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أسواق بديلة:  
هل ينجح قطاع الطاقة الروسي في التعافي من آثار الحرب األوكرانية؟ 

أنتجــت الحــرب األوكرانيــة ضغوطــًا عديــدة علــى 
فــرض  بعــد  وخاصــة  الروســي  الطاقــة  قطــاع 
وســعي  روســيا  علــى  عقوبــات  الغربيــة  الــدول 
الــدول الغربيــة إلــى التخلــص تدريجيــًا مــن االعتماد 
ذلــك  ومــع  الروســية،  الطاقــة  واردات  علــى 
يظــل مســتقبل قطــاع الطاقــة الروســي مرهونــًا 
باحتماليــن أحدهمــا اســتمرار التضــرر الشــديد، بينما 
علــى  القطــاع  قــدرة  إلــى  اآلخــر  المســار  يشــير 
التعافــي الســريع والمنــاورة بحثــًا عــن بدائل فعالة 

الغربيــة.    لألســواق 

ــة  ــواق الطاق ــي أس ــيين ف ــن الرئيس ــم الالعبي ــن أه ــيا م ــد روس تع
ــام  ــط الخ ــاج النف ــي إنت ــع الصــدارة ف ــل موق ــث تحت ــة؛ حي العالمي
والمنتجــات النفطيــة، وثانــي أكبــر منتــج ومصــدر للغــاز والوقــود 
األحفــوري، خاصــة لــدول االتحــاد األوروبــي؛ حيــث توفر روســيا 

نحــو 40% مــن إمــدادات أوروبــا مــن الغــاز عبــر أوكرانيــا. 

ومــع انــدالع الصــراع الروســي األوكراني، ارتفعــت المخاوف 
ــة مــن اســتخدام الغــاز الروســي وســيلة ضغــط سياســية  األوروبي
وتهديدهــا بإيقــاف إمــدادات الغــاز الروســية، ومــن ثــم قامــت باتخاذ 
تدابيــر مســبقة بالبحــث عــن بدائــل تؤمــن لهــا إمداداتهــا الطاقويــة، 
ووضعــت خطــة للتخلــص التدريجــي مــن االعتمــاد علــى الوقــود 
األحفــوري مــن روســيا مــن خــالل تنويــع اإلمــدادات وزيــادة 
ــرض حظــر تدريجــي  ــة المســتدامة، وف االســتثمارات نحــو الطاق
علــى صــادرات روســيا مــن الطاقــة بهــدف تخفيــض عائداتهــا مــن 
العمــالت األجنبيــة وتحجيــم قدرتهــا علــى تمويــل الحــرب الدائــرة 

فــي أوكرانيــا. 

وقــد ألقــى ذلــك بظاللــه علــى قطــاع الطاقــة الروســي؛ حيــث 
أســهم فــي تراجــع حجــم إنتــاج الغــاز والنفــط الروســيين، كمــا أثــر 
ــة  ــي مشــروعات الطاق ــدة ف ــى حجــم االســتثمارات الجدي ســلباً عل
ــن  ــية م ــم الصــادرات الروس ــع حج ــن تراج ــية، فضــالً ع الروس
ــال حصــة  ــل بشــكل فع ــا مــن شــأنه أن يقل ــوري؛ م ــود األحف الوق
روســيا مــن النفــط والغــاز المتــداول دوليــاً بمقــدار النصــف بحلــول 
ــط  ــاز والنف ــن الغ ــحناتها م ــف ش ــد توق ــة بع ــام 2030، خاص ع

ــي. ــدول االتحــاد األوروب ل
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هل ينجح قطاع الطاقة الروسي في التعافي من آثار الحرب األوكرانية؟ 

أهمية استراتيجية 

ُتمثــل صادراتهــا  إذ  للنفــط؛  ر  ُمصــدِّ أكبــر  ُتشــكل روســيا 
النفطيــة أكثــر مــن ٥ مالييــن برميــل يوميــاً مــن النفــط الخــام 
ــادل  ــا يع ــة، وم ــارة العالمي ــي التج ــن إجمال ــبة 12% م بنس
نحــو 15% مــن تجــارة المنتجــات المكــررة عالميــاً، كمــا تعــد 
روســيا ثانــي أكبــر منتــج للغــاز الطبيعــي بالعالــم، وتوفــر نحــو 
ــل  ــي، وتتمث ــاز الطبيع ــن الغ ــا م ــدادات أوروب ــن إم 40% م
ــي: ــا يل ــة الروســي فيم ــة االســتراتيجية لقطــاع الطاق األهمي

ــم:  ــر منتجــي ومصــدري النفــط والغــاز فــي العال 1- أحــد أكب
تعــد روســيا العبــاً رئيســياً فــي أســواق الطاقــة العالميــة؛ فهــي 
ــات  ــم، بعــد الوالي ــي العال ــج للغــاز الطبيعــي ف ــر منت ــي أكب ثان
المتحــدة، بحجــم إنتــاج بلــغ نحــو 762 مليــار متــر مكعــب فــي 
ــارات متــر  عــام 2021، وصــدرت مــا يقــرب مــن 210 ملي
مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، لتحتــل مكانــة أكبــر مصــدر للغــاز 

ــم. كمــا  ــات الغــاز فــي العال ــم، ولديهــا أكبــر احتياطي فــي العال
تعــد روســيا مــن أهــم منتجــي النفــط علــى المســتوى العالمــي 
بحصــة تقــدر بنحــو 10% مــن اإلمــدادات العالميــة؛ حيــث بلــغ 
إنتــاج روســيا مــن النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة خــالل عــام 
ــاً؛ مــا يشــكل %14  ــل يومي ــون برمي 2021 نحــو 10.5 ملي
مــن إجمالــي المعــروض العالمــي. وتمتلــك الدولــة منشــآت 
إلنتــاج النفــط والغــاز فــي جميــع أنحــاء البــالد، ويتركــز الجــزء 

األكبــر مــن حقولهــا فــي غــرب وشــرق ســيبيريا.

2- خطــط زيــادة إنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال: أدى التدفــق 
القــوي للغــاز الطبيعــي المســال فــي عــام 2020، وســط زيــادة 
المعــروض العالمــي، إلــى خفــض حصــة الغــاز الروســي إلــى 
ــد مســتوى مماثــل فــي عــام 2021،  نحــو 40%. وبقيــت عن
ــات  ــض المبيع ــروم الخاصــة بخف ــتراتيجية غازب ــة باس مدفوع

القصيــرة األجــل. 
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ــة األجــل  ــية خطــة طويل ــة الروس ــم أصــدرت الحكوم ــن ث وم
لتطويــر الغــاز الطبيعــي المســال فــي عــام 2021، مــن أجــل 
التنافــس مــع صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال المتزايــدة مــن 
الواليــات المتحــدة وأســتراليا وقطــر. وتســتهدف الخطــة زيــادة 
صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال مــن 110 إلــى 190 مليــار 

متــر مكعــب فــي الســنة بحلــول عــام 2025.

3- اعتمــاد االتحــاد األوروبــي علــى واردات الطاقــة الروســية: 
بلغــت صــادرات روســيا مــن النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة 
فــي عــام 2021، نحــو 4.7 مليــون برميــل يوميــاً؛ مــا يعــادل 
ــون  ــغ 10.1 ملي ــاج البال ــي اإلنت ــن إجمال ــن 45% م ــر م أكث
المســتورد  األوروبــي  االتحــاد  دول  وتعــد  يوميــاً،  برميــل 
الطاقــة  صــادرات  إجمالــي  مــن   %49 بنحــو  الرئيــس، 

ــدار %38. ــيا بمق ــيا وأوقيانوس ــة آس ــا منطق ــية، تليه الروس

ــب  ــاق لخطــوط أنابي ــعة النط ــبكة واس ــيا ش ــك روس  وتمتل
بيالروســيا  عبــر  العبــور  طــرق  عبــر  الغــاز،  تصديــر 
الغــاز  ترســل  التــي  األنابيــب  وأوكرانيــا، وعبــر خطــوط 
مباشــرة إلــى أوروبــا، ونظــراً لتصديــر معظــم شــحنات الغــاز 
الروســية للــدول األوروبيــة عبــر أوكرانيــا، فقــد تلقــي الحــرب 

األوكرانيــة بظاللهــا علــى تلــك اإلمــدادات. 

ضغوط غربية 

فــي إطــار احتــدام الحــرب الروســية األوكرانيــة، وارتفــاع 
مخــاوف الــدول األوروبيــة مــن اســتخدام الغــاز الروســي 
ــدول الغربيــة عــدة تدابيــر  وســيلة ضغــط روســية، اتخــذت ال
ــى واردات  ــية عل ــة الروس ــل الهيمن ــي تقلي ــا ف ــهم بدوره تس

ــي:  ــا يل ــالل م ــن خ ــك م ــة؛ وذل ــاز األوروبي الغ

1 – خطــط التخلــص التدريجــي مــن الــواردات الروســية: فــي 
ــة  ــددت المفوضي ــا، ح ــي أوكراني ــكري ف ــل العس ــاب التدخ أعق
األوروبيــة فــي 11 مــارس فــي إعــالن فرســاي خطــة للتخلــص 
التدريجــي مــن االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري الروســي 
ــادة  ــع اإلمــدادات وزي ــد، مــن خــالل  تنوي ــة هــذا العق ــل نهاي قب
ــة،  ــاءة الطاق ــين كف ــددة وتحس ــة المتج ــي الطاق ــتثمارات ف االس
وإنتــاج 35 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الحيــوي بحلــول عــام 

.2030

فضــالً عــن تســريع نشــر الهيدروجيــن المتجــدد، وبــذل 
الجهــود المطلوبــة لضمــان تخزيــن الحــد األدنــى مــن احتياطيات 
الغــاز مــن قبــل الحكومــات الوطنية لضمان أن متوســط مســتوى 
ــة  ــبته 80% بنهاي ــغ نس ــن يبل ــن التخزي ــي م ــاد األوروب االتح

ــبتمبر 2022.  س
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2 – العقوبــات األوروبيــة علــى قطــاع الطاقــة الروســية: 
ــاع  ــى قط ــة عل ــات السادس ــي العقوب ــاد األوروب ــرض االتح ف
الطاقــة الروســي وتضمنــت حظــراً كامــالً علــى الفحــم الروســي 
اعتبــاراً مــن أغســطس 2022، بينمــا تــم اعتمــاد حظــر جزئــي 
ــض نحــو  ــو لخف ــي 6 يوني ــة ف ــط والمنتجــات النفطي ــى النف عل
ديســمبر  بحلــول  روســيا  مــن  النفــط  واردات  مــن   %90

ــر 2023. ــي فبراي ــة ف ــات النفطي ــر المنتج 2022، وحظ

وتهــدف الــدول األوروبيــة الكبــرى إلــى التخلــص مــن 
ــا  ــتهدف ألماني ــال، تس ــبيل المث ــى س ــية، فعل ــواردات الروس ال
ــي  ــن دول االتحــاد األوروب ــاز الروســي بي ــر مســتورد للغ أكب
خفــض حصــة الغــاز الروســي فــي إمداداتهــا مــن الغــاز إلــى 
10% بحلــول صيــف عــام 2024. وال يمكــن إغفــال أن هــذه 
السياســات مــن شــأنها إعــادة توجيــه الغــاز الطبيعــي والمســال 
ــًدا عــن أســواق االتحــاد األوروبــي؛ مــا يخفــض  الروســي بعي
صــادرات الغــاز الروســي بمقــدار 15 مليــار متــر مكعــب 

ــام 2021.  ــة بع مقارن

ــد طرحــت  ــة لتســعير الصــادرات الروســية: فق 3- طــرح آلي
الــدول الغربيــة، وخاصــة عبــر مجموعــة الســبع )G7(، خــالل 

الشــهور الماضيــة فكــرة فــرض حــد أقصــى ألســعار صــادرات 
النفــط والغــاز الروســيين، وهــو الطــرح الــذي اســتهدف الضغط 
علــى اإليــرادات الروســية، وحرمــان موســكو مــن بعــض 
المصــادر التــي تســاعدها فــي مواجهــة العزلــة المفروضــة 

ــا.  عليهــا عقــب انــدالع الحــرب فــي أوكراني

ــل  ــة؛ إذ يعم ــي خريطــة الشــراء العالمي ــك ف ــر ذل ــد يؤث وق
علــى توســعة نطــاق المشــترين للخــام الروســي، لكــن فــي 
الوقــت ذاتــه يرفــع الخصومــات والتخفيضــات التــي كان يتمتــع 
بهــا لترويــج شــرائه؛ مــا قــد يدفــع روســيا للتهديــد بوقــف 

ــل. ــكل كام ــا بش إمداداته

مساران رئيسيان

الروســي  الطاقــة  قطــاع  علــى  الغربيــة  الضغــوط  تطــرح 
القطــاع:  هــذا  أمــام  رئيســيين  مســارين 

1- التضــرر االقتصــادي الحــاد لقطــاع الطاقــة: وبحســب هــذا 
المســار يبــدو مســتقبل قطــاع الطاقــة فــي روســيا متشــائماً؛ وذلك 

فــي ضــوء مجموعــة مــن المؤشــرات: 
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أ- انخفــاض إنتاجيــة النفــط والغــاز: إذ كشــفت توقعــات وكالــة 
الطاقــة األمريكيــة أن روســيا ســتتكلف خســارة إنتاجيــة تراكميــة 
تزيــد عــن 550 مليــار متــر مكعب علــى المدى المتوســط للفترة 
2025-2022؛ حيــث ســاءت آفــاق مشــروع القطــب الشــمالي 
لســنة  ا للغــاز الطبيعــي المســال بســعة 27 مليــار متــر مكعب/
بشــكل كبيــر، ســواء مــن حيــث التمويــل أو الوصــول إلــى 

التكنولوجيا. 

وبحســب بعــض التقديــرات فقد تراجــع إنتاج الغاز الروســي، 
ــا كان  ــو 25% مم ــطس 2022، بنح ــى أغس ــارس حت ــذ م من
عليــه فــي أغســطس 2021 ونحــو 40% أقــل مــن اإلنتــاج فــي 
ــر فــي صــادرات غــاز  ــر 2022، نتيجــة لالنخفــاض الكبي يناي
خطــوط األنابيــب. وبحســب توقعــات منظمــة أوبــك ســينخفض 
إنتــاج النفــط الروســي فــي عــام 2025 بمقــدار مليونــي برميــل 
يوميــاً عمــا كان عليــه فــي عــام 2021 وســينخفض إنتــاج الغــاز 

بمقــدار 200 مليــار متــر مكعــب.

ب- التأثيــرات المعاكســة لالنكمــاش االقتصــادي: تعزى أســباب 
ــى الحــرب  ــة إل ــاز، باإلضاف ــط والغ ــة النف ــي إنتاجي ــع ف التراج

األوكرانيــة، إلــى تناقــص إنتــاج مصافــي التكريــر، بعــد وصــول 
ــات  ــب توقع ــى جان ــف 2022، إل ــالل صي ــه خ ــب لذروت الطل
ــى  ــن 7.5% و8% عل ــراوح بي ــبة تت ــاد بنس ــاش االقتص انكم
أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث مــن 2022، وبنســبة تتــراوح 
بيــن 10% و11% فــي الربــع األخيــر مــن 2022، وفــق 
ــاض  ــيؤدي انخف ــا س ــي، كم ــزي الروس ــك المرك ــرات البن تقدي
النشــاط االقتصــادي إلــى الضغــط علــى إنتــاج مصافــي التكرير، 
ليكــون مــن المتوقــع أن يهبــط بنحــو 700 ألــف برميــل يوميــاً 
ــاً  ــل يومي ــون برمي ــى 5.2 ملي ــى أســاس ســنوي، ليصــل إل عل

ــمبر 2022. ــول ديس بحل

ج- تراجــع حجــم صــادرات الطاقــة الروســية إلــى الــدول 
الغربيــة: انخفضــت حصــة روســيا مــن صــادرات الوقــود 
األحفــوري العالميــة بشــكل كبيــر نتيجــة للحــرب الحاليــة؛ حيــث 
انخفضــت شــحنات الغــاز الروســية إلــى االتحــاد األوروبــي 
اعتبــاراً من ســبتمبر 2022 بنســبة 80%، كمــا توقفت واردات 
الفحــم الروســية ألوروبــا اعتبــاراً مــن أغســطس 2022، بينمــا 
ال يــزال إنتــاج النفــط الروســي وصادراتــه قريبــة مــن مســتويات 

مــا قبــل الحــرب.
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د- تنامــي عــدم اليقيــن بشــأن االســتثمارات الجديــدة فــي 
مشــاريع الطاقــة الروســية: فقــد أصبحــت العقوبــات التــي 
فرضهــا االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة أكثــر صرامــة 
ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2014، لتشــمل قيــوداً واســعة النطاق 
ــيا،  ــي روس ــتثمار ف ــى االس ــة عل ــركات الدولي ــدرة الش ــى ق عل
وعلــى نطــاق الشــركات الروســية لجمــع التمويــل دوليــاً، وعلــى 

ــة.  ــا الغربي ــى التكنولوجي وصــول روســيا إل

وعلــى الرغــم مــن محاولــة روســيا التغلــب علــى تلــك 
ــم يكــن  ــه ل ــواردات، ولكن ــود مــن خــالل برنامــج إحــالل ال القي
مجديــاً بشــكل كلــي؛ حيــث إن بعــض الحقــول النفطيــة الروســية 
معرضــة لخطــر اإلغــالق، وكان مــن المقــرر أن تأتــي حصــة 
متزايــدة مــن إنتــاج النفــط الروســي مــن مناطــق إنتــاج جديــدة، 
بمــا فــي ذلــك مشــاريع فــي شــرق ســيبيريا والقطــب الشــمالي، 
ــع  ــورات وترف ــك التط ــدد تل ــي ته ــر الت ــت المخاط ــا تفاقم بينم
تكلفتهــا؛ بســبب غيــاب الشــركات والتكنولوجيــات الغربيــة 

ــات.   ــي الخدم ــض مقدم وبع

ــريع:  ــي الس ــى التعاف ــي عل ــة الروس ــاع الطاق ــدرة قط 2– ق
ــاوز  ــن تج ــة م ــاع الطاق ــيتمكن قط ــار س ــذا المس ــب ه وبحس
الضغــوط الغربيــة والتعافــي ســريعاً اعتمــاداً علــى آليــات 
ــددات  ــن المح ــدد م ــط بع ــذي يرتب ــار ال ــو المس ــاورة، وه المن

الرئيســية: 

ــت  ــد واجه ــل: فق ــات بالروب ــام مدفوع ــيا نظ ــاد روس أ- اعتم
موســكو الضغــوط الغربيــة بإعــالن اعتماد نظــام مدفوعات جديد 
ــدوالر،  ــن ال ــدالً م ــل ب ــاز الروســي بالروب ــن الغ ــا م لصادراته
وقطعــت إمــدادات الغــاز عــن الــدول التــي لــم تلتــزم بنظــام الدفع 
الجديــد، وهــو النهــج الــذي ســعت مــن خاللــه روســيا إلــى تقليــل 
ارتباطهــا بالنظــام المالــي واالقتصــادي الغربــي ومحاولــة تقليــل 

خســائرها االقتصاديــة. 

ــة:  ــواق بديل ــى أس ــية إل ــه الشــحنات الروس ــادة توجي ب- إع
اتجهــت روســيا للبحــث عــن بدائــل لصادراتهــا فــي قــارة آســيا؛ 
ــى  ــي إل ــي الروس ــاز الطبيع ــي صــادرات الغ ــغ إجمال ــث بل حي
آســيا 32 مليــار متــر مكعــب فــي عــام 2021. وتعــد الصيــن 
أكبــر ســوق لروســيا فــي آســيا بحجــم واردات بلغــت نحــو 
17 مليــار متــر مكعــب، تليهــا اليابــان بنحــو 9 مليــارات متــر 
ــع أن  ــر مكعــب، ويتوق ــارات مت ــا بنحــو 4 ملي مكعــب، وكوري
ترتفــع شــحنات الغــاز الروســية إلــى األســواق اآلســيوية بمقــدار 
40 مليــار متــر مكعــب فــي الســنة لتصــل إلــى مــا يزيــد عن 70 

مليــار متــر مكعــب بحلــول عــام 2025.

ــام  ــدادات الخ ــت إم ــة، ارتفع ــرب األوكراني ــدء الح ــذ ب ومن
ــي  ــو مليون ــية لنح ــتويات قياس ــى مس ــن إل ــى الصي ــية إل الروس
ــى أســاس  ــو عل ــن النم ــادل 55% م ــا يع ــاً، أي م ــل يومي برمي

ــو.  ســنوي لشــهر ماي
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ــى نحــو  ــد مــن الخــام الروســي إل كمــا ارتفعــت مشــتريات الهن
800 ألــف برميــل يوميــاً فــي مايــو، مســتفيدة بخصومــات 
تتــراوح بيــن 25 و30% علــى الشــحنات الروســية، كمــا يمكــن 
لروســيا تحويــل أكثــر مــن 10 مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز 
الطبيعــي المســال التــي تمــر عبــر مصنــع يامــال للغــاز الطبيعــي 

المســال مــن أوروبــا إلــى األســواق اآلســيوية. 

ــد الصــادرات الروســية مــن النفــط والغــاز:  ج- ارتفــاع عوائ
علــى الرغــم مــن تراجــع حجــم الصــادرات الروســية مــن الوقود 
األحفــوري، وتراجــع حجــم اإلنتــاج، ارتفعــت عائــدات روســيا 
ــاز  ــط والغ ــاع أســعار النف ــة ارتف ــة نتيج ــا النفطي ــن صادراته م

عالميــاً. 

ففــي األشــهر الســتة األولــى مــن الحــرب األوكرانيــة، 
صــدرت روســيا وقــوداً أحفوريــاً قيمتــه نحو 158 مليــار دوالر، 
مــن بينهــا نحــو 85 مليــار دوالر قيمــة صــادرات إلــى االتحــاد 
األوروبــي، ونحــو 34.9 مليــار دوالر عوائــد الصــادرات إلــى 

الصيــن كأكبــر جهــة فرديــة للصــادرات الروســية، تليهــا ألمانيــا 
وتركيــا وهولنــدا. 

ــل  ــي مارس-أبري ــط والغــاز الروســية ف ــدات النف وارتفعــت عائ
شــهدت  لكنهــا  التاريخيــة،  مســتوياتها  أعلــى  إلــى   2022
االنخفــاض الحــاد بــدءاً مــن مايــو 2022، لتنخفــض بنحــو 
14% بيــن أغســطس وســبتمبر؛ حيــث بلغــت نحــو 15.3 مليار 
ــار دوالر فــي أغســطس، لكــن  ــة بنحــو 18.5 ملي دوالر مقارن
هــذا ال يــزال أعلــى مــن متوســط المســتوى الشــهري فــي عــام 

 .2021

عائــدات  تصــل  أن  الروســية  االقتصــاد  وزارة  وتتوقــع 
تصديــر الطاقــة الروســية إلــى 338 مليــار دوالر بنهايــة عــام 
2022، بزيــادة أكثــر مــن الثلــث مــن نحــو 244 مليــار دوالر 
فــي العــام 2021. وستســاعد تلــك القفــزة فــي اإليــرادات، فــي 
حــال تحققهــا، فــي دعــم االقتصــاد الروســي علــى مواجهــة 

ــاملة. ــة الش ــات الغربي العقوب
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 
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ــات  ــه تحدي ــي يواج ــة الروس ــاع الطاق ــدو أن قط ــراً، يب وأخي
عديــدة فــي ضــوء الضغــوط الغربيــة المفروضــة عليــه علــى 
خلفيــة الحــرب األوكرانيــة، فمــن المرجــح أن تنخفــض حصــة 
ــدار النصــف  ــاً بمق ــداول دولي ــاز المت ــط والغ ــن النف روســيا م
بحلــول عــام 2030، خاصــة بعــد توقــف شــحناتها مــن الغــاز 
ــه  ــون توج ــن يك ــا ل ــي، وربم ــاد األوروب ــدول االتح ــط ل والنف
ــا،  ــن أوروب ــاً ع ــالً كافي ــيوية بدي ــى األســواق اآلس ــيا إل روس
ــث إن  ــي؛ حي ــاز الطبيع ــة الغ ــي حال ــًة ف ــاً خاص ــل تحدي ويمث
فرصــة الســوق لعمليــات التســليم اإلضافيــة علــى نطاق واســع 
إلــى الصيــن محــدودة؛ وذلــك فــي ظــل التوقعــات بتراجــع نمــو 
ــنوياً  ــى 2% س ــن إل ــي الصي ــي ف ــاز الطبيع ــى الغ ــب عل الطل

ــي 2021 و2030. ــن عام بي

وفــي الســياق ذاتــه فــإن التحــول الهيكلــي لروســيا نحــو 
الشــرق يســهم فــي ارتفــاع التكاليــف؛ حيــث تــم تأميــن جميــع 
ــة  ــيا المتجه ــن روس ــراً م ــة بح ــام المنقول ــط الخ ــالت النف ناق
إلــى الهنــد فــي أبريــل ومايــو مــن قبــل شــركات فــي المملكــة 
المتحــدة والنرويــج والســويد، وأدى قــرار حظــر التأميــن 
ــام  ــن الخ ــراً م ــة بح ــع المنقول ــى البضائ ــن عل ــادة التأمي وإع
ــف بالنســبة للشــركات الروســية  ــادة التكالي ــى زي الروســي إل
التــي تحتــاج إلــى النقــل، كمــا ســتتطلب إعــادة توجيــه التدفقات 
ــى اســتثمارات  ــداً مــن الوقــت لتتشــكل بســبب الحاجــة إل مزي
جديــدة فــي البنيــة التحتيــة، مــع عــدم وجــود روابــط ألســواق 
بديلــة، ومــن ثــم فــإن الســوق اآلســيوية لــن تعــد بديــالً كافيــاً 

ــا.  ــاً نحــو أوروب ــاز الطبيعــي الموجهــة غرب لشــحنات الغ


