديگر امنيت انرژي را تشكيل ميدهند.
ازاينرو چهار چالش بزرگ متوجه اقتصاد سياسي بينالملل در حوزه امنيت
انرژي در قرن بيستويكم عبارتاند از :افزايش رشد مصرف انرژي درحوزههاي
فراوردههاي نفتي؛ كاهش منابع و ذخاير انرژي در جهان؛ امنيت عرضه و تقاضاي
انرژي ،افزايش درجه آلودگي آب و هواي ناشي از گازهاي گلخانهاي (Dorian
).and et al., 2006: 1984-1988; Hippel and et al., 2009: 1
باتوجه به اين مهم ،انديشمندان حوزه اقتصاد سياسي و روابط بينالملل با
استناد به روندهاي جاري در نظام بينالملل ،قرن بيستويكم را قرن
ژئواکونوميک ناميدهاند؛ چراكه بر اين باورند يكي از مهمترين چالشهاي جهاني
در اين قرن چالش انرژي است ) (Dorian and et al, 2006: 1984-1991و اين
مسئله يكي از مهمترين جلوههاي پارادايم اقتصاد سياسي اين قرن خواهد بود
) .(Nuttal and et al., 2008: 1249-1259; Umbach, 2009تا آنجا كه امروزه،
يكي از مهمترين دغدغههاي سياسي رهبران و زمامداران قاره اروپا مسئله امنيت
1. facility dependence and source dependence
2. transit dependence
3. natural disaster
4. terrorism
5. civil unrest

).et al., 2009
هرچند برخي از متخصصان در حوزه اقتصادي سياسي انرژي ،براي رهايي از
چالشهاي مذكور ،راهحلهايي همچون كاهش مصرف انرژي 1چرخش در
بهرهگيري از منابع انرژي 1،محدود ساختن تقاضاهاي جديد 3و اميد به تغييرات
آب و هوايي را مطرح ساختهاند؛ اما بايد گفت تا هنگامي كه بشر ميل به تكامل و
ترقي در ابعاد گوناگون زندگي مادي و معنوي خود را دارد و تا هنگامي كه
چرخهاي صنعت در حال حركت است ،هيچيک از راهحلهاي مذكور نميتواند
رشد شتابان نظام اقتصاد سرمايهداري را در اتحاديه اروپا مهار كند .بنابراين در
امر تأمين امنيت عرضه و تقاضاي انرژي و يافتن راهكاري براي ايجاد تعادل در
روابط بين اين دو مقوله همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند .ازآنجاكه اتحاديه
اروپا از جمله مصرفكنندگان بزرگ انرژي و نيز واردكنندگان عمده ميعانات
نفتي است بهطبع چالش امنيت انرژي بهمراتب براي اعضا اين اتحاديه ،جديتر
خواهد بود (صادقي.)188 :1301 ،
 .۳ديپلماسي انرژي روسيه
ديپلماسي انرژي روسيه از ذخاير انواع حاملهاي انرژي برخوردار است.
بهطوريكه بيش از  13درصد ذخاير نفت جهان و بيش از  33درصد ذخاير گاز
جهان در روسيه قرار دارد كه مجموع آن يکچهارم منابع نفت و گاز جهان را
شامل ميشود .توانايي و ظرفيت توليد و صادرات روسيه براي انواع حاملهاي
انرژي نيز واقعاً چشمگير است ،اين كشور قادر است بيش از  153ميليارد متر
مكعب گاز طبيعي؛ بيش از  383ميليون تن نفت؛ و بيش از  83ميليون تن
معادل نفت زغالسنگ صادر كند .در حال حاضر  03درصد رشد جهاني مصرف
انرژي در بخش نفت و گاز است .براي مثال روسيه كه از بزرگترين ذخاير گاز
طبيعي جهان برخوردار است ،جهتگيري اصلي اقتصاد خود را بر سرمايهگذاري
و توسعه گاز طبيعي معطوف كرده و با هدفگذاري توسعه صادرات گاز طبيعي از
طريق خطوط لوله و گاز مايع شده از طريق كشتي رتبههاي نخست بازار جهاني
)1. usingless energy (reduce
)2. shifting to secure sources (replace
)3. limiting new demand to secure sources (restrict
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انرژي است (Correlje and Van Derlinde, 2006: 532-543; Markandya and
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گاز را بهخود اختصاص داده است .ظرفيت بالقوه و امكانات وسيع بالفعل اين
كشور براي صادرات نفت و گاز ،امكان مانورهاي سياسي ـ اقتصادي در عرصه
ديپلماسي انرژي را براي روسيه فراهم كرده و با تكيه بر توسعه و توليد گاز
طبيعي و ديپلماسي كسب؛ بازارهاي امن و ثابت براي فروش آن فراهم كرده
است .استراتژي تأسيس خطوط لوله متعدد با هدف گسترش و تنوعبخشي به
كانالهاي تأمين گاز طبيعي مورد نياز اروپا از سال  1007به اين سو با جديت
كامل ازسوي روسيه دنبال شده و حاصل آن شبكهاي از خطوط لوله است كه گاز
روسيه را به بيش از بيست كشور جهان از جمله هجده كشور اروپايي صادر
ميكند .بهنظر ميرسد روسيه در ميانمدت از امتياز تقاضاي انرژي در بازارهاي
فروش باثبات خود بهرهمند باشد و از اين امتياز در ديپلماسي انرژي خود
بهرهبرداري كند .اهداف راهبردي ديپلماسي انرژي روسيه حول سه محور اصلي
است .احياي موقعيت ازدسترفته ابرقدرتي در مقياس جهاني ،مهار قدرت و نفوذ
چين در معادالت اقتصادي جهاني و كنترل در حوزه نفوذ راهبردي و امنيتي
روسيه؛ تحكيم و تعميق وابستگي اروپا به انرژي گاز روسيه .البته نقش روسيه در
توليد و صادرات نفت در مقياس جهان كليدي نيست و امتياز روسيه در ذخاير و
قدرت توليد و صادرات گاز طبيعي نهفته است.
ازآنجاكه صادرات گاز طبيعي از روسيه بهطور عمده متكي بر خطوط لوله
انتقال است تعدد تنوع مسير و ظرفيت اين خطوط يكي از نقاط حساس در
ديپلماسي روسيه محسوب ميشود .با در نظر گرفتن موقعيت روسيه بهلحاظ
سابقه سلطه و كنترل كشورهاي عضو شوروي سابق و همچنين نفوذ سياسي و
تراز تجاري برتر و نيز از حيث حجم ذخاير و شبكه خطوط لوله ميتوان؛ اين
كشور را يک ابرقدرت منطقهاي بهحساب آورد .روسيه در رابطه با اروپا درزمينه
انرژي از مزيت مطلق برخوردار است و اروپا ازاينحيث بهشدت به روسيه وابسته
است .اروپا در حال حاضر حدود  83درصد از انرژي مورد نياز خود را از طريق
واردات تأمين ميكند .چنانچه اين وضعيت با شرايط كنوني تداوم يابد و تحوالت
اساسي درزمينه منابع جديد انرژي در اروپا صورت نپذيرد پيشبيني ميشود كه
ميزان وابستگي اروپا به واردات انرژي در سال  1333از  83درصد به  78درصد
افزايش يابد .روسيه از طريق شركتهاي دولتي خود مانند گازپروم كه درزمينه
انرژي فعال هستند ،ميكوشد سهام بيشتري در بازار انرژي اروپا بهدست آورد و
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از راه سازوكارهاي دروني بازار موقعيت خود را تثبيت كند .در مقابل كشورهاي
اروپايي حدود 83درصد تجارت و سرمايهگذاري روسيه را بهخود اختصاص
دادهاند؛ اما اين وابستگي متقابل و متقارن نيست و امنيت انرژي در دو طرف
رابطه برقرار نيست .در يک طرف رابطه يک كشور مسلط با بزرگترين ذخاير
قابل استحصال گاز قرار دارد و در طرف ديگر كشورهاي متعددي كه در عين
رقابت با يكديگر ،از مذاكره و عقد قرارداد دوجانبه با يک كشور ناگزيرند ،اگرچه
روسيه در سالهاي  1338و  1330دو بار از اين موقعيت برتر خود در مورد
اكراين و بالروس بهطور يکجانبه استفاده كرده و آسيبپذيري اروپا را به نمايش
گذاشته است .قدرت چانهزني در دو طرف اين رابطه متقارن نيست.
بهطوريكه حداقل از ديدگاه روسها كليد اين رابطه دوطرفه در دست
روسيه است و آسيبپذيري اروپا از قطع يا اختالل در تأمين انرژي حدود صد
ميليون اروپايي به حدي است كه نميتواند از همگرايي درزمينه انرژي براي مهار
يا هضم روسيه در اروپا بهرهبرداري كند .در اين صحنه تقابل و چانهزني
ديپلماسي انرژي ،گروهي از بازيگران متعدد و متفرق دولتي و غيردولتي اروپايي
در مقابل يک كشور منسجم و داراي منابع انرژي و شركتهاي انحصاري تابع آن
مواجهاند .آسيبپذيري اروپا و دست برتر روسيه را در اين رابطه تعاملي ميتوان
در مواردي از قبيل بهرهبرداري قطع يا اختالل در عرضه انرژي ،تهديد آشكار و
پنهان به قطع يا اختالل عرضه ،بازي با قيمت گاز طبيعي در چارچوب سياست
چماق و هويج ،اعمال فشار از طريق ايجاد بدهي يا حال كردن بدهيها و مصادره
دارايي و تصاحب سهام شركتهاي عامل مالحظه كرد (اسالمي.)131 :1301 ،
 .۲ميزان تقاضاي انرژي (نفت و گاز) در اروپا
براساس گزارش كميسيون اتحاديه اروپا و آژانس بينالمللي انرژي ،تركيب انرژي
مصرفي  17كشور عضو اتحاديه اروپا به اين شرح است؛ نفت و گاز  81درصد،
انرژي جامد  15درصد ،انرژي هستهاي  14درصد و ساير انرژيهاي تجديدپذير
 7درصد .مقايسه آمارهاي مذكور در چشمانداز  1333نشان ميدهد كه
سوختهاي فسيلي همچنان از جايگاه بسيار بااهميتي در تركيب سبد انرژي
مصرفي اعضاي اتحاديه اروپا برخوردار است.
هرچند كه در قاره اروپا كشوري همچون نروژ از توليدكنندگان مهم انرژي و
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از صادركنندگان نفت و گاز به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بهشمار ميآيد
وانگلستان نيز از واردكنندگان و صادركنندگان انرژي به ساير كشورهاي
اروپاست ،اما بايد در نظر داشت ذخاير اثبات شده نفت در كشورهاي عضو
اتحاديه ،كمتر از  1درصد ذخاير جهاني و ذخاير اثبات شده نروژ نيز حدود 1
درصد ذخاير جهاني است و اين به معناي آسيبپذيري بيشتر اعضاب اتحاديه
اروپا در اين عرصه است.
در حال حاضر اتحاديه اروپا 18/1درصد از حجم كلي گاز طبيعي و 10/3
درصد از حجم كلي نفت خام جهان را مصرف ميكند ،بزرگترين صادركنندگان
نفت به اين قاره بهترتيب عبارتاند از :روسيه و جمهوري تازه استقالليافته
مشترکالمنافع 1با صادرات روزانه  114/8ميليون تن ،خاورميانه  181ميليون تن
و آفريقاي شمال  111ميليون تن .در حوزه گاز نيز كشورهاي اين قاره بيش از
نيمي از گاز مصرفي خود را تنها از سه كشور روسيه ( 18درصد) ،نروژ (14
درصد) و الجزاير ( 13درصد) تأمين ميكند (صادقي.)180 :1301 ،
ازنظر مصرف انرژي بهويژه نفت و گاز ميان اعضاي اتحاديه اروپا تفاوت
بسيار زيادي وجود دارد .در سال  1313بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،آلمان
با  1/0درصد ،فرانسه با  1/1درصد ،اسپانيا با  1/5درصد و انگلستان با  1/5درصد
بيشترين سهم مصرف جهاني و كشورهاي اسلواكي ،اسلوني ،ليتواني ،بلغارستان و
لتوني هركدام با  3/1درصد كمترين سهم مصرف جهاني نفت را داشتهاند .درباره
ميزان مصرف گاز در ميان اعضاي اتحاديه اروپا در سال  1313كشورهاي
انگلستان با  3درصد ،آلمان با  1/8درصد ،فرانسه با  18درصد و هلند با 1/4
درصد بيشترين سهم مصرف جهاني و كشورهايي مانند ليتواني ،لتوني ،استوني،
قبرس ،سوئد و يونان هركدام با  3/1درصد كمترين سهم مصرف جهاني گاز را
بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا داشتهاند (موسوي شفايي ،سلطانينژاد و
زحمتكش.)138 :1301 ،
تقاضاي گاز طبيعي در اروپا بهدليل جايگزيني زغال و نفت با گاز طبيعي و
گازي شدن روزافزون صنايع اروپايي بهسرعت در حال افزايش است .براساس
چشمانداز « 1333يوروگاز» سهم مصرف گاز طبيعي در اتحاديه اروپا از 18
درصد در سال  1313به  33/1درصد در سال  1333خواهد رسيد .مهمتر اينكه
)1. Common Wealth of Independent States (CIS
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واردات گاز طبيعي تا سال  1333بهدليل كاهش توليد گاز در اين اتحاديه و
افزايش تقاضاي كشورهاي عضو دوبرابر خواهد شد و ازآنجاكه ميزان رشد مصرف
گاز طبيعي كشورهاي عضو اتحاديه بيشتر از نفت است؛ روابط انرژي روسيه و
اتحاديه اروپا در حوزه گاز طبيعي اهميتي بيشتر از روابط دو طرف در حوزه نفت
دارد ).(Eruogas, 2011: 7

نمودار )1ميزان وابستگي كشورهاي اروپايي به واردات گاز روسيه ()1311

 ).4ذخاير انرژي روسيه
اگرچه كانون انرژي جهاني در خليج فارس قرار دارد ،اما كانون ثبات انرژي در
روسيه است .ازنظر اتحاديه اروپا منطقه خاورميانه و خليج فارس مستعد و آبستن
بحرانهاي متعددند .ازآنجاكه اين بحرانها پتانسيل تسريپذيري دارند ،ازاينرو
اين منطقه عموماً بيثبات است .بحرانهاي افغانستان ،عراق ،مسئله اتمي ايران،
مناقشات معطوف به فرايند صلح خاورميانه ،تروريسم و  ....سبب شدهاند تا
اتحاديه اروپا بهتدريج از اتكاي خود به واردات انرژي از اين منطقه بكاهد.
برخالف باال بودن ضريب ناامني و بيثباتي در خاورميانه ،روسيه ،شريكي باثبات

148

سال اول ،شماره دوم،
پاييز و زمستان 08

براي اتحاديه درزمينه انرژي محسوب ميشود (رمضانزاده و حسيني.)81 :1350 ،
طبق گزارش شركت بي .پي .در سال  ،1313حجم ذخاير اثبات شده نفت خام
فدراسيون روسيه  57/1ميليارد بشكه ،ميزان توليد نفت خام 13/317ميليون بشكه
در روز و ميزان مصرف  3/174ميليون بشكه در روز و حجم توليد آن  818/1ميليون
تن بوده است .حجم ذخاير اثبات شده گاز طبيعي فدراسيون روسيه در پايان سال
 1311براساس گزارشهاي بي .پي 31/0 .تريليون مترمكعب ،ميزان توليد گاز
طبيعي  801/3ميليارد مترمكعب و ميزان مصرف  418/1ميليارد مترمكعب و حجم
توليد آن  833ميليون تن بود است (گستره انرژي.)43 :1303 ،

نمودار )۳توليد نفت شركتهاي نفتي روسيه در سال 1311
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نمودار )4ميزان توليد ميدانهاي گاز روسيه در سال 1311

نمودار )5توليد گاز شركتهاي روسيه در سال 1311

اين جايگاه تقريباً بيرقيب روسيه مديون اين عوامل است:
 .1وسعت بسيار زياد و موقعيت جغرافيايي ناشي از آن،
 .1سطح تكنولوژي و امكانات قابل توجه براي كشف و استخراج منابع نفت و گاز،
 .3داشتن بزرگترين و گستردهترين شبكههاي صادرات ،انتقال و ترانزيت
انرژي در اروپا و آسيا (ابراهيمي.)131 :1353 ،
اين كشور از امكانات بسيار گسترده درزمينه بهرهبرداري از خطوط لوله،
نفتكش و راهآهن براي ترانزيت نفت و گاز خود به تمام جهان برخوردار است.
اين امتياز ناشي از گستردگي جغرافيايي ،همسايگي و ارتباط سرزميني روسيه با
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كشورهاي اروپايي ،آسيايي و آمريكايي است .اين پيوستگي سرزميني باعث
استقرار شبكه گستردهاي از خطوط لوله شده است كه از آسياي مركزي و
سيبري آغاز ميشود و تا اروپاي غربي ،جنوب اروپا و تركيه ادامه مييابد .بيش از
 15درصد گاز كشورهاي اروپايي از اين شبكه ،تأمين ميشود .روسيه سفيد و
كشورهاي حوزه بالتيک بهطور كامل از اين شبكه تغذيه ميشوند .از زمان
شوروي سابق تاكنون خط انتقال برادر هود يونيون گاز روسيه را به اروپاي
مركزي منتقل ميكند .خط نورتون اليت گاز را از روسيه به روسيه سفيد ،اكراين
و اروپاي مركزي منتقل ميكند .همچنين خط ترانس بالكان گاز اين كشور را به
كشورهاي حوزه بالكان حمل ميكند .اين شبكه انرژي پس از فروپاشي شوروي و
تقويت قدرت روسيه پس از سال  1333تا  1333بهعنوان عاملي مهم در سند
استراتژي روسيه مورد توجه قرار گرفت (حسيني و باقيان.)480 :1350 ،
 .5شبكه صادرات انرژي روسيه
صنعت گاز روسيه ،طي سالهاي گذشته ،نقش برجستهاي در ديپلماسي خارجي
روسيه ايفا كرده است بهطوريكه اين كشور از اهرم گاز بهعنوان يكي از
مهمترين مؤلفههاي ارتقاي امنيت ملي و اقتدار اقتصادي خود بهره برده است.
روسيه پس از فروپاشي شوروي سابق درصدد بازيافتن نقش تعيينكننده در
سياست و اقتصاد جهاني بوده و با سرمايهگذاري گسترده در صنعت گاز به سهم
قابل توجه بازارهاي جهاني گاز ،بهويژه در اتحاديه اروپا ،تا حدود زيادي در تحقق
اين هدف موفق بوده است (تركان.)180 :1301 ،
5ـ .1خط لوله نورد استريم
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1

اين پروژه با هدف متنوع كردن مسيرهاي صادرات گاز روسيه به اتحاديه اروپا و
دسترسي مستقيم روسيه به بازار آلمان ،فرانسه ،هلند و ايتاليا در پي چالش با
اكراين طراحي شد .خط لوله مذكور به طول  1133كيلومتر،گاز طبيعي ميدان
استكمن 1روسيه را از طريق بندر ويبُرگ 3در كرانه درياي بالتيک به بندر
گرايفسوالد 4در شمال آلمان منتقل ميكند .ساخت اولين خط لوله اين پروژه با
1. Nord Stream
2. Shtokman
3. Vyborg
4. Gerifswald

5ـ .۳خط لوله بلو استريم

تأثير راهبرد انرژي روسيه بر نحوه تأمين نيازهاي انرژي كشورهاي اروپايي

ظرفيت  17/8ميليارد مترمكعب در سال  1311و احداث خط دوم با ظرفيت 88
ميليارد مترمكعب در سال  1311آغاز شد .الزم به ذكر است كه پروژه نورد
استريم توسط اي .جي .نورد استريم 1كه يک سرمايهگذاري مشترک براي
طراحي ،ساخت و اجراي اين خط لوله است ،در سپتامبر  ،1338گازپروم و
شركتهاي آلماني  BASF AG, E.ON A.طي قراردادي براي ساخت اين خط
لوله در برلين به توافق رسيدند 81 .درصد سهام اي .جي .نورد استريم متعلق به
شركت گازپروم و هركدام از شركتهاي هلدينگ وينترشال( 1زيرمجموعه BASF
 )AGE Ruhegasنيز  14/8درصد سهام را در اختيار دارند .در ژوئن ،1335
شركت  N. V. Nederlandse Gasunieبا خريد  0درصد از سهام اي .جي .نورد
استريم ( 4/8درصد سهام شركتهاي )E.ON Ruhegas, Holding Wintershall
به جمع سرمايهگذاران پروژه پيوست ).(www.nord-stream.info
۲

اين پروژه با هدف افزايش صادرات گاز روسيه به تركيه بهعنوان مكمل صادرات گاز
روسيه به تركيه ،از طريق خط لوله اكراين ،مولداوي ،روماني و بلغارستان طراحي
شد .موافقتنامه اوليه در اين زمينه در  18دسامبر سال  ،1007ميان روسيه و
تركيه امضا شد كه در قالب آن شركتهاي گازپروم و بوتاش ،قرارداد انتقال گاز از
طريق اين خط لوله را بهمدت  18سال امضا كردند .در فوريه سال  1000نيز
گازپروم و اِني 4يک  MOUقراردادي براي اجراي اين خط لوله امضا كردند .مالكيت
و اجراي بخش خشكي پروژه با شركت گازپروم و مالكيت بخش درياي اين خط با
كنسرسيوم گازپروم و اِني است .در سالهاي  1338و  ،1337از طريق اين خط
لوله بهترتيب  7/8و  8BCM 0/8گاز به تركيه عرضه شده است.
5ـ .۲خط لوله ساوت استريم

۰

اين پروژه نيز با هدف متنوع كردن مسيرهاي صادرات گاز روسيه به اتحاديه
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3. Blue Stream
4. ENI
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اروپا ،بهويژه كشورهاي مركزي و جنوبي اين قاره طراحي شد .اين خط لوله به
طول  033كيلومتر از ايستگاه تقويت فشار برگووايا 1روسيه در ساحل درياي
سياه تا سواحل بلغارستان امتداد مييابد و ظرفيت آن  83ميليارد مترمكعب در
سال است .براي قسمت خشكي اين پروژه در خاک بلغارستان نيز دو مسير
شمال غربي و جنوب غربي در نظر گرفته شده است .ابتدا در سپتامبر  1338با
انعقاد قرارداد ميان گازپروم و اِني مقرر شد ،تا سال  1338روسيه بهطور مستقيم
به ايتاليا صادر كند و مقدار آن در سال  1313تا پايان دوره به 3ميليارد
مترمكعب در سال برسد .بر اين اساس ،نياز به احداث خط لوله ويژهاي ،كامالً
احساس شد .در ژوئن ، 1337گازپروم و اِني تفاهمنامه همكاري براي اجراي
پروژه ساوت استريم امضا كردند و در ژانويه  1335شركت ساوت استريم اي.
جي 1.با مشاركت مساوي گازپروم و اِني در سوئيس تشكيل شد .در سال ،1335
روسيه با كشورهاي بلغارستان و مجارستان براي عبور خط لوله از اين دو كشور
قرارداد همكاري امضا كرد .همچنين در اين سال ،گازپروم و شركت دولتي گاز
صربستان  Srbijagasبراي ساخت بخشي از اين خط (مسير شمال غربي) كه از
داخل خاک صربستان عبور ميكند ،به توافق رسيدند .در ادامه نيز روسيه و
يونان براي ساخت قسمتي از پروژه ( South Streamمسير جنوب شرقي) كه از
يونان ميگذرد ،قرار داد همكاري امضا كردند ).(www.south-stream.info
5ـ .4خط لوله پِر کاسپين
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۲

اين خط لوله ،با هدف انتقال تركمنستان و قزاقستان از طريق روسيه به بازار
اتحاديه اروپا و جلوگيري از صدور گاز تركمنستان  Trans Caspianساير
مسيرهاي احتمالي طراحي شده است .توافق اوليه براي احداث اين خط لوله در
 11مي  ،1337طي نشست مشترک رؤساي جمهور اين سه كشور انجام شد.
طي اين نشست در سال  1335مقرر شد ،ساالنه  BCM30از تركمنستان و
 BCM10از قزاقستان با اين خط لوله به روسيه انتقال يابد .طول اين خط لوله
 1733كيلو متر است كه  833كيلومتر آن در تركمنستان و  1133كيلومتر آن
در قزاقستان واقع شده است.
1. Beregovaya
2. South Stream AG
3. Per Caspian

از سال  ،1008شركت گازپروم در حال ساخت لوله گاز از ميدان اُرنگوي 1واقع در
سيبري شرقي به شهر ترژاک 1ـ يكي از نقاط كليدي سيستم يكپارچه عرضه گاز ـ
است .اين خط لوله ،قسمت بسيار مهمي از سيستم انتقال گاز طرحريزي شده براي
 Peregrebnoye-Ukhta-Torzhok-Urengoy-Nadymاست كه ظرفيت عرضه گاز
به مناطق مصرفكننده شمال غربي روسيه را افزايش داده و همچنين امنيت
عرضه گاز از طريق خط لوله  Europe-Yamalرا تضمين ميكند .طول اين خط
لوله  113كيلومتر و ظرفيت آن در مقاطع مختلف از  13/8تا  15/8ميليارد
مترمكعب متغير است .در سال  ،1338لولهگذاري طرح به اتمام رسيد و چهار
ايستگاه تقويت فشار از مجموع  13ايستگاه برنامهريزي شده اجرا شد و تا سال
 ،1311ديگر تأسيسات مورد نياز اين پروژه تكميل شده است (تركان.)187 :1301 ،
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5ـ .5خط لوله Srto-Torzhok

 . ۰تاکتيکهاي روسيه براي عمليسازي استراتژي انرژي
 .1درگير کردن تقاضا :روسيه با امضاي قراردادهاي بلندمدت دوجانبه و
چندجانبه با كشورهاي اروپايي ،سياست گره زدن تقاضا بهخود را دنبال ميكند.
مسكو ترجيح ميدهد تا با اعضاي اتحاديه اروپايي بهجاي يک گروه ،بهطور جداگانه
معامله كند تا بتواند بين مشتريان خود تبعيض قيمت اعمال كند و از هر كشور تا
حداكثر ميزاني كه توان پرداخت دارد و مبناي رفتار سياسي آن را مطالبه كند.
گازپروم قراردادهاي بلندمدت عرضه گاز با اغلب كشورهاي اروپاي غربي از جمله
آلمان ،فرانسه ،ايتاليا و اتريش منعقد كرده است .اعضاي جديدتر نظير اسلواكي،
بلغارستان و جمهوري چک تقريباً بهطور كامل وابسته به گاز روسيه هستند.
 .۳درگير کردن عرضه :تاكتيک دوم روسيه انحصاري كردن ذخاير گاز با
تحكيم كنترل خود بر زيرساختارهاي استراتژيک انرژي بهخصوص خط لوله در
اروپا و اوراسياست .روسيه سعي در مالكيت كامل و مشترک منابع ،سيستم
فروش و توزيع گاز طبيعي داشته و خريد تصاحب زيرساختهاي عمده مانند
لولهها ،پااليشگاهها شبكههاي برق و بنادر را در دستور كار خود قرار داده است.
انحصار مؤثر گازپروم بر عرضه گاز تركمنستان ،قزاقستان و ازبكستان اهرمهاي
1. Urengoy
2. Torzhok
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سياسي مسكو را در اروپاي مركزي و شرقي تقويت ميكند و به ميزان قابل
توجهي قيمتهاي انرژي را در تمام اروپا افزايش ميدهد ).(Dempsy, 2006: 5
 .۲استراتژي خط لوله :روسيه به شكل تهاجمي كنترل خود بر خطوط لوله
انتقال گاز را افزايش ميدهد .مسكو با پروژههاي خط لوله كه مستقيماً كشورهاي
توليدكننده انرژي در اوراسيا را به بازارهاي اروپايي وصل ميكند (مانند لوله
نفتي باكو ـ تفليس ـ جيحان و خط لوله گاز باكو ـ ارزروم) مخالفت كرد .در
مارس  1337روسيه قراردادي را با بلغارستان و يونان براي ساخت خط لوله كه
مسير تنگه بسفر تحت كنترل تركيه را دور خواهد زد امضا كرد .شركتهاي
روسي ترانس نفت ،گازپروم نفت و رز نفت  81درصد از اين خط را در اختيار
خواهند داشت .اين مسير اولين لوله تحت كنترل روسيه در خاک اتحاديه
اروپايي خواهد بود و به روسيه اجازه دور زدن بسفر با حفظ كنترل ترانزيت نفت
را خواهد داد .بخشي از استراتژي خط لوله روسيه اين است كه قيمتهاي گاز را
براي همسايگان خود باال ببرد با اين هدف كه آنها بهشدت مقروض شده و قادر
به پرداخت قيمت گاز نباشند و درنهايت براي تسويه اين بدهيها كنترل خط
لوله خود را به شركتهاي روسي واگذار كنند .اين اتفاق در بالروس و ارمنستان
و مولداوي رخ داد و بار ديگر در اكراين در حال وقوع است.
 .4خنثي کردن رقابت :در ژوئن  1337گازپروم و شركت ايتاليايي اِني يک
يادداشت تفاهم براي ساخت «لوله گاز جنوبي» از روسيه به ايتاليا امضا كردند.
اين خط با ظرفيت ساالنه  33ميليارد مترمكعب گاز طبيعي ،با دور زدن اكراين و
تركيه از طريق درياي سياه به بلغارستان ميرود .گازپروم از طريق اِني ،به
سيستمهاي توزيع و مصرف گاز ايتاليا دست يافته است .اين خط لوله وابستگي
اتحاديه اروپايي به انرژي روسيه را افزايش ميدهد و مستقيماً با پروژه خط لوله
گاز ناباكو كه ازسوي اروپا و آمريكا حمايت ميشود رقابت خواهد كرد ،شانس
تحقق اين طرح با نفوذ گازپروم در اروپا و توافق در مورد مسيرهاي جايگزين كم
شده است ).(www.economist.com, APR, 2007
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 .5همگرايي در سطح خارجي :مسكو همچنين در حال تحكيم كنترل خود بر
منابع نفت و گاز در كل اوراسيا بهويژه از راه امضاي موافقتنامههاي بلندمدت و
اكتشاف و بهرهبرداري با تركمنستان ،ازبكستان و قزاقستان و پيشگيري از
توافقات جداگانه صادراتي اين كشور با غرب است .اين سياست ،اهداف اتحاديه

 .۰همگرايي در سطح داخلي :دولت پوتين در تالش است تا بخش نفت و گاز روسيه
را در دست نهادهاي تحت كنترل دولت تثبيت كند .در همين راستا از دسترسي
شركتهاي عمده انرژي بينالمللي به بخش انرژي روسيه جلوگيري بهعمل آمده است.
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اروپايي براي اجتناب از وابستگي استراتژيک روسيه به تنوع بخشيدن به منابع
عرضه را به شكست ميكشاند .گازپروم همچنين سياست تضمين اختصاص گاز
آسياي مركزي براي تأمين نيازهاي داخلي روسيه را پيگيري ميكند كه منافع
ذيل را براي روسيه خواهد داشت:
 .1تأمين گاز بازار داخلي روسيه با گاز تقريباً ارزان اين منطقه كه چندان
دور نيستند.
 .1گاز آسياي مركزي ميتواند به گازپروم كمک كند تا تعهدات صادراتي
خود نسبت به اروپا را تأمين كند.
 .3كشورهايي چون تركمنستان و قزاقستان را از ورود به بازار گاز اروپا
بهعنوان رقيب روسيه بازميدارد.

 .7اُپک گازي :از همه مهمتر ،روسيه در يک هدف بلند مدت درصدد ايجاد يک
كارتل براي كنترل قيمت گاز طبيعي و يا به عبارتي اُپک گازي است .اين طرح
ابتدا در قالب ايجاد اتحاد اوراسيايي توليدكنندگان گاز در ژانويه  1331ازسوي
پوتين مطرح شد .ازنظر روسيه اين كارتل متشكل از روسيه ،قزاقستان،
تركمنستان و ازبكستان نه تنها قيمت گاز را در حد بااليي نگه ميدارد ،بلكه
ميتواند تأثيرات آزادسازي بازار گاز اروپا در آينده را خنثي و يک چارچوب
باثبات براي انتقال گاز ايجاد كند (راعي دهقي137 :1358 ،ـ.)138
 7عدم تحقق سياست متنوعسازي منابع و مسيرهاي عرضه انرژي
يكي از مهمترين سياست انرژي اتحاديه اروپا كاهش وابستگي به انرژي روسيه بوده
است .بهطور خاص تنوعبخشي به سبد انرژي و افزايش سهم عرضه گاز خاورميانه و
شمال آفريقا يكي از اولويتهاي مشخص اين سياست بوده است .براساس
جديدترين آمارها ،مصرف گاز اتحاديه اروپا بيش از  7/4درصد افزايش داشته است و
همچنين افزايش  13درصدي قيمت گاز كه باالتر از قيمت گاز در قراردادهاي
بلندمدت گازپروم به اروپا بود اين امر در وهله اول متأثر از مخاطرات ژئوپليتيكي
افزايش تنشها در خاورميانه و شمال آفريقا بهار عربي بوده است و در وهله دوم
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وضعيت بازار ژاپن (افزايش واردات ال .ان .جي ).بعد از بحران فوكوشيما بود.
 .1امنيت عرضه گاز شمال :هرچند در نتيجه بحران شمال آفريقا 1/8ميليون
نفت از ليبي خارج شد ،اما مهمترين تهديد عرضه انرژي اروپا در احتمال اختالل
در عرضه گاز اين منطقه به اين اتحاديه است .كشورهاي منطقه درمجموع
يکسوم گاز وارداتي اروپا را تأمين ميكند و تحوالت شمال آفريقا تهديدات
جدي در امنيت عرضه گاز به اتحاديه اروپا ايجاد ميكند.
 .۳تهديد تحقق کريدور جنوبي اروپا :عالوهبر مورد فوق امنيت عرضه گاز
اروپا از كريدور جنوبي نيز به خطر افتاده است .عدم تعيين رژيم حقوقي درياي
خزر سبب امكانپذير نشدن اتصال تركمنستان از طريق خطوط لوله برنامهريزي
شده ترانس خزر به آذربايجان ـ گرجستان ـ تركيه (ناباكو) خواهد شد و اين خط
لوله را بحران عدم وجود منابع گاز مطمئن (ايران) مواجه ميكند (استراتژي
انرژي اتحاديه اروپا  1313و چالشهاي تحقق آن.)15 :1301 ،
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 .۲تهديد امنيت انتقال  LNGخليج فارس به اروپا :وضعيت امنيت عرضه
جهاني گاز بر امنيت عرضه گاز اتحاديه تأثير ميگذارد ،تشديد تحريمها بر نفت و
گاز ايران به بستن تنگه هرمز است ساالنه حدود  BCM 38/8گاز طبيعي
بهصورت ال .ان .جي .از خليج فارس به اروپا صادر ميشود.
 .4تهديدات امنيت عرضه جهاني گاز محرک وابستگي بيشتر به روسيه:
اگر تنشها در منطقه افزايش يابد ،رشد قيمت گاز وارداتي اروپا نيز با افزايش
 83درصدي روبهرو ميشود .در نتيجه تداوم شرايط متشنج در منطقهاي واردات
از خاورميانه و شمال آفريقا  18درصد نيز كاهش مييابد .اين موارد موفقيت
تنوعبخشي مسيرها و منابع صادراتي گاز به اروپا را مطرح ميكند كه با عدم
موفقيت آن به وابستگي به روسيه را افزايش خواهد داد .با اين شرايط اتحاديه
اروپا مجبور به ارزيابي مجدد سياست انرژي و رويكرد انرژي خود با توجه به
خطرات سياسي موجود در شمال آفريقا و منطقه خاورميانه است .منطق و فشار
تحوالت اخير انتخاب كمي براي اتحاديه اروپا باقي گذاشته تا از پروژههاي جديد
انتقال گاز روسيه به اروپا حمايت نمايد ).(Tatyana, 2012
نتيجهگيري
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امروزه امنيت انرژي مهمترين چالش براي اقتصادهاي بزرگ جهان ،بهخصوص
كشورهايي اروپايي است ،چراكه اين كشورها از سويي براي ادامه رشد اقتصادي
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نياز شديدي به منابع انرژي فسيلي دارند و ازسويديگر بهدليل عدم كفاف منابع
داخلي و كاهش ظرفيت منابع داخلي ،وابستگي اين كشورها به واردات انرژي در
سالهاي آينده نيز افزايش خواهد داشت؛ بهطوريكه با وجود كاهش مصرف نفت
خام وابستگي اين كشورها به نفت  03درصد  1333و درزمينه گاز طبيعي 58
درصد در سال  1333افزايش مييابد .بنابراين مسئله امنيت عرضه باثبات انرژي
و بهبود شبكه انتقال و توزيع انرژي از عمدهترين چالشهاي تأمين امنيت عرضه
انرژي در كشورهاي اروپايي خواهد بود.
تحوالت ساليان اخير ابعاد امنيتي اين مسئله را افزايش داده است .اتحاديه
اروپا بهدليل پيروي از سياستهاي آمريكا در تحريم ايران ،خود را از فرصتها و
امكانات موجود در انرژي و موقعيت ژئوپليتيک ايران محروم كرده است .تحوالت
بهار عربي و ناامني ايجاد شده در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا كه از منابع
بالقوه و بالفعل تأمين انرژي مورد نياز اروپا هستند و فرايند رو به تشديد
قدرتگيري حاكميت اسالمي ،جريانهاي ضدصهيونيستي و جريان مستقل در
اين كشورها ،فضاي اطمينانبخشي را كه حاكمان مستبد دولت پيشين اين
كشورها براي غربيها فراهم كرده بودند ،از بين برده و نوعي فضاي نااطميناني و
ابهام براي آنها بهوجود آورده است .روسيه با توجه به داشتن منابع سرشار نفتي و
گازي و قرار گرفتن ميان اروپا و آسيا (اوراسيا) نقش ويژهاي را در زنجيره تأمين
انرژي جهاني بازي ميكند .بنابراين سياست انرژي روسيه براي حفظ جايگاه اين
كشور و ارتقاي موقعيت براي صدور هرچه فعالتر خود در بازار جهاني به اين
قرار است .متنوعسازي منابع عرضه ،توسعه زيرساختارهاي انتقال انرژي،
مشاركت فعال در بازارهاي بينالمللي انرژي ،بازار مالي بينالمللي انرژي و
سازمانهاي بينالمللي انرژي بهمنظور كسب سرمايهگذاري خارجي.
روسيه با آگاهي از وابستگي اجتنابناپذير اتحاديه اروپا به واردات انرژي از آن
كشور به دنبال اين است كه اين وابستگي انرژي را محكم كند .بهويژه از دوران
پوتين در راستاي اجراي اهداف خود در حوزه انرژي ،سياستهاي مقتدرانهاي در
اين حوزه در قبال اروپا اتخاذ كرده است .مهمترين سياستهاي انرژي روسيه در
قبال اتحاديه اروپا عبارتاند از :تشديد كنترل دولت بر شركتهاي دولتي و
خصوصي نفت و گاز طبيعي كشور (گازپروم ،لوک اويل ،ترنس نفت و يوكاس)كه
عمالً دولت را تعيينكننده سياست اقتصادي تبديل و آنها را بهعنوان ابزاري در
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دست دولت براي اجراي اهداف مدنظرش در حوزه سياسي و اقتصادي بدل كرده
است .منحصر كردن تقاضاي بازار نفت و گاز طبيعي بهخود با امضاي قراردادهاي
طوالنيمدت دو يا چندجانبه با كشورهاي اروپايي از جمله قرارداد با دو واردكننده
اصلي انرژي اروپا يعني ،آلمان و ايتاليا ،براي احداث دو خط لوله مهم با هدف
خنثي كردن تالشهاي اروپا براي شكست انحصار اين كشور و وابسته ساختن
بيشتر اروپا بهخود در حوزه انرژي بهويژه گاز طبيعي است .ايجاد محدوديت در
روند عرضه انرژي به اروپا از طريق تحكيم و تثبيت كنترل خود بر زيرساختهاي
انرژي ،بهويژه خطوط لوله در سراسر اروپا و اوراسيا ،رد تقاضاهاي مكرر اروپا براي
تصويب پيمان منشور انرژي و حضور اروپا در بخش انرژي اين كشور ،تالش براي
ساخت خطوط لوله جديد از لوله بالتيک و محور شمال بهمنظور كاهش وابستگي
خود به كشورهاي ترانزيتكننده انرژي؛ در نهايت ،تشكيل اُپک گازي و كارتل
گازي براي كنترل و هدايت صادرات و قيمت بازار گاز طبيعي است.
روسيه بهعنوان بزرگترين توليدكننده گاز و نفت در جهان با درک الزامات
ساختار نوين اقتصادي سياسي بينالملل پس از جنگ سرد و فهم اين مطلب كه
اقتصادهاي بزرگ صنعتي جهان به منابع انرژي وابسته هستند وبا چرخش
تدريجي از ايدئولوژي به ژئواكونوميک ،ضمن آنكه تالش كرده تا با بهرهگيري از
ذخاير بسيار سرشار انرژي هيدروكربني و نيز سلطه بر شاهراههاي خطوط انتقال
انرژي است ،نقش يک امپراتوري نفتي را كه قادر است نفت گاز را به ميزان
بسياري در جهان عرضه كند ،ايفا نمايد .روسيه كوشش ميكند تا از انرژي بهعنوان
قدرت نرم ،بهجاي بهكارگيري سالح هستهاي و قدرت سخت نظامي ،براي افزايش
ثروت ملي و نيز پيشبرد اهداف سياست خاجي اين كشور بهويژه در مواضع خود
در برابر اتحاديه اروپا ،بهرهگيري مطلوب بهعمل آورد .بنابراين راهبرد انرژي روسيه
در قبال اتحاديه اروپا در كنار اهداف اقتصادي داراي آماج امنيتي و راهبردي است.
روسيه درصدد است با حفظ ايجاد گسترش شبكهها و خطوط انتقال انرژي به اروپا
در فضاي پيراموني خود ،محيط امنيتي منطقهاي امن بهويژه در خارج نزديک
ايجاد كند .احداث و حفظ خطوط انتقال انرژي به اروپا از كشورهاي مختلف منطقه
حائلي ميان روسيه و ناتو بهوجود ميآورد كه ضمن تضمين امنيت ملي روسيه
قدرت چانهزني اين كشور با آمريكا ،اروپا و ناتو را افزايش ميدهد .انرژي باعث
ارتقاي جايگاه و نقشآفريني روسيه در نظام بينالملل ميشود.
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