تاثیر نقش انرژی بر روابط دوجانبه آلمان و روسیه
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**

چکیده

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و وحدت دو آلمان شايد به سختي قابل
پيش بيني بود كه دو كشور به سرعت به سمت روابط حسنه در ابعااد خختفا
پيش بروند .روابط آلمان و روسيه ،فراز و فرودهاي بساياري را از همرراياي تاا
واگرايي و از روابط حسنه تا جنگ پشت سر گذارده است.
فاكتورها و شاخص هاي خختففي بر روابط دو جانبه بين دو كشور حكمفرخا باوده
است .در اين بين شاخص انرژي از خهمترين عواخل خوثر بر روابط دو جانباه آنهاا
خي باشد كه باالخص پس از جنگ سرد بر اهميت آن افزوده شده است.
روابط استراتژيك و در حال توسعه خيان دو كشور و بررسي نقش انرژي و تااثير
خقوله انرژي بر روابط دو جانبه خيان آنها خوضوع حائز اهميتي است كه در خقالاه
حاضر سعي داريم آن را خورد بررسي قرار دهيم.

واژگان کلیدی :آلمان ،روسیه ،امنیت انرژی ،مشاارکت راهباردی ،همکااری
استراتژیک
* دانشيار دانشكده عفوم سياسي دانشراه آزاد اسالخي واحد تهران خركزي ،گروه عفوم سياسي ،تهران ،ايران
** دانش آخوخته كارشناسي ارشد رشته روابط بين المفل
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مقدمه
نيازهاي اقتصادي اخروزه از خسائل بسيار خهام و اساساي در تبياين و جهات گياري
كشورها خي باشد و همچنين برخي از خواقع خوضوعات سياساي و باين المففاي از بعاد
اقتصادي قابل اثبات است.
تحوالت دو دهه پيش در اروپا حاكي از اين اخر است كاه تااخين انارژي و ثباات و
پايداري در به دست آوردن آن ،از خهمترين اولويت هاي كشورهاي ايان قااره عانعتي
بوده است .در اين خيان روابط روسيه و آلمان بعد از فروپاشي شوروي و تحوالت پاس
از آن اعم از شكل گيري روسيه اخروزي و وحدت دو آلمان به نحوي است كه باه نرار
خيرسد اخروزه تاثير خسائل اقتصادي باويژه انارژي اهميات بيشاتري نسابت باه خساائل
ايدئولوژيكي گذشته در روابط آنها دارد.
روسيه و آلمان در كنار پيوند هاي تاريخي و فرهنري و سياساي ،شاركاي اقتصاادي
خهمي نيز خي باشند .نياز روز افزون آلمان به انرژي از يك سو و برخورداري روسايه از
خنابع غني انرژي از سوي ديرر باعث گرديده كه نرريه هاي ختفاوتي در خصوص آينده
همكاري هاي آنها ارائه گردد.
از آنجا كه خاورخيانه به عنوان خركز اعفي تأخين انارژي جهاان كماكاان دساتخو
رونااد پرآشااوا سياسااي اساات ،خنااابع روساايه جااايرزين خناساابي در تنااوع خنااابع
خصرفكنندگان اعفي انرژي تفقي خيشوند ،بهويژه اينكه روسيه روي بيش از يكپانجم
ذخاير كش شده گاز طبيعي جهاان قارار گرفتاه اسات .خجماوع ذخااير نفات و گااز
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كش شده روسيه ،از ذخاير انارژي ثاباتشاده عربساتان بيشاتر اسات و بادينترتيا
خيتواند بر عنعت انرژي جهان تسفط داشته باشد .بايتردياد ايان ذخياره قابال توجاه
انرژي ،قدرت سياسي قابل توجهي براي روسيه به همراه خواهد داشت.
از سوي ديرر آلمان به عنوان يك كشور عنعتي باا رشاد اقتصاادي بااال ،نيااز روز
افزوني به انرژي دارد و ترديدي نيست كه تاخين خطمئن انرژي از اولويت هااي اساساي
و استراتژيك آلمان خحسوا خي گردد .از آنجاايي كاه روسايه همجاوار اروپاا و داراي
روابط گسترده اي با كشور هاي اروپايي است ،از اين رو اكثار كشاور هااي اروپاايي از
جمفه آلمان به نحوي نياز خند آن خحسوا خي گردند.از جهت ديرار روسايه نياز نيااز
هاي عنعتي خود از جمفه در بخش انرژي و همچنين سرخايه خورد نيااز خاود را باراي
توسعه عنعت انرژي ،اغف

از خنابع اروپايي و بالخص آلمان تاخين خي كند.

ابعاد مختلف روابط دو جانبه میان آلمان و روسیه
روابط خيان آلمان و روسيه داراي تاريخچه طوالني خي باشد .آنهاا در ساالهاي اخيار
روابطشان را به سطح روابطي استراتژيك توسعه داده اند .رواباط آنهاا باه رواباط اقاوام
ژرخن و اسالو در گذشته بر خي گردد كه پس از تشكيل دولت خفت آنهاا باه قادرتهاي
تاثير گذار خهمي در اروپا و طبعا در جهان تبديل گشاتند .ايان رواباط در طاول تااري
بعضا پر كشش بود .با اين حال پايان جنگ سرد ،عاخفي بود كه جان تازه اي باه رواباط
آنها بخشايد و در ساالهاي اخيار روابطشاان را باه ساطح روابطاي اساتراتژيك توساعه
دادند .بررسي روابط اين دو كشور بااخص در زخان حال به شناخت ديدگاه ها و ذهنيت
آنها و ريشه هاي اين ذهنيت كمك خواهد كرد.
در اين قسمت سعي خواهيم كرد سر فصل زخينه هاي روابط و همكاري دو جانباه
آنها را كه در سالهاي اخير خورد توجه دو طرف قرار گرفته اند را بيان كنيم:
 -1خقاخات آلمان و روسيه در زخينه هاي سياسي ،اقتصادي و فرهنري با يكديرر باه
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عورت خستمر خالقات دارند .روسيه در اين زخينه ها به آلمان وابسته است ،زيرا آلماان
يكي از اعضاي اعفي رهبري در اتحاديه اروپا خي باشد و خهمترين شاريك و خهمتارين
شريك تجاري او در اين اتحاديه خحسوا خي شود)7، 2007 ، (Roland.
 -2بسياري از شهرونداني كه در قسمت شرقي آلمان زندگي خاي كنناد قادرناد باه
زبان روسي تكفم كنند و اطالعات زيادي در خورد روسيه دارند .همچنين زباان آلمااني،
به عنوان زبان دوم (در كنار زبان انرفيسي) در خدارس روسيه خورد تادريس قارار خاي
گيرد .در  11آوريل  2002يك بيانيه همكاري استراتژيك در زخينه آخوز  ،تحقيقاات
و نوآوري توسط عدر اعرم آلمان و رئيس جمهور روسيه به اخضا رسيد .اين توافق باا
خعني قدم گذاشتن دو طرف باه همكااري در بخاش آخاوز

و تربيات ختخصصاان و

خديران اجرايي خي باشد( .كياني)64-15،2820 ،
 -1آلمان همكاري هاي بسياري را در بخش هاي عنعت در ابعاد و سطوح بااال باه
خنرور توسعه زير ساخت ها و زير بناهاي عنعتي روسيه دارد .همچناين روسايه داراي
سرزخيني پهناور با خنابع طبيعي گسترده خي باشد كه براي اقتصااد آلماان داراي اهميات
بااليي است.
 -6پيوستن روسيه به پروتكل كيوتو در اكتبر  2006خوجبات همكاري هااي بيشاتر
عنعتي را بين اين دو كشور فراهم ساخت .زيرا فرعتهايي را كه ارائه كننده خكانيزخهاي
خنعط

پروتكل كيوتو خي باشد خوجبات آن را فراهم ساخت تا از ايان طرياق روسايه

تمايل بيشتري براي جذا سرخايه گذاري در راستاي خادرنيزه كاردن بخشاهاي انارژي
خود نشان دهد و پيوستن روسيه به پروتكل باعث تسهيل همكاري ها در بخش انارژي
خيان دو كشور شد.
 -2آلمان قويترين حاخي روسيه در پيوستن اين كشور به گاروه هشات كشاور عانعتي
بود.
 -4دِرِسدنِر بانك آلمان روابط بسيار نزديكي با شركت گاز پروم روسايه دارد .ايان
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شركت بزرگترين شركت عنعتي روسيه خي باشد( .کیانی)15،4،191 ،
 -1آلمان در كنار فرانسه و روسيه خخال

دعوت اكراين و گرجستان براي پيوساتن

به ناتو بودند اين در حالي بود كه بخارست در سال  200،اوج حضور ناتو را در خاود
تجربه خي كرد .فشارهاي اين كشور در نهايت باعث گرديد كه اكاراين و گرجساتان باه
ناتو خفحق نشوند.
 -،آلمان و روسيه براي ساخت خط لوله نورد استريم براي انتقاال گااز طبيعاي باا
يكديرر همكاري دارند) (www.Gazprom.com.
 -9خبارزه عفيه تروريسم جهاني و همكاري اطالعاتي ختقابل در اين زخيناه .عادور
اجازه از سوي روسيه براي عبور واحدهايي از نيروي نرااخي آلماان از خااو روسايه و
ورود به نقاطي در افغانستان و ازبكساتان ،ياك نموناه خهام در ايان زخيناه خايباشاد.
)138،2007،(Rahr
 -10دعوت و حمايت آلماان از ورود روسايه باه خاذاكرات هساتهاي ساه كشاور
اروپايي با ايران و تأكيد دو كشور بر حل خسئفه هساتهاي اياران از طارد ديمفماتياك و
حمايت دو طرف از وضع تحريم ها در شوراي اخنيت بر عفيه ايران (.خارقاني)15،2 ،
 -11حمايت بينالمففي روسيه از تال هاي آلمان در جهت كس

كرساي دائام در

شوراي اخنيت.
 -12تال

روسيه جهت تثبيت و توسعه سياسات نفاوذ در خنطقاه خاارج نزدياك

(آسياي خركزي ،قفقاز و خصوعاً اروپاي شرقي شاخل كشورهاي خولاداوي ،اوكاراين و
بالروس) و عدم خخالفت آلمان با اين سياست .يك نمونه از اين خادعا اقادام حمايات
روسيه از ويكتور يانوكوويچ در انتخابات رياست جمهوري اوكراين در سال  2006بود
كه به رغم خخالفت آشكار اتحاديه اروپا و كشورهاي همسايه اوكاراين نريار لهساتان و
ليتواني ،آلمان در خصوص اين اقدام روسيه سكوت اختيار كرد( .كياني)15،2 ،
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همکاری در بخش انرژی
روسيه داراي بزرگترين ذخاير گاز طبيعي ،دوخاين ذخااير ذغاال سانگ و هشاتمين
ذخاير نفت خام در جهان است .روسيه يكي از عادركنندگان عمده نفت و گااز طبيعاي
خي باشد كه رشد اقتصادي آن در دهه گذشته اساسا وابسته به عادرات انارژي باود .باا
توجه به افزايش قيمت نفت شاهد افزايش توليد نفت روسيه در طول ايان ساالها باوده
ايم .همچنين در داخل ،روسيه بيش از نيمي از انرژي خصارفي خاود را از گااز طبيعاي
تاخين خي كند) 1،2010، Russia ،(Energy Information Administration .

Source: International Energy Outlook.2009

روسيه كشوري است كه اقتصاد آن شديدا به درآخد هاي حاعال از فارو

نفات و
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گاز وابسته خي باشد .برخورداري اين كشور از يك پنجم خنابع انرژي جهان (گاز ،نفت،
ذغال سنگ ،اورانيوم) و نيز رشد فزاينده نياز جهاني به خصرف انارژي خصوعاا در دو
بخش نفت و گاز سب

شده است تا برخي نويسندگان و كارشناسان انرژي از خجموعاه

رفتار انرژي روسيه به اين نتيجه برسند كه اين كشور عالوه بر بهره گياري اقتصاادي از
فرو

انرژي خي كوشد تا خنافع سياسي و اخنيتي نيز از اين رهرذر بدست آورد.
روسيه با برخورداري بيش از  55درعد ذخاير گاز طبيعي جهان و  10درعد نفات

خام ،خالك تقريبا يك پنجم خنابع نفت و گاز در سطح جهان خي باشد) 1-3،(Ibid .
از آنجايي كه رشد ،توسعه و عنعتي شدن ارتباط خستقيمي باا خصارف انارژي دارد،
آلمان يكي از بزرگترين كشورهاي خصرف كننده انرژي در جهاان خحساوا خاي شاود.
اين كشور خنابع انرژي داخفي بسيار كمي دارد (به استثناي زغال سانگ) .لاذا وابساتري
بسيار زيادي به واردات انرژي دارد و تقريبا همه نياز نفت و گاز طبيعي خود را بايساتي
از طريق واردات تاخين نمايد .بنا بر اين تاخين انرژي خارتبط باا سياسات خاارجي ايان
كشور است.
در خيان كشورهاي عادر كننده انرژي به آلمان ،روسيه سهم قابل توجهي را به خاود
اختصاص داده است .به دليل اخنيت در عرضه انرژي و روابط بسيار حسنه و استراتژيك
خيان دو كشور ،آلمان سعي كرده كه واردات خاود را از خياان كشاورهاي خاورخياناه و
روسيه ،سهم بيشتري به كشور اخير اختصاص دهد .در سال  2002سهم واردات نفت
خام آلمان از روسيه  0/1درعد افزايش يافت ،در حاليكه سهم واردات آن از خاورخيانه
و آفريقا ثابت خاند و همچنين سهم واردات از نروژ و انرفستان به ترتي

 0/2درعاد و

 0/2درعد كاهش يافات .در خجماوع در ايان ساال از روسايه  56درعاد ،ناروژ 12
درعد ،انرفستان  15درعد و از ليبي هم  12درعد نفت وارداتي خود را تاخين كرد.
در زخينه گاز نيز كشور آلمان پس از انرفستان دوخين بازار بزرگ گاز اروپا به شامار
خي رود .در ابتداي دهه اخير كل تقاضاي گاز آلمان به  91/6خيفيارد ختر خكع

رسايد،
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به عبارت ديرر حدود  21درعد از كل عرضه انرژي اوليه اين كشور را شاخل شاد .در
حدود  20درعد از كل تقاضاي گاز طبيعي عرف توليد بارد و اساتفاده حرارتاي خاي
شود .از كل خصرف نهايي گاز طبيعي در حدود  29درعد در بخاش هااي خادخات و
خاااانري و  61درعاااد در بخاااش عااانعت خاااورد اساااتفاده قااارار خاااي گيااارد.
)(www.germany-info.org
بر اساس آخرين پيش بيني انجام شده تقاضاي گاز طبيعي در آلمان تا سال 2010به
حدود  101/2خيفيارد ختر خكع

در سال افزايش يافته است و سهم اين حاخال انارژي

در توليد برد و استفاده حرارتي به  16/2درعد خي رسيد .آلمان تقريبا بيشتر گاز خاورد
نياز خود را همانند نفت از طريق واردات تااخين خاي كناد .در ساال  2001ساهم گااز
طبيعي در كل خصرف انرژي آلمان  25درعد بود و پيش بيني خي شود ايان ساهم طاي
دهه آينده بويژه در توليد برد افزايش يابد ،زيرا هدف آلمان ايان اسات كاه باه تادري
نيروگاه هاي هسته اي را با نيروگاه هاي گاازي جاايرزين كناد .در ساال  2006خناابع
واردات گاز آلمان به شرح زيار باود64 :درعاد از روسايه 25 ،درعاد از هفناد55 ،
درعد از نروژ ،همچنين درعدي نيز از انرفستان و دانماارو( .يادگااري-64 ،15،6 ،
)69

همکاری برای امنیت انرژی
اطالعات بريتيش پتروليوم به خا نشان خي دهد روسيه  19/4درعد از توليد جهااني
گاز و  12/6درعد از توليد جهاني نفت را به خود اختصاص داده است .اتحاديه اروپاا
خهمترين بازار انرژي روسيه خي باشد.
آلمان نيز به عنوان بزرگتارين شاريك تجااري روسايه ،بزرگتارين خريادار انارژي
عادراتي روسيه خي باشد .آلمان بخش بااليي از نفت و گاز روسيه را خريداري خي كند
روسيه نيز كشوري است كه انرژي و عادرات آن خهمترين بخش اقتصااد آن را تشاكيل
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خي دهد از اين رابطه ابراز خرسندي بااليي خي كند)(www.bp.com .

Source: Global Trade Atlas، FACTS، and EIA

اين ابراز خرسندي از جان

دولت فدرال آلمان نيز خي باشد زيرا آلمان حادود ياك

چهارم توليد ناخالص داخفي و همچنين نيمي از حجام عاوارگ گمركاي و عاادراتي
خود را از طريق روسيه به دست خي آورد.
شركت هاي آلماني به شدت حضور پر رنگ در بخش انرژي روسايه دارناد .باراي
خثال در دساخبر 2001يك پروژه توليد گااز در سايبري باراي استحصاال گااز طبيعاي
عمفياتي شده است كه ختعفق به يك شركت آلماني خي باشد.
روژنو روسكوي يك خيدان بزرگ گازي خي باشد كه در  5/200كيفاوختري شامال
شرقي خسكو واقع شده است و يكي از بزرگترين ذخاير گاز طبيعاي را در خاود جااي
داده است ،پروژه خذكور آلماني در اين ناحيه قرار دارد .در ازاي اين پروژه كه به آلماني
ها سمرده شده است و تعهدي كه آلمان ها در توسعه ذخاير گازي روسايه ختقبال شاده
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است ،شركت گاز پروم روسي نقش بزرگي را در توزيع گاز آلمان عهده دار شده است.
اخا خهمترين پروژه دو جانبه آلمان و روسيه در زخينه گاز خربوط به خط لوله بالتياك
خوسوم به نورث استريم خي باشد .شركت هاي روسي و آلمااني و ديرار شاركت هااي
اروپايي در زخينه احداث خط لوله نورث استريم با يكديرر همكاري دارناد .ايان خاط
لوله جديد براي اولين بار خبادرت به عرضه خستقيم گاز روسيه به آلماان خواهاد كارد.
اين پروژه خوجبات تنوع در عرضه گاز و انرژي به آلمان و اروپا را فراهم خواهاد آورد.
در اداخه با اتصال خطوط لولاه ديرار ،ايان پاروژه قاادر خواهاد باود گااز خاورد نيااز
كشورهاي ديرر اروپايي را نيز تاخين كند) 27-30، 2010، (Cameron .
گرهارد شرودر عدر اعرم پيشين آلمان ،حاخي قوي پروژه نورث استريم ،به خنراور
تاخين هر چه بهتر عرضه گاز آلمان و همچنين دور زدن كشور هاي ترانزيت بود .اخضاء
اين قرارداد تنها دو هفته قبل از انتخابات پارلماني آلمان كه شرودر را باه عناوان عادر
اعرم بر كنار كرد ،به انجام رسيد .قبل از كناره گيري شرودر دولت آلمان انجاام پاروژه
نورث استريم را با يك بيفيون يورو تضمين نمود .تضمين كه از پيمانكار و روند انجاام
پروژه به عمل آخد هيچ گاه خورد نيااز واقاع نرردياد .بالفاعافه بعاد از كنااره گياري،
شرودر ناخزد رياست كميته سهاخداران شركت گاز پروم شد .و به ايان سامت خنساوا
گشت .و از طرف ديرر ،خوجبات نرراني احزاا خخال

آلماان شاد كاه از وي انتقااد

شديدي به عمل خي آوردند)(www.auswaertiges-amt.de .
در ژانويه  ،2009خجفه وال استريت گزار

داد كه گرهارد شرودر به عنوان عضاو

هيئت خديره شركت نفتي ( TNK-BPبه عنوان كنسرسيوم شركت هاي نفتي روساي و
بريتيش پتروليوم) انتخاا شد .اين اتفاقات در نهايت اين واقعيت را بر خاا آشاكار خاي
سازد كه روابط انرژيك خيان آلمان و روسيه ،عرفا يك خريد و فرو

سااده نيسات و

نشااانه اوج رواباااط اساااتراتژيك بااار پاياااه اناارژي خياااان دو كشاااور خاااي باشاااد.
)(www.businesswire.com
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اخنيت عرضه انرژي يك خوضوع خهم در خط خشاي انارژي آلماان اسات .گازار
گفتروي انرژي آلمان «اخنيت انرژي» را به عنوان يكي از سه خوضوع كفيدي خط خشاي
انرژي آلمان ،همراه با كارايي اقتصادي و سازگاري با خحيط زيست تعيين كارده اسات.
در اين گزار

اخنيت انرژي در چند خحور زير ترسيم شده است:

 -1عرضه انرژي در آلمان به شدت وابسته به واردات است .نفت و گاز خاورد نيااز
آلمان تنها از چند كشور خحدود وارد خي شود كه آنها از نرر سياسي با ثبات نيساتند،لذا
واردات از آنها خطر اختالل در عرضه و نوسانات در قيمت را به همراه دارد ،در نتيجاه
خنابع سوخت هاي فسيفي آلمان (زغال سنگ سخت و نرم و گاز طبيعي)  ،انرژي هااي
تجديد پذير و عرفه جويي در انرژي خفاهيم كفيدي براي كاهش وابساتري باه واردات
انرژي خحسوا خي شوند.
 -2خنابع سوخت هاي فسيفي و هسته اي آلمان خحدود هستند .لذا استفاده از انرژي
تجديد پذير ريسك ديرري را خطرح خيكنند و آن عدم اطمينان در خورد قابفيات دسات
رسي و استفاده از آنها است.
 -5آزاد سازي بازارهاي انرژي به تنوع در خنابع عرضه ،تجاارت و توساعه خادخات
انرژي كمك خيكند.
 -6زير ساخت هاي خناس

انرژي (نريار شابكه هااي انتقاال و توزياع و )..باراي

اخنيت عرضه ضروري است ،لذا بايستي انريزه كاافي باراي ايجااد و تقويات ايان زيار
ساخت ها وجود داشته باشد( .يادگاري)15-11 ،15،6،
اغف

خواردي كه در فود براي برقراري اخنيت در آلماان ذكار شاد ،در خاط خشاي

انرژي اين كشور لحاظ شده است .به طور خثال ،توليد سوختهاي فسيفي در آلمان نريار
گاز طبيعي و زغال سنگ خهمترين بخش از عرضه انرژي داخفاي آلماان خحساوا خاي
شوند .بازارهاي انرژي كاخال آزاد سازي شده اند و تال

قابال تاوجهي باراي بهباود و

افزايش كارايي انرژي و استفاده از انرژي هاي تجديد پذير شده است.

221

فصلنامه علمی ا پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

حذف نيروگاههاي هسته اي نيز با همكاري دولت فدرال و عنعت هسته اي آلماان
برناخه ريزي شده و با توجه به اينكه در بازارهاي برد آزاد سازي عورت گرفته ،دولات
تصميم گيري در خورد خيزان ظرفيت جديد خورد نياز و زخان بندي براي سرخايه گذاري
در اين خورد را به عنعت انرژي واگذار كرده است.
دولت آلمان تحقيقاتي را در خورد حذف نيروگاههاي هسته اي از نرر هزينه عرضاه
انرژي و اثرات زيست خحيطي انجام داده ولايكن باه دليال اينكاه اغفا

نيروگااههااي

هستهاي در دوره  2010تا  2020از گردونه توليد خارج خي شوند ،به اين نتيجه رسيده كاه
در انجام خط خشي انرژي ترسيم شده در كوتاه خدت نبايد عجفه كرد( .همان خنبع)16 ،
بدون شك روابط بر پايه انرژي خيان روسيه و آلمان در راس دستور كاار سياساي و
اقتصادي خقاخات دو طرف باقي خواهد خاند .بنا به دو دليل خهام ،آلماان باه روسايه باه
عنوان خنبع تاخين انرژي خود خي نررد .نخست آنكه ،روسيه در جوار اروپا قارار دارد و
با عرفه ترين گزينه براي انتقال انرژي به آلمان خحسوا خي گردد.
دوم آنكه روسيه نسبت به اكثر كشورهاي واقاع در خفاي فاارس و خاورخياناه كاه از
خنابع سر شار انرژي برخوردارند و از خنابع تاخين انرژي به حساا خي آيناد ،باا ثباات تار
است .در واقع روسيه بر خالف كشورهاي خنطقه خاورخيانه ،خساتعد بحاران هااي ختعادد
نيست .و همين اخر خي تواند عدور انتقال انرژي را تضمين نمايد .تضميني كه براي آلماان
عنعتي اهميت حياتي دارد .به همين ساب
 12،/2خيفيارد ختر خكع

نياز روسايه سااليانه  216/4خيفياون نفات و

گاز طبيعي به اروپا عادر خي كند كه آلمان در ايان باين ساهم

بسيار زيادي را به خود اختصاص داده است و اين در خقايسه باا ساهم دو عاادر كنناده
عمده ديرر به اروپا يعني كشور هاي خاورخيانه و آفريقاي شمالي كاه در زخيناه نفات باه
ترتي

 141/1و  122/2خيفيون تن و در زخينه گاز ،الجزاير  29/2،خيفياون ختار خكعا

گااااز طبيعاااي عاااادر خاااي كنناااد ،عاااددي قابااال تاخااال خحساااوا خاااي گاااردد.
)(www.energy.cr.usgs.gov
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در اين بين نبايد از ياد برد كه برخي از اقداخات روسايه در عرعاه عادور انارژي باه
اروپا سب

شده است تا اهميت اين كشور به عنوان كانون ثبات انرژي نزد خقاخاات بارلين

تا حدودي خورد نرراني واقع شود .به اين خعنا كه اگر چه روسيه شريكي باثبات است ،اخاا
قابل اعتماد نيست .در واقع قطع عدور گاز به اوكاراين ،خولاداوي و باالروس و تحاريم
نفتي استوني از جمفه خواردي هستند كه بر اعتبار روسيه در بازار انرژي اروپا عادخه وارد
كرده است .از سوي ديرر ،اختناع آشكار روسيه از تصوي

پيمان خنشور انرژي كه بر لازوم

خصوعي سازي عنعت انرژي آن كشور تاكيد خي كند ،در كنار خداخفه روز افزون دولات
در عنعت نفت و گاز به ويژه اعمال كنترل بر خسير هاي حمل و نقال و ترانزيات انارژي
به بازارهاي اروپايي ،خجموعا بر نرراني اتحاديه اروپا در خصوص اتكااي روز افازون باه
واردات انرژي از روسيه افزوده است( .ختن خعاهده خنشور انرژي)25-60 ،15،6 ،
از اين رو روابط روسيه و آلماان عفاي رغام پيشارفت هاايي كاه داشاته همچناان باا
چالشهاي زيادي نيز خواجه خي باشد .به عنوان نمونه تحريم نوزده خاهه واردات گوشت از
لهستان ،اعمال خجازات اقتصادي و تحريم نفتي عفيه استوني ،خخالفات باا اساتقرار طارح
سمر دفاع خوشكي در لهساتان و جمهاوري چاك ،تعفياق عضاويت در پيماان تسافيحات
ختعارف ،به رسميت شناختن استقالل كوزوو از ساوي اتحادياه اروپاا ،جناگ روسايه باا
گرجستان و به رسميت شناختن استقالل آبخازيا و اوستياي جنوبي ،قطع گاز عادراتي باه
اروپا در زخستان  ،200،تصميم سران اتحاديه اروپا در خصاوص گنجانادن باالروس در
برناخه « خشاركت با شرد » ،اختصاص سرخايه الزم براي تحقق طرح خط لولاه « نابااكو »،
اعالم آخاد گي اتحاديه اروپا براي سارخايه گاذاري در خادرنيزه ساازي شابكه انتقاال گااز
اوكراين به شرط دسترسي به خطوط لوله انتقال گاز و غيره .از جمفه خساايفي هساتند كاه
طي سالهاي اخير بر روابط روسيه و اروپا سايه انداخته اند)www.oilcapital.ru( .

امنیت عرضه گاز
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اخنيت عرضه گاز خيتواند به اخنيت كوتاه خدت عرضه (تاخين نياز در زخان اختالل در
عرضه) و اخنيت بفند خدت عرضه (اطمينان از تنوع خنابع عرضه و سرخايه گذاري باراي
تاخين تقاضاي فزاينده)  ،تقسيم شود كه خعموال اخنيت بفند خدت خساتفزم برناخاه ريازي
ژئوپفتيك و استراتژيك بفند خدت است .به دليل اين كه قوانين دولتاي خحادودي باراي
بازار گاز در آلمان وجود دارد ،شركت هاي گاز عمدتا خسئول تاخين اخنيت عرضاه گااز
هستند .تا كنون بازار آلمان با خشكل اخنيت عرضه خواجه نبوده كه بخش عمده آن را خي
توان به سرخايه گذاري در چهار خورد ذيل خنسوا كرد:
-1قرارداد هاي عرضه بفند خدت ( 20ساله و بيشتر).
-2ختنوع سازي خنابع عرضه گاز.
-5تجهيزات كافي و خناس

براي ذخيره سازي گاز.

-6قرارداد هاي قابل فس با تعدادي از خشتريان.
بر اين اساس دولت آلمان برآورد كرده كه سهم قراردادهاي قابل فس در حدود 10
تا  20درعد خصرف گاز را پوشش خي دهد .قرارداد هاي بفندخادت واردات (باا زخاان
بيشتر از دو سال) بايستي به اداره اقتصاد و كنترل عادرات فدرال گزار

شود .به هار

حال دولت آلمان نمي خواهد كه براي توليد برد وابستري زيادي به گاز طبيعاي داشاته
باشد زيرا ريسك قيمتي گاز طبيعي را با توجه به افزايش سريع تقاضاي گاز در اروپا در
نرر خي گيرد(EIA, 2008) .

نتیجهگیری
خطابق با نياز روز افزون اروپا به انرژي ،پيش بيناي خاي شاود در آيناده ناه تنهاا از
قدرت اقتصادي و سياسي روسيه در اروپا كاسته نشود ،بفكه بر آن افزوده نيز خي گاردد.
به خصوص كه اتحاديه اروپا در آينده نزدياك باا خشاكالت عريماي در تااخين انارژي
خصرفي خود خواجه خواهد شد .به نحوي كه طي  10سال آينده تمام ذخاير نفت و گاز
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اين اتحاديه به پايان خي رسد و كشورهاي اروپايي تا ساال  2050باه وارد كنناده تماام
عيار خنابع انرژي خبدل خواهند شد .از اين رو روسيه به عنوان يكي از خهمتارين تااخين
كنندگان انرژي اتحاديه اروپا خحسوا خي شود.
به همين سب

آلمان به خوبي آگاه است كه نراه خنفي به روسيه از يك ساو باعاث

چالش در ورود آلمان در بازارهاي خوا روسيه و سرخايه گذاري در بخش انرژي ايان
كشور خواهد شد و از سوي ديرر خي تواناد خوجباات عادم اخنيات در انتقاال خطمائن
انرژي به آلمان را فراهم سازد كه بدون شك ضربه بزرگي بر تاخين انرژي آلمان خواهاد
بود .از اين رو آلمان ها ختوجه شده اند كه شراكت راهبردي با روسيه تنهاا در شارايطي
اخكان پذير خواهد بود كه آلمان در روابط دو جانبه خناافع دو طارف را در نرار گيارد.
( ) 35، 2008 ،Lindner
در اين خيان نبايد نراهي ساده بينانه و يك سو باه خسائفه انارژي در رواباط روسايه و
آلمان داشت .زيرا عفي رغم آنكه در ظاهر به نرر خي رسد آلمان نيازخند انرژي روسيه خاي
باشد و خسكو از هرگونه وابستري به برلين خبرا است ،با اين حال باياد توجاه داشات كاه
روسيه نيز در خصوص عدور انرژي خود به آلمان با خشاكالتي خواجاه اسات .در واقاع
عفي رغم آنكه توليد گاز طبيعي روسيه تا سال  2020همچنان افزايش خواهاد يافات ،باا
اين حال خشكالتي در خصوص اين خسئفه بروز خواهد كرد كه روسها را خحتاج كماك و
ياري آلماني ها و برخي ديرر از كشورهاي اروپايي خواهد نمود .بر اين اساس به نرر خي
رسد روسيه در آينده در خصوص بهره برداري از حوزه هاي انرژي خود در شارد دور و
قط

شمال به تداركات و سرخايه گذاري هاي بيشتري نياز دارد و آلمان يكي از خهمتارين

تاخين كنندگان خنابع خالي چنين اخري خي باشد .همچنين روسيه براي نو ساازي در عانايع
در بخش انرژي خود به شدت به عنايع آلماني نيازخند خي باشد.
عالوه بر خحدوديت هااي جغرافياايي ،ظرفيات نارسااي عاادرات ،قيمات پاايين،
خداخالت سياسي و ساير خوانع غير ارادي در اخر سرخايه گذاري در حوزه هااي انارژي
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شرد دور و قط

شمال دخيل هستند .همچنين بايد به بدهي هاي زيااد « گااز پاروم »

و«رٔز نفت » به عنوان دو شركت دولتي خهم و تاثير گذار در انرژي روسيه نياز توجاه
كافي داشت .در واقع بدهي هاي زياد اين دو شركت خانع از سرخايه گذاري هاي جدياد
و توسعه خيادين نوين خواهد شد190) ، 2005 ،(Grace .
خطابق با بررسي هاي عورت گرفته در بخش انرژي روسيه ،طي ساالهاي  2005تاا
 ،2020بخش گاز طبيعي  24درعد ،نفت  55درعد ،نيروي بارد  14درعاد ،انارژي
هسته اي  6درعد ،ذغال سنگ  6درعاد ،گرخاا  10درعاد و باازده انارژي  ،درعاد
نيازخند سرخايه گذاري خي باشند كه در خجموع خبفغي در حدود  152هزار خيفياون دالر
خواهد شد)21،2006 ،Monaghan & Montanaro ( .
در نتيجه پيش بيني خي شود روسها كه قادر به تاخين خنابع خالي براي سرخايه گذاري
در بخش هاي فود نيستند ،الجرم به سمت اروپايي ها به طور عام و آلمان با توجاه باه
روابط استراتژيك دو جانبه به طور خاص ،گرايش پيدا كنند .دليل اعفي اين پيش بيناي
را خي توان از يك سو در روابط سرد روسيه و آخريكا جستجو نمود كه هرگونه سارخايه
گذاري خستقيم آخريكايي ها در بخش انرژي روسيه را خنتفي خي سازد و از سوي ديرار
بايد بر اين نكته كه طي سالهاي گذشته ،اعضاي اتحاديه اروپا ،باه خصاوص حكوخات
آلمان بيشترين سرخايه گذاري هاي خارجي را در روسيه انجام داده است ،تاكيد نمود.
همچنين خي توان ختصور شد كه گستر

روابط تجاري و اقتصادي در حوزه انرژي

به«وابستري ختقابل» خيان روسيه و آلمان بيانجاخد .اين وابستري ختقابل در روابط روسيه
و آلمان بين دو طرف به طور خشترو و در حالت توازن قرار خواهند گرفت .به طاوري
كه عمل و رفتار هر طرف به عمل و رفتار طرف ديرر تاثير گذار خواهد بود.
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