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كانت روسيا أكب مصدر صاٍف للغاز والنفط يف العامل عام 2021، ومع ذلك شهدت 
سلسلة من األخطاء اإلسرتاتيجية هزَّت مكانتها كالعب رئيس. إنَّ رهاهنا عايل اخلطورة بقطع 
بيعه، كما  ميكنها  ال  الذي  غاز  روسيا  وتركت  بنتائج عكسية،  أورواب أييت  عن  الغاز  إمدادات 
يتسبب احلظر النفطي الذي يفرضه االحتاد األورويب واخنفاض أسعار النفط يف مزيد من االخنفاض 

يف عائدات التصدير، إذ يـَُتَداول النفط الروسي خبصم حاد مقارنة ابألسعار العاملية.

بدت األمور خمتلفة جداً يف أوائل عام 2022، وسنوات من التهاون يف الطاقة تركت أورواب 
معتمدة على الواردات الروسية. اْسرُتَِد )%46( من الغاز الطبيعي مباشرة من روسيا، وهو مكوِّن 
رئيس للصناعة األملانية. مث خفَّضت روسيا -يف صيف عام 2022- إمدادات الغاز الطبيعي إىل 

أثر تراجع نفوذ روسيا على أسواق الطاقة
تيفان بتينغر *

*  ابحث واكادميي يف االقتصاد – خريج جامعة اوكسفورد.

ترمجة: د. حممود داغر
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أورواب ختفيضاً كبرياً. ارتفعت األسعار إىل مستوايت قياسية، ما يقرب من عشرة أضعاف مستوى 
الروسية يف  اإليرادات  تتأثر  مل   ،)75%( بنسبة  الغاز  أقل من  بيع كميات  احلرب. ومع  قبل  ما 
البداية؛ بسبب ارتفاع األسعار. تسبَّبت أزمة الغاز -يف أورواب- يف حدوث صدمة تضخُّم حقيقية 

بنسبة )%10( ألول مرة منذ عقود.

كان بوتي آماًل أنَّ مثل هذا األمل االقتصادي سيكون مستداماً ألورواب الغربية. ومع ذلك، 
( أنَّ االقتصاد ليس كل شيء. صحيح أنَّ  السياسيون غالباً  أواًل، )كما ينسى  هذا مل حيدث. 
الناس ال حيبُّون األسعار املرتفعة، لكن الرأي العام عموماً وافق على ضرورة فرض عقوابت على 
روسيا. لكن االقتصاد اآلن هو الذي ينقلب أيضاً ضد روسيا. اخنفضت أسعار الغاز -يف منتصف 

الشتاء- اخنفاضاً غري متوقع إىل مستوايت ما قبل احلرب.
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    يـَُتَداول أسعار الغاز املستقبلية فعلياً عند مستوى أقل؛ ممَّا كان عليه قبل مارس 2022، 
عام  أوائل  منذ   )40%( بنسبة  اخنفضت  قد  الروسي  األحفوري  الوقود  أرابح  أنَّ  هي  والنتيجة 
2022. وستكون هذه ضربة كبرية للحكومة، إذ أتيت )%45( من عائدات الضرائب من النفط 

والغاز.
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 ملاذا بدا أنَّ مقامرة بوتني فشلت؟
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أواًل: حقَّقت أورواب اخنفاضاً مذهاًل يف استهالك الغاز. السقوط بنسبة )%20( هو إجناز 
مهم. حدث هذا عن طريق الكفاءات، والتحول إىل البدائل، وخفض التدفئة، واألهم من ذلك 
شراء الغاز الطبيعي املسال. حلت صادرات الوالايت املتحدة من الغاز الطبيعي املسال ابلكامل 

تقريباً حمل الغاز الروسي.

اثنياً: جعلت أسعار الغاز املرتفعة إنتاج الغاز أكثر رحبية حول العامل، ممَّا ساهم يف زايدة 
اإلمدادات  لتعويض خسارة  2022؛  )%20( يف عام  بنسبة  الغاز  إمدادات  ارتفعت  العرض. 

الروسية.
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اثلثاً: وجَّه بوتي هتديداٍت مستمرة بقطع الغاز طوال أوائل عام 2022. وكان ذلك يعين 
أنَّه حينما اخنفض تدفُّق الغاز يف هناية املطاف يف وقت الحق من العام، كانت أورواب جاهزة. حىت 
يف منتصف الشتاء، فإنَّ احتياطيات الغاز يف االحتاد األورويب عند مستوى صحي للغاية بنسبة 

)%81( ممتلئة. بعيد كل البعد عن املخاوف السابقة اليت قد تضطر أورواب إىل تقني الغاز.
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واألهم لروسيا هو حظر االحتاد األورويب على النفط الروسي. ميثِّل النفط احلصة األكب من 
عائدات الضرائب الروسية؛ أواًل، بسبب الركود العاملي، إذ تراجعت أسعار النفط تراجعاً كبرياً منذ 
ذروة الصيف، اثنياً، كان احلظر النفطي الذي فرضه االحتاد األورويب -حىت اآلن- فعااًل للغاية يف 

خفض سعر النفط الروسي.

ارتفعت أسعار النفط -ابلعودة إىل مارس 2022- بنسبة )%40( يف أسبوعي وسط 
الروسية ابلكاد  التهديدات اآلن بقطع اإلمدادات  الروسية. لكن  خماوف من خفض اإلمدادات 
ل متوُّجاً. حينما حذَّر رئيس الوزراء الروسي )ألكسندر نوفاك( يف ديسمب من العام املاضي  تسجِّ
من أنَّ روسيا قد ختفِّض اإلنتاج مبقدار )700( ألف برميل، مل يكن لذلك أتثري يذكر؛ ألنَّ أسعار 
النفط حالياً أقل ممَّا كانت عليه قبل فباير 2022. كان إبمكان روسيا ذات مرة حتريك أسعار 
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النفط، ولكن يف خضم االنكماش العاملي، فقدت هذه القدرة -على األقل يف الوقت احلايل-.

ركَّزت روسيا على بيع النفط إىل الصي واهلند؛ بسبب احلظر الذي يفرضه االحتاد األورويب، 
لكنَّها جتد هؤالء العمالقة اآلسيويي مفاوضي صعبي.

تقدِّر رويرت أنَّ النفط الروسي يـَُتَداول خبصم يرتاوح بي )32 و35( دوالراً. مع األسعار 
العاملية اليت تبلغ )80( دوالراً فقط، ويكافح املنتجون الروس لتغطية تكلفة اإلنتاج اخلاصة بم، 

نظراً إىل أنَّ لديهم واحدة من أعلى تكاليف اإلنتاج )44( دوالراً يف العامل .

كما أنَّ ارتفاع أسعار النفط يف عام 2022 قد خلق حافزاً لزايدة العرض يف أماكن أخرى، 
وكندا،  وفنزويال،  املتحدة،  )الوالايت  مثل:  منتجي  من  يومياً  إضافية  برميل  ماليي   )4( وأييت 
والبازيل(. إنَّه يذكران بكارتل أوبك يف السبعينيات، الذي رفع األسعار مؤقتاً فقط؛ إلحداث زايدة 

طويلة املدى يف العرض يف أماكن أخرى من العامل.
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ال يعين هذا أنَّ قطع الغاز الروسي مل يكن له أي أتثري. لقد تسبَّبوا -ابلفعل- يف تضخُّم 
قياسي يف أورواب، واخنفاض األجور احلقيقية، واضطراب اقتصادي كبري. لكن تبدو هذه الصدمة 

االقتصادية على حنو متزايد قصرية املدى، وال تكفي جلعل أورواب تغريُّ سياستها.

ميكنك القول إنَّ تكلفة أخرى على املدى القصري البتزاز بوتي يف جمال الطاقة تتمثَّل يف 
عودة ظاهرة حرق الفحم. تعمل أملانيا عماًل مثرياً للجدل على توسيع حمطات توليد الطاقة اليت 
املرجَّح أن يكون هذا  السبب األكب لالحتباس احلراري. ومع ذلك، فمن  تعمل ابلفحم، وهي 
االعتماد على الفحم مؤقتاً؛ لتجاوز األزمة احلالية. التأثري األكب هو زايدة العزم على بناء طاقة 

متجددة.
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كانت أملانيا انجحة للغاية يف فطام نفسها عن الطاقة الروسية. من املمكن متاماً أن يكون 
عام 2022 هو ذروة الوقود األحفوري، ومن املفارقات أنَّ مقامرة بوتي هنضت بدور يف نقل العامل 

إىل مصادر الطاقة املتجددة احمللية.

أورواب احملظوظة؟

ومع ذلك، قبل أن تعلن أورواب النصر يف حرب الطاقة، يوجد خطر حقيقي من الوقوع يف 
الفخ الرافض الذي جعل أورواب تعتمد على بوتي يف املقام األول. ميكنك أن جتادل أبنَّ أورواب 
ا تعرضت لشتاء معتدل وتباطؤ عاملي خصوصاً يف الصي، أكب مستهلك  كانت حمظوظة؛ ألهنَّ
للطاقة. يف حالة تعايف االقتصاد العاملي وعودة الطقس البارد، قد تتعرَّض أورواب للضغط؛ الرتفاع 

األسعار مرة أخرى. ستكون سنة اثنية من ارتفاع األسعار ضارة للغاية.
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ومع ذلك، حىت هذا التقييم حيتاج إىل تقييم، اشرتت الصي القليل نسبياً من الغاز الطبيعي 
البحرية  الرايح  مزارع  يف  واالستثمار  احمللية  اإلمدادات  من  االستفادة  مفضلة  روسيا  من  املسال 
الضخمة. مقارنة مببيعات )150( مليار مرت مكعب من الغاز عب األانبيب إىل أورواب، اشرتت 

الصي )16( مليار مرت مكعب فقط.

من املتوقع أن تنمو اهلند بقوة، وتستفيد من خفض أسعار النفط الروسي، لكن هذا السوق 
اجلديد يف اهلند يفشل يف تعويض خسارة املستهلكي األوروبيي.

ا تفقد أسواقها  ماذا يعين كل هذا لروسيا؟ تواجه شركات الطاقة الروسية أزمة وجودية؛ ألهنَّ
يف أورواب، لكنَّها تفشل يف احلصول على بدائل قابلة للتطبيق. لقد أدارت أورواب ظهرها للطاقة 
الروسية، ولن تعود أبداً. هذه اخلسارة ألكب مستهلك هلا ستضر ابلناتج احمللي اإلمجايل، وعائدات 
الضرائب لسنوات مقبلة. ويف مواجهة جمموعة من العقوابت، ال يوجد خيار سهل القتصاد روسي 

يعتمد على تصدير املنتجات األولية.

-بصورة  فقدوا  م  أهنَّ متزايدة  بصورة  املرجَّح  فمن  الروسي،  لالقتصاد  حدث  مهما  ولكن 
دائمة- قدرهتم على إخافة األسواق بزايدات مدمرة يف األسعار. يشبه التهديد بقطع الغاز سالحاً 
اقتصادايً ملرة واحدة ال ميكن إعادة استخدامه بسهولة. لقد تعلمت أورواب درساً مؤملاً، لكنَّها لن 

تسمح لنفسها أبداً أبن تكون يف وضع ميكنها من مواجهة ابتزاز الطاقة من روسيا.

رابط املقال األصلي: 

https://www.economicshelp.org/blog/182886/economics/
russias-declining-influence-over-energy-markets/


