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توقف  حال  يف  املتحدة  اململكة  على  املحتملة  “التداعيات 
اإمدادات الغاز الرو�سي اإلى اأوروبا”

The Potential Impact for the UK of a Disruption 
of Russian Gas Supplies to Europe

ملخ�ص

تهدف الورقة التي اأعدها معهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة اإلى درا�سة التداعيات المحتملة 

اإلى  رو�سيا  من  الطبيعي  الغاز  اإمدادات  في  توقف  حدوث  حال  في  المتحدة  المملكة  على 

اأوروبا، في ظل التوترات الجيو�سيا�سية الحالية بين رو�سيا واأكرانيا.

وفيما يلي اأهم ما جاء في الورقة:

أوال: األسباب التي قد تؤدي إلى توقف إمدادات الغاز الروسي
 هناك ثالثة اأ�سباب قد توؤدي اإلى توقف اإمدادات الغاز الرو�سي اإلى اأوروبا يحمل كل منها تداعيات مختلفة. 

● ال�سبب الأول

اإمكانية فر�ض عقوبات اأمريكية واأوروبية على �سادرات الغاز الرو�سي )على غرار العقوبات المفرو�سة على 

اأن يحدث هذا ال�سيناريو في الوقت الراهن، في ظل التوجه الحالي  النفط الإيراني(. لكن من غير المرجح 

للقوى الغربية على تركيز العقوبات على القطاع المالي الرو�سي )با�ستثناء خط نورد �ستريم2- الذي تم ت�سييده 

موؤخراً بين رو�سيا واألمانيا ولم يبداأ ت�سغيله بعد، ب�سبب تعليق هيئة تنظيم الطاقة في األمانيا اإجراءات الم�سادقة 

عليه.

● ال�سبب الثاني

ردة فعل من الحكومة الرو�سية على العقوبات الغربية المفرو�سة، عبر اإجبار �سركة Gazprom باإيقاف 

ت�سدير الغاز اإلى اأوروبا بموجب العقود طويلة الأمد المبرمة بينها وبين ال�سركات الأوروبية. لكن يبقى اأي�سا هذا 

الورقة من�سورة على الموقع الإلكتروني لمعهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة وقد تم اإعداد ملخ�ض لها باللغة العربية باإذن من المعهد
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ال�سيناريو غير محتمل لأن ذلك �سي�سر ب�سمعة �سركة Gazprom كمورد معتمد للغاز اإلى الأ�سواق الأوروبية، 

و�سيدفع ال�سركات المتعاقدة معها اإلى البحث عن بدائل. عالوة على اأن ذلك �سيت�سبب في خ�سارة اقت�سادية 

�سخمة لل�سركة التي ت�سكل عائداتها من بيع الغاز اإلى اأوروبا نحو 70% من اإجمالي العائدات.

● ال�سبب الثالث

حدوث تدمير لخطوط نقل الغاز المارة عبر الأرا�سي الأوكرانية في حال ن�سوب حرب مو�سعة في المناطق 

التي تمر عبرها هذه الخطوط خا�سة في �سمال اأوكرانيا التي يمر عبرها خطين رئي�سيين للغاز الرو�سي، وتقع 

تحت �سيطرة النف�ساليين.  

ثانيا: درجة اعتماد أوروبا )والمملكة المتحدة( على الغاز الروسي
في عام 2021، �سكلت واردات الغاز )�سواء الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي الم�سال( نحو %87 

اإنتاج اأوروبا من الغاز  اإلى )دول التحاد الأوروبي والمملكة المتحدة(، بينما �سكل  من اإجمالي اإمدادات الغاز 

اأوروبا منطقة م�ستوردة للغاز ب�سكل كبير. وتعد رو�سيا المورد الرئي�سي الأكبر  اأن  13% فقط، وهو ما يعني 
للغاز لأوروبا بح�سة 31% )للغاز الم�سدر عبر خطوط الأنابيب( بالإ�سافة اإلى 4% ل�سادرات الغاز الطبيعي 

الم�سال، لت�سكل �سادرات الغاز الرو�سي مجتمعة نحو 35% من اإجمالي اإمدادات الغاز اإلى اأوروبا. وب�سكل عام 

اأوروبا  اأوروبا ب�سكل كبير على الغاز الرو�سي، بينما تعتمد دول  تعتمد دول �سمال �سرق وو�سط وجنوب �سرق 

الغربية بدرجة اأقل.

اأما بالن�سبة للمملكة المتحدة، فقد بلغ متو�سط ا�ستهالكها خالل الفترة 2017-2021 نحو 80 مليار متر 

مكعب �سنويا. ولتلبية هذا الطلب، تعتمد المملكة المتحدة على اإنتاجها المحلي من الغاز بن�سبة 43% لكنه 

�سهد تراجعا في ال�سنوات الأخيرة. بالإ�سافة اإلى وارداتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج، وواردات 

الغاز الطبيعي الم�سال، حيث يوجد في المملكة المتحدة ثالثة موانئ ل�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سال. وعادة 

ل تعمل هذه الموانئ بطاقتها ال�ستيعابية الكاملة، حيث ينظر اإليها كخيار ثالث، في حالة عدم كفاية الإنتاج 

المحلي وواردات الغاز من النرويج ل�سد الطلب المحلي. 

واإ�سافة اإلى المملكة المتحدة، تقوم النرويج كذلك بت�سدير الغاز اإلى كل من بلجيكا واألمانيا وهولندا وفرن�سا 

عبر خم�سة خطوط اأنابيب. وفي الوقت الراهن، تنتج النرويج الغاز الطبيعي بالطاقة الإنتاجية الق�سوى، ومن 

ثم من غير الممكن زيادة �سادراتها �سواء اإلى ال�سوق الأوروبي اأو اإلى المملكة المتحدة في حال حدوث اأي توقف 

للغاز الرو�سي.
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ثالثا: كيف يمكن أن تتأثر المملكة المتحدة في حال توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
من المنظور البريطاني، فاإن اأي توقف لالإمدادات من رو�سيا �سيوؤدي اإلى ارتفاع اأ�سعار الغاز ب�سكل مت�سارع 

ح�سب مراكز تجارة الغاز الرئي�سية في اأوربا )مثل TTF في هولندا(، مقارنة باأ�سعار الغاز في مركز ت�سعير 

بيعه في  ثم  الغاز في بريطانيا ومن  التجارة على �سراء  الذي �سيحفز  الأمر  NBP في بريطانيا. وهو  الغاز 

الأ�سواق الأوروبية الأخرى لال�ستفادة من الفارق في الأ�سعار لتحقيق مكا�سب مالية قوية، والذي بدوره �سيوؤدي 

اإلى حدوث �سح في اإمدادات الغاز في بريطانيا، ومن ثم ترتفع الأ�سعار حتى تقترب من مراكز الت�سعير الأوروبية 

ومن ثم يقل الحافز التجاري لبيع الغاز البريطاني في الأ�سواق الأوروبية.

اأما من المنظور النرويجي، فمن المرجح اأن يقوم منتجو الغاز من الحقول البحرية ببيع كميات اإ�سافية من 

الغاز في الأ�سواق الأوروبية لال�ستفادة من الأ�سعار العالية عو�سا عن ال�سوق البريطاني، اإل اأن الزيادة المتوقعة 

في مبيعات الغاز لن تكون كبيرة على اعتبار اأن خطوط ت�سدير الغاز من النرويج اإلى األمانيا وبلجيكا وهولندا 

تعمل تقريبا بكامل �سعتها الت�سميمية.

وبالرغم من اأن المملكة المتحدة ل تعتمد ب�سكل مبا�سر على الغاز الرو�سي في تلبية احتياجاتها من الغاز 

الطبيعي، اإل اأن حدوث اأي توقف في الإمدادات اإلى اأوروبا، وما �سي�ساحبه من ارتفاع حاد لأ�سعار الغاز في 

الأ�سواق الأوروبية والمملكة المتحدة، �سيكون له تداعيات مبا�سرة على القت�ساد البريطاني الذي يعتمد على 

الغاز الطبيعي في عدة قطاعات مثل قطاع الكهرباء والقطاع التجاري، وقطاع ال�سناعات الثقيلة، ولأغرا�ض 

التدفئة. 

ففي حال حدوث قفزة كبيرة في الأ�سعار، من المرجح اأن يكون القطاع ال�سناعي اأولى القطاعات المتاأثرة، 

الأمر الذي قد يوؤدي اإلى تراجع الن�ساط ال�سناعي، وربما ت�سطر بع�ض الم�سانع اإلى الإغالق. بينما لن يكون 

لرتفاع الأ�سعار تاأثيراً على الطلب في بع�ض القطاعات الأخرى التي ل يمكنها اإيجاد بديل للغاز مثل القطاع 

المنزلي، فمن بين كل خم�سة منازل يعتمد اأربعة منها على الغاز الطبيعي في عمليات التدفئة. خا�سة في ظل 

وجود �سقف مفرو�ض من قبل ال�سلطات التنظيمية، على تعريفة الكهرباء المباعة اإلى الم�ستخدمين النهائيين، 

لتجنب تعر�سهم لتقلبات فجائية في الأ�سعار. لكن �سيوؤثر ذلك على ال�سركات المزودة للكهرباء، وبالفعل قد 

�سهدت الفترة القليلة الما�سية اإعالن العديد من �سركات الكهرباء عن اإفال�سها لعدم قدرتها على تحمل اأ�سعار 

الغاز المرتفعة.
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نقطة اأخيرة ذات اأهمية اأي�سا وهي اأن الطلب على الغاز في المملكة المتحدة يعد طلبا مو�سميا، 

ول تملك المملكة المتحدة مرافق التخزين الكافية ل�ستخدامها في تلبية ذروة الطلب المو�سمي. 

تكون عادة في ف�سل  ما  التي  الطلب  ذروة  فترات  الواردات في  زيادة  ذلك على  تعتمد في  حيث 

ال�ستاء. وبالتالي فاإن حدوث اأي توقف لإمدادات الغاز الرو�سي اإلى اأوروبا، وحدوث اأي تقلبات في 

الطق�ض في ال�سهور المتبقية من ف�سل ال�ستاء )حتى �سهر مار�ض/اأبريل 2022( �سيلقي بمزيد من 

التحديات على القت�ساد البريطاني.
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