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 ۱28۹۹۰۱۱۱۹۰ -ي، پژوهشكده مطالعات فناور3۹

ها و انتشارات اندیشكده، نتيجه تحقيقات پژوهشگران و شده در گزارشمطالب بيان

موضع رسمي اندیشكده حكمراني انرژي هاي مؤلفان آنهاست و لزوماً کننده دیدگاهبيان

 و منابع ایران نيست، مگر آنكه به آن تصریح شده باشد.
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ي مختلف، که با سرنوشت مشترک در سرزمين خود ها فدراسيون روسيه از مليتما مردم »

ایم، با احترام به یاد نياکاني که عشق به ميهن و ایمان به نيكي و عدالت را براي ما  متحد شده

 « اند. به ارث گذاشته
8332دسامبر  82مقدمه قانون اساسي فدراسيون روسيه مصوب   

 مقدمه

فرودهاي فراواني را در تاریخ پشت سر گذاشته است و هر روزه کشور روسيه فراز و 

به تحليل تاریخ، جامعه،  هاصاحبان اندیشه و قلم در هر گوشه از جهان ساعت، دانشگاهيان

پژوهش در  پردازند.  آنچه که سياست و هر آنچه که جامعه روسيه با آن سر و کار دارد مي

 که در این ميان جاي خالي آن به چشم استپاسخ به یک سوال  کندمي این فرصت کوتاه دنبال

 متعددي منابع؟ شودميخورد. منابع انرژي در روسيه چگونه حكمراني، تنظيم و راهبري  مي

مطالعه شد تا اینكه پاسخي درخور براي چگونگي تعامل و حرکت نظام انرژي این کشور  هاماه

ان به زبانش هااز جمله تعصبي که روس ،ز  با ما بودني هایيداده شود. در این مسير محدودیت

 . بود بع به زبان روسي بود و کار را دوچندان دشوار کردهاداشتند و اکثر من

که در این سرزمين ، نامحدودي وابسته هاي انرژيبخش بسيار زیادي از قدرت روسيه به 

اشاره کرده است که هيدروکربن اي منتشر کرد که در آن مقاله  8337نهفته است. پوتين در سال 

 خود آورده است هاييه روسيه و بازگشت آن به قدرت سابق است. او در بررسعکليد توس

صحيح کشور در بخش سوخت و همچنين  رگالتوري، برداري از منابعکه موثرترین راه بهره

کالم کولين گذاري یا همان رگالتوري در . مقرراتباشدميادغام عمودي  ي هاشرکتایجاد 

گذاري محدود به دولت مقررات»آمده است:  رابينسون محقق دانشكده اقتصاد ماساچوست

در معناي وسيع کلمه، تنظيم و اجراي قواعد از طریق شكلي از کنش  گذاريمقرراتنيست. 

جمعي است. چنين قواعدي که بخشي ضروري از زندگي اجتماعي و اقتصادي هستند، به افراد 
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به هماهنگي مناسبي برسند. این تعامالت  تا در رفتار با یكدیگر دهنداجازه مي هاو سازمان

 .«کنندميقراردادها و بازارها را ایجاد 

در این نوشتار پس از آشنایي اجمالي با فدراسيون روسيه و ساختار سياسي آن و همچنين  

ایم کشور پرداختهانرژي این  هايتبه سياس، چارچوب حقوقي و قانوني حاکم بر این کشور

منابع  انرژي  سپس. ایمي انرژي را آوردههاو پس از آن سير تحول ساختار هر کدام از بخش

ه که ب داریمنياز به شناخت فضایي  . چرا که در ابتدا ضرورتاًایممعرفي کردهرا در این کشور 

در  معرفي کرده ودنبال بازیگران آن هستيم. در فصل هفتم بازیگران عرصه انرژي روسيه را 

و نقش هر کدام از  ایمفصل هشتم حكمراني انرژي در هر زیربخش انرژي را بحث کرده

ده این نوشتار تقدیم عالقمندان ش گيرينتيجه و نهایتاً ایمآوردهرا  هابازیگران در این زیربخش

 است.
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  نگاهی گذرا به فدراسیون روسیه

ميليون کيلومتر مربع وسعت، چيزي  87ن با حدود فدراسيون روسيه پهناورترین کشور جها

در بخش  % 29ي آسيایي و هااز آن در سرزمين % 77برابر ایران وسعت دارد که  8۱بيشتر از 

ميليون نفر شهروند دارد، که  822اروپایي واقع است. روسيه نهمين کشور پرجمعيت جهان، 

با توليد ناخالص داخلي معادل  از آن در قسمت آسيایي ساکن هستند. روسيه  % 22تنها 

از جمعيت روسيه  % 18یازدهمين اقتصاد جهاني است .  2۱87ميليارد دالر در سال  8،۰۹۱,7

قوم دیگر هستند. زبان رسمي این کشور  8۹۱مابقي شامل  % 83از نظر ترکيب قوميتي روس و 

 .کاربرد دارد هازبان رسمي دیگر نيز در برخي جمهوري 27روسي بوده ولي در مجموع 

 

 واحد فدرالي 1۰بخش آسيایي و اروپایي روسيه و تقسيم بندي  -8تصویر
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واحد فدرالي تشكيل  1۰(، روسيه از 8339قانون اساسي روسيه )مصوب  ۹۰طبق اصل 

ي فدرالي از حقوق هانوع واحد فدرالي در روسيه داریم. هر چند همه واحد ۹شده است. 

نماینده در شوراي عالي مجلس فدرالي )یا  2 و هر کدام صرفاً دشونمي مندیكسان فدرالي بهره

( دارند اما شوندنماینده که توسط سياستمداران هر فدرال منصوب مي 87۱مجلس عليا با 

واحد فدرالي در روسيه،  22سطح خودمختاري متفاوتي دارند.  هارحال هر کدام از آنهبه

واحد فدرالي اوبالست  2۹اختار کراي )خطه( و واحد فدرالي س 3جمهوري خودمختار  هستند، 

واحد فدرالي اکروگ )ناحيه(  2اوبالست خودمختار یهودي و  8شهر فدرالي،  9)استان(، 

ي فدرالي قوه مقننه و مجریه مجزایي دارند. اوبالست و هاخودمختار هستند. هر کدام از واحد

در رده اول و از نظر حقوقي در کراي تفاوت چنداني ندارند و هر دو در تقسيمات مدیریتي 

ز سنتي است. پس ا کامالً "کراي"بندي شوراي فدرالي مساوي هستند؛ به عبارتي تقسيم

 در قالب کراي یا توانستند صرفاًمي هافروپاشي اتحادیه جماهير شوروي هر کدام از جمهوري

 .صورت اوبالستهجمهوري در نظام جدید روسيه قرار بگيرند و نه ب

 ي فدرالي روسيهواحدها. اسامي و انواع 8جدول 

 واحد فدرالي ساختار فدرالي

 جمهوري

 8 اینگوشتيا 7 داغستان 6 چواش 5 چچن 4 بوریاتيا 3 باشقيرستان 2 آلتایي 1 آدیغيه

 14 چرکسيا-کاراچاي 13 قالموقستان 12 کومي 11 خاکاسيا 10 کارليا 9 لكاریابا-کاباردینو

 20 تووا 19 تاتارستان 18 یاقوتستان 17 آالنيا-اوستياي شمالي 16 موردوویا 15 ماري ال

 22 کریمه 21 اودمورتيا

 کراي
 28 پرم 27 اسنویارسککر 26 کراسنودار 25 کامچاتكا 24 خاباروفسک 23 آلتایي

 31 زابایكالسكي 30 استاوروپول 29 پریمورسكي

 اوبالست

 37 چليابينسک 36 بریانسک 35 بلگورود 34 آستراخان 33 آرخانگلسک 32 آمور

 44 کوستروما 43 کيروف 42 کمروفو 41 کالوگا 40 کالينينگراد 39 ایوانوف 38 ایرکوتسک

نيژني  51 مورمانسک 50 مسكو 49 ماگادان 48 ليپتسک 47 لنينگراد 46 کورسک 45 کورگان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D8%BA%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%86%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%86%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 حكمراني انرژي در روسيه

67. Tambov 45. Kurgan 23. Altai 1. Adygea 
68. Tomsk 46. Kursk 24. Khabarovsk 2. Altai 
69. Tver 47. Leningrad 25. Kamchatka 3. Bashkortostan 
70. Tula 48. Lipetsk 26. Krasnodar 4. Buryatia 
71. Tyumen 49. Magadan 27. Krasnoyarsk 5. Chechnya 
72. Ulyanovsk 50. Moscow 28. Perm 6. Chuvashia 
73. Vladimir 51. Murmansk 29. Primorsky 7. Dagestan 
74. Volgograd 52. Nizhny 

Novgorod 
30. Stavropol  8. Ingushetia 

75. Vologda 53. Novgorod 31. Zabaykalsky 9. Kabardino-Balkaria 
76. Voronezh 54. Novosibirsk 32.Amur 10.Karelia 
77. Yaroslavl 55. Omsk 33.Arkhangelsk 11. Khakassia 
78. Mosco 56. Orenburg 34.Astrakhan 12. Komi 
79. Senpetersborg  57. Oryol 35.Belgorod 13. Kalmykia 
80. Sevastopol 58. Penza 36.Bryansk 14. Karachay–

Cherkessia 
81. Chukotka  59. Pskov 37.Chelyabinsk 15. Mari El 
82. Khanty-Mansi  60. Rostov 38.Irkutsk 16. Mordovia 
83. Nenets  61. Ryazan 39.Ivanovo 17. North Ossetia–

Alania 
84. Yamalo-Nenets  62. Sakhalin 40.Kaliningrad 18. Sakha (Yakutia) 
85.Jewish 63. Samara 41.Kaluga 19. Tatarstan 
 64. Saratov 42.Kemerovo 20. Tuva 
 65. Smolensk 43.Kirov 21. Udmurtia 
 66. Sverdlovsk 44.Kostroma 22. Crimea 

 58 پنزا 57 اریول 56 ارنبورگ 55 امسک 54 نووسيبيرسک 53 نووگورود 52 نووگورود

 65 اسمولنسک 64 ساراتوف  63سامارا 62 ساخالين 61 ریازان 60 روستوف 59 پسكوف

 72 اوليانوفسک 71 تيومن 70 توال 69 تور 68 تومسک 67 تامبوف 66 سوردلوفسک

  77یاروسالول 76 ورونژ 75 ولوگدا 74 ولگوگراد 73 والدیمير

 1۱ سواستوپول 73 سن پترزبورگ 71 مسكو شهر فدرالي

اوبالست 

 خودگردان
 18 استان یهودي

 1۰ تسنن-یامالو 12 ننتسيا 19 مانسيا-خانتيا 12 چوکوتكا اکروگ خودگردان
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https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Karelia
https://en.wikipedia.org/wiki/Yaroslavl_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Omsk_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Arkhangelsk_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Khakassia
https://en.wikipedia.org/wiki/Orenburg_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Astrakhan_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Komi_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Oryol_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgorod_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Kalmykia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sevastopol
https://en.wikipedia.org/wiki/Penza_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Bryansk_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Karachay-Cherkess_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Karachay-Cherkess_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Pskov_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Mari_El_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Rostov_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Irkutsk_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Mordovia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryazan_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivanovo_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_North_Ossetia-Alania
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_North_Ossetia-Alania
https://en.wikipedia.org/wiki/Yamalo-Nenets_Autonomous_Okrug
https://en.wikipedia.org/wiki/Sakhalin_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Sakha_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Autonomous_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Samara_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaluga_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Tatarstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Saratov_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Kemerovo_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuva_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Smolensk_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirov_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Udmurt_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Sverdlovsk_Oblast
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%88%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B3
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  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 

 ناحيه فدرالي جدید 1. تقسيم بندي 2تصویر 

بندي جغرافيایي رئيس جمهور روسيه تقسيم 2۱۱۱بندي فدرالي از سال عالوه بر این تقسيم

ناحيه فدرالي جدید )پس از الحاق کریمه  1اداره کشور تعيين نمود که طي آن جدیدي براي 

 1۰، داراي تعدادي از آن هاناحيه فدرالي در روسيه داریم( معرفي شد. هر کدام از این بخش 3

ناحيه فدرالي جدید هر کدام یک نماینده مستقيم از طرف رئيس  3باشند. واحد فدرالي مي

 .اجراي قوانين محلي منطبق با قوانين دولت فدرال دارد جمهور رابط و ناظر بر

 ناحيه فدرالي جدید 3. اطالعات دقيق 2جدول 

 نام ناحیه

 مساحت

)کیلومتر 

 مربع(

 جمعیت

)سرشماری 

۰۲۰۲) 

تعداد واحدهای 

 فدرال
 مرکز

 مسکو ۰۰ ۸۰٬۸۸۰٬۲۲۲ ۲۵۰٬۰۲۲ ناحیه فدرالی مرکزی 

 نیژنی نووگورود ۰۸ ۰۲٬۲۲۲٬۸۲۲ ۰٬۲۸۰٬۲۲۲ ناحیه فدرالی ولگا 

 یکاترینبورگ ۲ ۰۰٬۲۰۰٬۸۲۲ ۰٬۸۰۰٬۲۲۲ ناحیه فدرالی اورال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%88%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
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 حكمراني انرژي در روسيه

 نام ناحیه

 مساحت

)کیلومتر 

 مربع(

 جمعیت

)سرشماری 

۰۲۰۲) 

تعداد واحدهای 

 فدرال
 مرکز

 سن پترزبورگ ۰۰ ۰۸٬۵۰۸٬۰۲۲ ۰٬۲۸۸٬۲۲۲ ناحیه فدرالی شمال غربی 

 خاباروفسک ۲ ۲٬۰۲۰٬۲۲۲ ۲٬۰۰۵٬۲۲۲ ناحیه فدرالی خاور دور 

 
 نووسیبریسک ۰۰ ۰۲٬۰۵۸٬۸۲۲ ۵٬۰۰۸٬۰۲۲ ناحیه فدرالی سیبری

 دونو-نا-روستوف ۲ ۰۸٬۰۵۲٬۸۲۲ ۸۰۰٬۵۲۲ ناحیه فدرالی جنوبی 

 
ناحیه فدرالی قفقاز 

 شمالی

 پیتیگورسک ۸ ۲٬۸۲۲٬۰۲۲ ۰۸۲٬۸۲۲

 سیمفروپول ۰ ۰٬۸۵۰٬۸۰۵ ۰۲٬۰۲۲ ناحیه فدرالی کریمه 

ادي ي دقيق اقتصهاریزيبندي دیگري نيز در دولت فدرال روسيه به منظور برنامهتقسيم

 .انددي معرفي شدهواحد فدرالي تحت عنوان مناطق اقتصا 82وجود دارد که در 

 

 منطقه اقتصادي 82تقسيم بندي  -9تصویر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84
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وزارتخانه است که خود را به دوماي دولتي )مجلس   28کابينه دولت فدرالي روسيه داراي 

داند. وزارتخانه انرژي از ( پاسخگو ميشوند نماینده که با راي مردم انتخاب مي 2۰۱سفلي با 

 .اصلي حوزه انرژي استي دولت متولي هاميان وزارتخانه

از صادرات روسيه را نفت و گاز تشكيل مي داد، به عبارتي  % ۹۱حدود  2۱82در سال 

ذا باشد. لاز توليد ناخالص داخلي روسيه از محل صادرات منابع طبيعي مي % 9۱چيزي حدود 

 کنندهدوليتشدت وابسته به صادرات منابع طبيعي است. کشور روسيه بزرگترین اقتصاد روسيه به

از گاز و  % 2۰. با در نظر گرفتن ذخایر انرژي جهان، روسيه شودانرژي جهان نيز محسوب مي

باشد. تراز انرژي در از نفت جهان را دارا مي % 89از اورانيوم و  % 82و  سنگلزغااز  % 29

ر را در وروسيه، با توجه به توليد باالي انرژي و اختالف آن نسبت به تقاضاي داخلي، این کش

زمره صادرکنندگان انرژي قرار داده است. روسيه عضو اوپک نيست و همواره در معادالت 

کند عنوان آلترنيتيو )جایگزین( منابع انرژي در خاورميانه معرفي ميهمنطقه، در عمل خود را ب

ال سعنوان منبع مطمئن براي بهبود امنيت انرژي تقویت کند. از هتا بتواند جایگاه خود را ب

بطور  2۱۱۹نوعي که در سال هاي داشته است بتاکنون توليد نفت در روسيه رشد فزاینده 2۱۱۱

 .موقت توليد نفت روسيه از عربستان نيز بيشتر بوده است

رئيس جمهور روسيه قانوني را امضا کرد که این مجوز را به دولت  2۱۱1در جوالي سال 

داد که ذخایز استراتژیک نفت و گاز در فالت قاره را بدون مزایده واگذار نماید. روسيه مي

ميليارد دالر  2۰روسيه قراردادي با چين جهت اخد  2۱88مطابق با همين قرار داد در فوریه 

سال آینده حجم  2۱نفتي روسيه امضا کرد که در قبال آن روسيه در  يهاشرکتوام براي 

نماید. مطابق  تأميني جدید االحداث هارا با استفاده از خطوط لوله زیادي از نفت خام چين

ميليارد  2عبارتي  ميليون بشكه نفت خام به 2/8۱انرژي روسيه پمپاژ روزانه  هايبا سياست

ه گرفت توان نتيجبشكه در سال با در نظر گرفتن ذخایر درجاي ثابت شده نفت در روسيه مي

ینده نفت خواهد داشت. سياست انرژي روسيه و قيمت پایين نفت سال آ 9۱تا  که روسيه نهایتاً
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و منابع محدودي که در اختيار این کشور است براي امروز و فرداي اقتصاد روسيه خطرناک 

 .است

 نگاهی گذرا به ساختار سیاسی روسیه

ي بازمانده از فروپاشي، تالش هاپس از تجزیه و نابودي اتحادیه جماهير شوروي، جمهوري

همان  ي تازه عمدتاًهااي ایجاد ساختارهاي جدید قانوني را آغاز کردند. رهبران جمهوريبر

نخبگان دوران کمونيستي بودند. مكتب مارکسيسم و لنينيسم در دوران کمونيست ارتداد کامل 

گرا ي مليهادار حكومتشد، اما رهبران جدید با چرخش ایدئولوژیكي، عهدهمحسوب مي

ه بر ي آن دورهانده این نوشتار با مطالعه اندک رفتار مدني و خاستگاه انقالبشدند)!( لذا نگار

این باور است که نخبگان سياسي شوروي با در پيش گرفتن مبارزه منفي توانستند در شكل و 

اهير براي اتحادیه جم« فروپاشي»شمایل جدید به شوروي قوت ببخشند و لذا استفاده از واژه 

ي هانوعي سایه سنگين فدراسيون روسيه بر جمهوريهيست. چرا که بشوروي چندان مناسب ن

 .شودچنان حس ميیافته هماستقالل

ي بازمانده از فروپاشي اتحادیه شوروي با تمرکز بر قدرت برتر هاقانون اساسي، جمهوري

ریاست جمهوري، نظام سياسي را بر پایه قدرت فردي بنا نموده است. باید متذکر شد که صرف 

مبتني  ي سياسيهارا ندارد. بنابراین ميان ساختار هاتصویب قانون اساسي مفهوم اجراي دقيق آن

ي سياسي واقعي در یک کشور، باید تمایز قائل شد. تعارض بين هابر قانون اساسي و ساختار

نخستين رئيس جمهور منتخب دموکراتيک روسيه و مجلس دوماي 8بوریس نيكوالیویچ یلتسين 

ميالدي شد. این تعارض که در پي  8339و  8332ي هاسالران قانون اساسي در منجر به بح

با سرکوب پارلمان توسط  تقویت جایگاه رئيس جمهور و یا دوما شكل گرفته بود نهایتاً 

                                                

1 Boris Nikolayevich Yeltsin 
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نيروهاي مسلح پایان گرفت. قانون اساسي پيشنهادي رئيس جمهور که پس از سرکوب پارلمان 

  .ا به رئيس جمهور اختصاص داده استاي رتصویب شد اختيارات گسترده

 

 ساختار سياسي روسيه مطابق با قانون اساسي - 2تصویر 

ماده از قانون اساسي روسيه مورد بررسي قرار گرفته و نكاتي  897در این نوشتار متن دقيق 

 .تفسير خواهيم نمود 2از آن که حائز اهميت است مطابق با تصویر 

باشد. مجلس دوما از پردازیم. روسيه داراي دو مجلس ميمي در ابتدا به معرفي قوه مقننه

 87۱. مجلس شوراي فدراسيون روسيه نيز از شودي مستقيم مردم تشكيل ميأنماینده با ر 2۰۱

نماینده در این مجلس دارد. یک نماینده  2واحد فدرالي  1۰نماینده تشكيل شده است که هر 

دخالتي  هاي مردم در انتخاب آنأو ر شونده معرفي مياز قوه مقننه و یک نماینده از قوه مجری

 .ندارد

. شودميقانون اساسي تشكيل  8۱2مطابق با اختيارات مندرج در ماده  شوراي فدراسيون:

 :این اختيارات عبارتند از

 ي فدراليهاتصویب تغييرات مرزي بين واحد 

 فرمان رئيس جمهور در مورد حكومت نظامي و شرایط اضطراري تأیيد 

 برگزاري انتخابات ریاست جمهوري 
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 برکناري ریاست جمهوري 

  (کندميانتصاب قضات )که رئيس جمهور معرفي  

 انتصاب نائب رئيس و نيمي از اعضاي اتاق محاسبات  

نماینده تشكيل  2۰۱اساسي با  8۱9مطابق با اختيارات مندرج در قانون  مجلس عوام )دوما(:

 :با متن قانون عبارتند از. اختيارات مجلس دوما مطابق شودمي

 انتصاب رئيس دولت فدراسيون روسيه توسط رئيس جمهور تأیيد 

 راي اعتماد به دولت فدرالي 

 بررسي گزارش ساليانه عملكرد دولت 

 )عزل و نصب رئيس بانک مرکزي )به پيشنهاد رئيس جمهور 

 عزل و نصب رئيس و نيمي از اعضاي اتاق محاسبات  

  االختيار در مورد حقوق بشرعزل و نصب نماینده تام 

 اعالم عفو 

 اعالم اتهام عليه رئيس جمهور 

نشان داده شده است. مطابق با قانون اساسي  ۰گذاري در روسيه در تصویر روال قانون

روز مهلت بررسي  ۰. دوما شودميپيشنویس الیحه توسط دولت تهيه شده و به دوما ارسال 

 شوراي تأیيدکند در صورت راسيون ارسال ميالیحه دارد و پس از تصویب به شوراي فد

وراي ش تأیيد، در صورت عدم شودميفدراسيون به رئيس جمهور جهت بررسي و صدور ابالغ 

 رجوع شود.( ۰. )به تصویر شودميتفاهم تشكيل 

قانون اساسي  19. در ماده شودميسال انتخاب  2رئيس جمهور با راي مستقيم مردم براي 

صورت مختصر شرح هاختيارات رئيس جمهور تشریح شده است که بروسيه وظایف و 

 .دهيممي
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 جهت عزل یا نصب  به دوما رئيس بانک مرکزي معرفي 

 با موافقت دوما انتصاب رئيس دولت جهت اخذ راي ورئيس دولت به دوما  معرفي 

  عزل و نصب معاونين و وزراي رئيس دولت به پيشنهاد رئيس دولت 

 قانون اساسي رئيس  17ن عالي نيروهاي مسلح )مطابق با ماده عزل و نصب فرماندها

 جمهوري روسيه فرمانده کل نيروهاي مسلح نيز هست.(

 المللي ي بينهاي خارجي و سازمانهاعزل و نصب نمایندگان دیپلماتيک در کشور

 پس از مشورت با فدراسيون روسيه

 ون روسيه، دادگاه عالي هاي قانون اساسي، دادگاه عالي فدراسيقضات دادگاه معرفي

 و تأیيد به شوراي فدراسيون جهتداوري فدراسيون و دادستان کل فدراسيون 

 انتصاب 

 نویس قوانين به دوما، امضا و انتشار برگزاري انتخابات دوما، ارائه پيش يتمسئول

 قوانين 

 (1۰اعتبار اسناد قانوني قوه مجریه هر فدرال )ماده  توانایي تعليق 

 (3۱و دستورات اجرایي )ماده  هانافرم صدور 

 

 .در روسيه گذاريقانونروال  - ۰تصویر 
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  چارچوب حقوقی و قانونی حکمرانی در روسیه

 قانون اساسی روسیه
، پایه و اساس سيستم 8339دسامبر  82قانون اساسي روسيه برگرفته از رفراندوم ملي مورخ 

بر کل  مستقيم تأثيرحقوقي فدراسيون روسيه است. قانون اساسي یک قدرت مافوق است و 

سرزمين روسيه دارد. تمامي قوانين و سایر دستورات حقوقي و قانوني که توسط هر واحد 

بایستي با قانون اساسي فدراسيون روسيه مغایرت داشته باشد. ارجحيت گردد نفدرالي اخذ مي

 .گردديمقانون اساسي فدراسيون روسيه، با بكارگيري پيوسته قوانين و مقررات تضمين 

 یالمللبینی هامعاهدات و توافقنامه
ن شده جهاني و قوانيبا توجه به قانون اساسي فدراسيون روسيه تمامي اصول پذیرفته

ي از سيستم االمللي روسيه بایستي یک بخش پيوستهي بينهاالملل به عنوان توافقنامهبين

ایر با قانون پذیرد مغي که فدراسيون روسيه ميالمللبينحقوقي روسيه باشد. اگر یک توافقنامه 

قانون اساسي  2از پاراگراف  8۰ي اجرا شود. )بند المللبيني توافقنامه هاآن باشد بایستي بند

 راسيون روسيه(فد

درالي ي با تصویب یک قانون فالمللبينبا توجه به قانون اساسي روسيه تصویب معاهدات 

ي در فدراسيون روسيه منجر به تغيير و اصالح المللبيني هاتوافقنامه. معاهدات و گرددمياجرا 

ي هاقنامهافتو. با توجه به قانون اساسي، قوانين فدرالي که مطابق با مصوبات گرددميلوایح 

به  شوراي فدراسيون رسيده و سپس تأیيدي به تصویب دوما مي رسد، بایستي به المللبين

 .منتشر گردد امضاي رئيس جمهور برسد و نهایتاً
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 قوانین فدرالی
مستقيم بر کل سرزمين فدراسيون روسيه دارند. قوانين  تأثيرقوانين فدرالي اولویت و 

مصوب فدرالي براي حكمراني موضوعات در حيطه اختيارات فدراسيون روسيه و موضوعات 

ر تناقض د تواندمي. قوانين فدرالي ناندشدهمشترک در حيطه اختيارات فدراسيون روسيه وضع 

تشر به صورت رسمي منتشر شود، قوانين من با قانون اساسي روسيه باشد. قوانين در روسيه باید

نشده فاقد ضمانت اجرا خواهد بود. هر قانون براي اولين بار باید در یكي از این نشریات 

 .رسمي؛ نشریه مجلس، نشریه روسيه و گردآوري لوایح فدراسيون روسيه منتشر گردد

 دستورات اجرایی رئیس جمهور فدراسیون روسیه
سيه احكام و قوانين مرتبط با کل سرزمين روسيه را صادر رئيس جمهور فدراسيون رو

. این احكام و قوانين نباید با قانون اساسي فدراسيون روسيه و قانون فدراسيون تناقض کندمي

 .داشته باشد

 دستورات دولت فدراسیون روسیه
دولت فدراسيون روسيه در تكميل قانون اساسي روسيه، قوانين فدراسيون و قانون اساسي 

فدرالي احكام رئيس جمهور فدرال روسيه، مقررات و قوانين مربوطه را صادر کرده و ضمانت 

ي، اجرایي و یا سایر موضوعات جاري را دارند گرتنظيم. قوانيني که ماهيت دهدمياجرایي 

بایستي توسط دولت منتشر شوند. قوانين و مقررات منتشرشده توسط دولت فدراسيون روسيه 

پذیر است. دولت . استيناف احكام دولتي در دادگاه روسيه امكانگرددميرا در کل روسيه اج

 .روسيه حق استيناف، اظهار نظر و دیگر اقدامات غيرحقوقي را دارد
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  لوایح در فدراسیون روسیه
 2۹مصوب  883حوزه اختيارات بين قوا در سطوح مختلف روسيه بر اساس قانون شماره 

طبقه بندي صالحيت و قدرت بين بخش دولتي : »شودمييم با عنوان ذیل تقس  8333ژوئن 

قوانين مربوط به فدراسيون روسيه نباید در تعارض با «. فدراسيون روسيه و بخش عمومي

باشد. در صورت تعارض،  اندشدهقوانين فدرالي که در یک حوزه خاص )مانند انرژي( تصویب 

 .قوانين فدرال ارجحيت دارد

 احکام حقوقی دولت محلی
ين حال اما در ع نداعضاي حكومت محلي در روسيه بخشي از سيستم حكومت ایالتي نيست

اعطا شده تا ابزار حقوقي خود را داشته باشند. ماهيت این ابزار توسط  هاآنقدرت کافي به 

 .شودميبا توجه به قوانين فدراسيون روسيه تعيين  هاشهرداري

 انرژی در روسیه یهاسیاستنگاهی گذرا به عناوین و 

ي انرژي در هابخشي هاپتانسيلنيازهاي داخلي و خارجي و استفاده از  تأمينبه منظور 

جهت رشد و توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي مردم، روسيه نيازمند برنامه درازمدت در 

ین نسخه مقدماتي استراتژي ا 2۱۱9زمينه انرژي است. در همين راستا دولت روسيه در نوامبر 

را تهيه و به تصویب هيات دولت رساند. نخست وزیر وقت روسيه)پوتين(  2۱2۱کشور تا سال 

انرژي، انرژي اتمي، توسعه  وزارتخانه 2سند انرژي را ابالغ نمود و به  2۱۱9در اوایل سپتامبر 

اقتصادي و تجارت و منابع طبيعي ماموریت داد بر اجراي مفاد مندرج در استراتژي انرژي 

سند مذکور  2۱۱3اما در سال  ماهه اول هر سال نتيجه را به دولت گزارش کنند. 9و در  نظارت

 جهت اجرا منتشر شد. 2۱9۱ویرایش شد و سند 
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موضوع اصلي استراتژي انرژي روسيه رسيدن به سوخت با کيفيت و تنوع سبد انرژي و 

ن ي جهاني بود با ایي در توليد و سرویس خدمات انرژي روسيه در بازارهاپذیررقابتبهبود 

انرژي بهره بودجه و امنيت  وريبهرهتمرکز بر امنيت انرژي،  بلندمدت يهاسياستهدف در 

ي در اقتصادي و سياس ناپذیراجتناببا توجه به تغييرات احتمالي و  انرژي اکولوژي بوده است.

 ينيبپيشسطح جهان، اعِمال اصالح و انجام تغييرات الزم در این سند، هر پنج سال یک بار 

 شده است.

 0202  افق روسيه در انرژي راهبرد سند كالن اهداف
 هيدروکربوري مواد جهاني اصلي بازارهاي بازیگر عنوان به روسيه جایگاه حفظ •

 کردن سبد متنوع و پتروشيمي و ي پاالیشيهافرآورده صادرات و توليد افزایش •

 صادراتي

 انرژي داخلي مصرف سطح کاهش •

با  پایدار مناسبات ایجاد و انرژي کنندگان سنتيفمصر با موجود مناسبات حفظ •

 انرژي جدید بازارهاي

 هيدروکربوري بازار منابع ترینياصل عنوان به اروپا حفظ •

 شرق به بازارهاي طبيعي گاز و نفت صادرات افزایش •

 صنایع غذایي( از سبک، سازيماشين انرژي )صنایع مصرف کم صنایع سهم افزایش •

GDP  

 روسيه انرژي بخش در موجود هايچالش
 طبيعي گاز مصرف به روسيه اقتصاد باالي وابستگي •

 لوله خطوط و هاپاالیشگاه ،هانيروگاه: مانند انرژي با مرتبط اصلي صنایع فرسودگي •

 انرژي بخش در اندک خارجي مستقيم گذاريسرمایه •
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 داخلي نفتي هايشرکت گذاريسرمایه بودن ناکافي •

 يالمللبين استانداردهاي به نسبت انرژي بخش تكنولوژیكي و علمي ماندگيعقب •

 دور خاور و سيبري شرق در انرژي هايزیرساخت ضعيف توسعه •

 غربي سيبري نفتي اصلي ميادین باالي عمر •

 نفتي محصوالت بازار در انحصار درجه بودن باال •

 پتروشيمي صنایع توسعه سطح بودن پایين •

 مسيرهاي در واقع کشورهايهاي سياست دليل به اروپا به گاز صادرات مخاطرات •

 .صادراتي

 0202راهبردهاي تحقق سند راهبردي انرژي روسيه در افق 
 ارتقاي امنيت انرژي •

 افزایش کارایي اقتصادي انرژي •

 بهبود محيط زیست •

 استفاده بهينه از منابع زیرزميني •

 توسعه بازار داخلي انرژي •

 رشد نوآوري و تكنولوژي •

 دیپلماسي خارجي کارآمد. •

 0202افق  در روسيه انرژي سند تحققهاي سياست
 انرژي امنيت ارتقاي راهبردهاي سياست 

 اجرایي شرکتهاي و دولتي يهاسازماني هامسؤليت و اختيارات تقسيم •

 خصوصي و دولتي مشارکت بخش با انرژي زیرساختهاي توسعه •
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 جدید ميادین از برداريبهرهو  شناسيزمين اکتشافات افزایش •

جذب  افزایش و اصلي توليدي فرسایش مراکز فزاینده روند از جلوگيري •

 گذاريسرمایه

 با ارزش داخلي محصوالت تشویق و تجهيزات روسي يپذیررقابت امكان افزایش •

 باال افزوده

 کيفي بهبود استانداردهاي با نفتي يهافرآورده کيفيت افزایش •

 انرژي مصرفمک يهاشاخه سمت به کشور اقتصاد ساختار دگرگوني •

 و ... )بنادر آهن، خط لوله، خطوط(انرژي  يهازیرساخت ايمنطقه تنوع و توسعه •

 انرژي کارایي اقتصادي افزایش راهبرد يهاسياست

 توليدي يهاظرفيت از استفاده سازيبهينه •

 انرژي مصرف جویيدر صرفه نوین هاييرفناو از استفاده •

 انرژي جویيفهصر زمينه در نواحي، فدرال و سطح در جامع قوانين گيريشكل •

 انرژي يهاحامل قيمت تدریجي آزادسازي •

 به سمت هافناوري جدید نسل ساخت :مانند راهبردي ابتكارات از حمایت •

 آزمایشي يهاپروژه اجراي و انرژي جویىصرفه

 انرژي ميزان مصرف سنجش هايدستگاه از استفاده •

 انرژي مصرف جویيصرفه از وجوه حاصل از صرفه جو هايسازمان استفاده حق •

 انرژي مصرف وريهبهر راستاي افزایش در ساختماني استانداردهاي اجراي •

 جویيصرفه فرهنگ ترویج رساني و اطالع و آموزشي يهابرنامه اجراي •

 انرژي مصرف کارایي افزایش زمينه ي درالمللبين يهاهمكاري از حمایت و توسعه •
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 زیست محيط بهبود راهبرد يهاسياست

 انرژي مصرف و توليد، انتقال در نوین يها تكنولوژي از استفاده •

 شده سوزانده گازهاي حجم کاهش •

 منابع تجدیدشونده( از (انرژي برق توليد افزایش •

 يهاپروژهاجراي  هنگام در محيطي مقررات زیست رعایت بر نظارت تشدید •

 گذاريسرمایه

 يالمللبين استانداردهاي با محيطي داخلي زیست قوانين سازيگهماهن •

 باال کيفيت با سوخت موتور توليد به توليدکنندگان تشویق •

 مصرفي انرژي سبد در نو يهاانرژيسهم  توسعه جهت گذاريسرمایه •

 زیرزميني از منابع بهينه استفاده راهبردهاي سياست

 اکتشاف ميادین و شناسيزمين مطالعات مربوط به اصلي هايفعاليت مجدد توزیع •

 خصوصي و بخش دولت بين هيدروکربوري

 طبيعي گاز و نفت استخراج کل از گازهاي غيرمتعارف و نفت استخراج سهم افزایش •

 یامال، شرق، منابع از برداريبهره با هيدروکربوريمنابع  استخراج جغرافيايِ تغيير •

 خزر دریاي و شمال دریاي جزیره شبه دور، خاور و سيبري

 برداريبهره و اکتشاف بخش در ي خصوصيهاگذاريسرمایه جذب افزایش •

 .نفتي ميادین بازیافت ضریب افزایش •

 انرژي بازار داخلي توسعه راهبردهاي سياست

 نفتي يهافرآورده و نفت بورس: انرژي مانند داخلي بازار ايپایه نهادهاي ایجاد •

 برق ساختار صنعت در عمده اصالحات اجراي •
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 سنگزغال داخلي آزاد بازار گيريو شكل سنگزغال صنایع مالي ساختار تغيير •

 خام جاي مواد به محصول صادرات از حمایت •

 گاز و نفت صنعت به مربوط يهاو فناوري تجهيزات براي گمرکي عوارض حذف •

 طبيعي گاز کاهش سهم و انرژي سبد از ي تجدیدپذیرهاانرژي و سنگزغال سهم رشد •

 زیست با محيط سازگار نوینِ  يهافناوري از پایه استفاده بر سنگزغال صنایع توسعه •

 ايهسته توسعة انرژي از دولت مستقيم حمایت •

 .موتوري يهاسوخت کيفيت افزایش •

 تكنولوژي نوآوري و رشد راهبردهاي سياست 

 ي کاربرديهاپژوهش پایه، علوم: شامل فني کشور و علمي پتانسيل توسعة و نوسازي •

 آزمایشگاهي مراکز و

 سطح و ارتقاء خارجي يهاتكنولوژي به منظور دستيابي به يالمللبين هايهمكاري •

 داخلي علمي

 غيرمتعارف يهانفت و استخراج ميادین از نفت بازیافت ضریب افزایش •

 حفاري و اکتشاف در عمليات نوین هايتكنولوژي از استفاده •

 زیست محيط با سازگار سنگزغال از برق توليد واحدهاي ساخت •

 (Smart Grids) جدید برق شبكه توزیع هوشمند و جدید نسل يهاشبكه ساخت •

 اتمي و يهانيروگاه توليدي برق از با استفاده آب از هيدروژن توليد فناوري توسعه •

 تجدیدپذیر منابع

 اتمي يهانيروگاه توان افزایش و کردن مدرنيزه •

 منابع تجدیدپذیر از استفاده هايفناوري توسعه •

 .انرژي بخش در بينيپيش تخصصي يهاسيستم ایجاد •
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 کارآمد دیپلماسي خارجي راهبرد يهاسياست

 کنندهترانزیتکشورهاي  به وابستگي کاهش انرژي و صادرات بازارهاي سازيعمتنو •

 انرژي

 انرژي صادرات ايهتزیرساخ توسعه •

 و مصرف انتقال تا اکتشاف چرخه کل خارجي در هايشرکت با همكاري افزایش •

 انرژي

 کنندگانمصرفگاز  و نفت عرضه امنيت تضمين •

 و تخصصي يهاپروژهدر  به ویژه خارجي گذارانهبراي سرمای مناسب شرایط ایجاد •

 آميز مخاطره

 نوین يهاتكنولوژي و مالي به بازارهاي روسي هايشرکت دسترسي تسهيل •

 يالمللبين

 روسي يهاشرکت خدمات مهندسي و هافناوري صادرات توسعه •

 .انرژي حوزه يالمللبين ي مهمهاسازمان و محافل در فعال حضور •

شده هاي تعيينشده، اتخاذ راهبردها و اجراي موفق سياستبر اساس سند راهبردي تدوین

اد جایگاه اقتص« تقاضا » مين انرژي موردنياز ،أدرجهت توسعه بخش انرژي روسيه، در ضمن ت

خواهد شد. همچنين در جایگاه با اتخاذ  ملي، منجر به کاهش شدت انرژي این کشور نيز

 2۱9۱آینده مطلوب صنعت نفت و گاز روسيه در افق « عرضه» راهكارهایى موجب تحقق ،

 .خواهد شد
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  رژی در روسیهمنابع ان

 نفت
هاي اورال و فالت مرکزي سيبري واقع بيشتر مخازن روسي در غرب سيبري بين کوه

 9ولگا که تا دریاي خزر گسترده شده است. در جدول  –. همچنين محدوده اورال اندشده

آمده است. همچنين  2۱8۹بندي توليد هر کدام از نواحي نفتي روسيه مطابق با گزارش سال رتبه

هر کدام از نواحي نمایش داده شده است. در ادامه به تشریح هر کدام از این  ۹تصویر در 

 .نواحي خواهيم پرداخت

 خيز روسيه. ميزان توليد نفت از نواحي نفت9جدول 

 محدوده ردیف
 ميزان توليد

 )هزار بشكه در روز(
% 

 ۹۱ ۹92۹ غرب سيبري 8

 22 2237 ولگا –اورال  2

9 

ق 
شر

و 
ي 

يبر
 س

رق
ش

ور
د

 
 2/2 291 کراسنویارسک )کراي(

 8/9 99۰ ساخالين )اوبالست(

 ۰/2 2۰3 تيرکوتسک )اوبالست(

 7/8 873 جمهوري یاقوتستان

 3۰/2 9۱3 اوبالست آرخانگلسک 2

 ۰/2 2۹9 جمهوري کومي ۰

 ۰/۱ ۹۱ قفقاز شمالي ۹

 2/۱ 2۹ کالينينگراد 7

 8۱۱ 8۱238 مجموع
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 توليد نفت در روسيهي ها محدوده – ۹تصویر 

 مناطق نفتي

 منطقه نفتخيز غرب سيبري

ميليون  9/۹ترین منطقه توليد نفت روسيه است، که این ميزان بالغ بر غرب سيبري اصلي

)آمار متعلق  دهدمياز کل توليد روسيه را تشكيل  % ۹۱بشكه در روز توليد مایعات که بيش از 

ترین ميادین در غرب سيبري ميدان و قدیمي(. یكي از بزرگترین باشدمي 2۱82به سال 

پس از این  2۱۱۹در حال توليد است. این ميدان از سال  83۹3باشد که از سال مي2ساموتلور 

بشكه در روز را تجربه کرده، شروع به افت فشار کرده است. اما از  ۹9۰۱۱۱که توليد اوج آن 

ي هاگذاريزدیاد برداشت و سرمایهي استاندارد اهابا بكارگيري تكنيک 2۱82تا  2۱۱1سال 

این  2۱8۰ساالنه نگه داشته شده و در سال  % ۰پذیرفته این افت فشار در حد متوسط صورت

                                                
2 Samotlor field 
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ادین تر از نرخ افت فشار طبيعي ميرسيد. این ميزان از نرخ افت فشار بسيار پایين % 9ميزان به 

 .اشدبمي % 8۰الي  8۱بالغ غرب سيبري است که شاهد افت ساالنه 

، مالوباليكسكوي  2، مامونتوسكوي 9سایر ميادین بزرگ در این منطقه عبارتند از پریوبسكوي 
کشف شده است  8313. پریرازلومنوي جدیدترین ميدان این منطقه در سال ۹و پریرازلومنوي۰

این ميدان در ناحيه فراساحلي قطب شمال واقع شده است  .به توليد رسيد 2۱82ولي در سال 

ف رود که توليد از این ميدان تا سقط شرکت گازپروم توسعه داده شده است. انتظار ميکه توس

 .بشكه در روز افزایش یابد 8۱۱۱۱۱

که در زیر منابع حاضر قرار گرفته است، پتانسيل توليد باالیي دارد. در 7الیه شيلي باژنوو 

یي از این الیه با هابخشميالدي دولت شوروي تالش کرد با تحریک توليد در  831۱دهه 

ي لغو ماليات هاي اخير دولت طرحهااي اقداماتي انجام دهد. در سالانفجارهاي کوچک هسته

 ي براي کشف و توسعه الیه شيل باژنوو والمللبيننفتي روسي و  ي هاشرکتبراي تشویق 

ه این عقيمت پایين نفت مانع از توس و هاتحریمسایر مخازن شيلي در نظر گرفته است. گرچه 

 .ميادین در روسيه شده است

 ولگا –منطقه اورال 

بيشترین توليد را داشت تا این که توليد غرب  837۱ولگا تا پایان دهه  –منطقه اورال 

از توليد  % 22سيبري پيشي گرفت. در حال حاضر از نظر ميزان توليد در دومين جایگاه حدود 

کشف شده  8321که در سال  1روماشكينسكوي. ابر ميدان شودمي تأمينروسيه از این منطقه 

                                                
3 Priobskoye 
4 Mamontovskoye 
5 Malobalykskoye 
6 Prirazlomnoye 
7 Bazhenov 
8 Romashkinskoye 
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 9۱۱آید که شرکت تاتنفت روزانه است بزرگترین و مهمترین ميدان این محدوده به حساب مي

 .هزار بشكه در روز از آن توليد دارد

 شرق سيبري

نفت روسيه، ميادین شرق روسيه در  کنندهتوليدرغم کاهش توليد در مناطق قدیمي علي

در سال  ( ESPO) شرق سيبري –حال افزایش توليد هستند. با افتتاح خط لوله اقيانوس آرام 

ميالدي پتانسيل توليد از محدوده شرق سيبري افزایش یافت. شرق سيبري مرکز توليد  2۱۱3

وي وانكورسك . با شروع توليد نفت و گاز طبيعي ازشودمينفت براي روسنفت محسوب 
، توليد محدوده شرق سيبري رشد چشمگيري داشته و از عوامل 2۱۱3)وانكور( از آگوست 3

. وانكور در مدار قطب شمال در آیدميبه حساب  2۱8۱اصلي افزایش توليد روسيه در سال 

سال گذشته  2۰محدوده کراسنویارسک روسيه قرار دارد که از بزرگترین اکتشافات نفت در 

هزار بشكه در  22۱توليد ميدان وانكورسكوي حدود  2۱8۰. در سال شودميوب روسيه محس

-ميدان یوروبچنو، 8۱روز ثبت شده است. در این محدوده ميادین دیگري از جمله ورخنچنوسک

  .نيز هستند82و ميدان گاز ميعاني آگاليوسكوي 88توخمسكوي 

 شبه جزیره یامال / مدار قطب شمالي

ننتس قرار گرفته و بر غرب سيبري احاطه دارد. -ردان یامالواین منطقه در اکروگ خودگ

نطقه توليد نفت نيز در م این محدوده بيشتر در توليد گاز طبيعي شناخته شده است و اخيراً

ي زیرساختي حمل و نقل نيز مواجه هست، هااین منطقه با محدودیت توسعه یافته است. اخيراً

را کاسته است.  هاقداري از این محدودیتساموتلور م-هر چند ساخت خط لوله پورپ

                                                
9 Vankorskoye 
10 Verkhnechonskoye 
11 Yurubcheno-Tokhomskoye field 
12 Agaleevskoye 
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پورپ است که گاز و ميعانات ميدان -ترانسنفت نيز در حال ساخت خط لوله زاپولياري

 .رساندساموتلور مي-زاپولياري را به خط لوله پورپ

، این محدوده ميادیني از جمله وستوکنو 89عالوه بر ميدان گازي و ميعانات زاپولياري

را نيز در خود جاي داده 81و روسكوي 87، تاگول 8۹، سوزون8۰مسویاخا و زاپاندو82مسویاخا 

خواهند شد. ميدان نووپورتوفسكي  مندي جدید انتقال بهرههاهمگي از امتيازات ظرفيت
ي اهگازپروم در شبه جزیره یامال نيازي به خطوط لوله جدید براي رسيدن به زیر ساخت83

ي  توليدي ميدان هامحمولهازپروم شروع به تحویل ، گ2۱8۹، ندارد. در ماه ِمي تأسيستازه 

تا سال  روديمنووپورتوفسكي از پایانه جدید قطبي براي ترانزیت دریایي به اروپا کرد. انتظار 

 .هزار بشكه در روز برسد 82۰توليد از این ميدان تا بيشترین حد خود در  2۱81

 قفقاز شمالي

 2۱8۱محدوده فراساحلي خزر شمالي است. سال منطقه قفقاز شمالي محدوده ساحلي و 

توانسته  2۱82ي اکتشاف دارد  و از سال هاشرکت لوک اویل در محدوده خزر شمالي فعاليت

هزار بشكه به توليد برساند. لوک اویل در  9۱ميدان یوري کورچاگين با توليد حدود روزانه 

روزانه  2۱87يد برساند، که تا سال ، ميدان فيالنوسكي را به تول2۱8۹نظر دارد تا پایان سال 

هزار بشكه در روز توليد کند. اکتشافات دیگر در این محدوده شامل ميدان خوالينسكوي  82۱
 اتثر از ماليأ. توسعه این منطقه از مناطق نفتي روسيه به شدت متشودمي 28و راکوشچنوي2۱

                                                
13 Zapolyarye 
14 Vostochno Messoyakha 
15 Zapadno Messoyakha 
16 Suzun 
17 Tagul 
18 Russkoye 
19 Novoportovskoye 
20 Khvalynskoye 
21 Rakushechnoye 
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نفي م تأثير تواندميي مالياتي هاو الزامات صادرات و هر تعرفه دیگري است. لغو معافيت ها

 .بر توسعه این منطقه داشته باشد

 پچورا و دریاي بارنتز-تيمان

در شمال غرب روسيه واقع شده است. ميادین غيرگازي 29و دریاي بارنتز 22پچورا  –تيمان 

عه ي نفتي بخوبي توسهاکوچک هستند، اما این مناطق از نظر زیرساخت در این منطقه نسبتاً

براي این منطقه پيشنهاد شده است. واحد گاز مایع طبيعي   LNGاند. دو مورد پروژههپيدا کرد

 هر دو پتانسيل باالیي براي توليد حجم باالیي از 2۰گازپروم  و پچورا روسنفت22اشتوکمنِ 

HGL   سفانه هر دو پروژه لغو شده استأدارد. هر چند مت. 

 جزیره ساخالين

شرقي روسيه واقع شده است. ناحيه فراساحلي در شرق اي ساخالين در فالت ناحيه جزیره

 چند شرکت مهم گذاريسرمایهساخالين محل چندین ميدان بزرگ نفتي و گازي است که با 

ي هاي توسعه یافته است. بسياري از ميادین نفت و گاز ساخالين مبتني بر قراردادالمللبين

اند. توسعه پيدا کرده اندشدهميالدي منعقد  3۱که در اواسط دهه  (PSA) مشارکت در توليد

سهام( اجرا شد.  % 9۱توسط شرکت اکسون موبيل با ) 8-قرارداد مشارکت در توليد ساخالين

 ONGC) سایر طرفين قرارداد مشارکت در توليد شامل روسنفت، شرکت ملي نفت هند

Videsh)  سه  8-داد مشارکت در توليد ساخالينژاپني. قرار ي هاشرکتو کنسرسيومي از

 21و آرکوتون داغي 27، اودوپتو 2۹؛ از جمله ميادین چایوودهدميميدان نفت و گازي را پوشش 

                                                
22 Timan-Pechora 
23 Barents Sea 
24 Gazprom’s Shtokman LNG 
25 Rosneft’s Pechora LNG 
26 Chayvo 
27 Oduptu, 
28 Arkutun-Dagi 
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در  8-توليد در هر کدام شروع شد. ساخالين 2۱8۰و  2۱8۱،  2۱۱۰ي هاسالکه به ترتيب در 

  پایانه نفتي دي کاسترياز طریق  که عمدتاً  کندمياصل نفت خام و سایر مایعات را توليد 

با پروسه بازگرداني به مخازن  8-اي از گاز توليدي در ساخالين. بخش عمدهشودميصادر 

  .شودميصورت محلي مصرف ه و بخش اندکي ب شودميجهت حفظ فشار تزریق 

 -دهدميي مشارکت در توليد، دو ميدان بزرگ را پوشش قراردادهادر قالب  2-ساخالين

گانه  همچنين شامل خطوط لوله دو -آستوخستوي و ميدان گازي لونسكوي-يلتونميدان نفتي پ

نفت و گاز که از شمال جزیره تا جنوب امتداد دارد که کنسرسيوم مذکور در جنوب پایانه 

شامل  2-دارد. اعضاي کنسرسيوم ساخالين LNG سازي و صادراتصادرات نفت و پایانه مایع

 % 8۱سهام( و ميتسوبيشي ) % 82,۰سهام(، ميتسو ) % 27,۰سهام( ، شل ) % ۰8گازپروم )با 

و اولين گاز خود را در سال  8333اولين نفت خود را در سال  2-. ساخالينباشدميسهام( 

 .کردتوليد  2۱۱3

 گاز
(، % 2۰( داراي بزرگترین مخازن گازي جهان )2۱8۹تریليون فوت مكعب ) 8۹11روسيه با 

ميادین ) اندشدهگاز در جهان است. بيشتر این مخازن در غرب سيبري واقع  کنندهتوليددومين 

 هاآنیامبورگ ، اورنگوي  و مدوژي  بيشترین سهم از مخازن گازي روسيه هستند که مجوز 

به شرکت گازپروم داده شده است(. بلوک اکتشافي و توسعه گازي روسيه در شمال غرب 

در مناطق جدید مثل یامال پنينسوال، شرق  هاشرکتسایر سيبري قرار داد. هر چند گازپروم و 

سيبري و جزیره ساخالين در تالش هستند که مخازن گازي را به توليد برسانند. در جدول 

 .ميزان توليد گاز از نواحي مختلف گازي روسيه درج شده است
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 : ميزان توليد گاز از نواحي مختلف2جدول 

 محدوده ردیف
 میزان تولید

(BCF) 
% 

 غرب سیبری ۰

 ۰۰ ۲/۵۲ نِنِتس-یامالو

 ۲/۵ ۵/۸ مانیسک-خانتی

 ۰/۲ ۵/۲ تومسک

۰ 

و 
ی 

بر
سی

ق 
شر

ور
 د

رق
ش

 

 ۰/۲ ۵/۲ کراسنویارسک )کرای(

 ۲/۸ ۸/۰ ساخالین )اوبالست(

 ۲/۲ ۸/۲ ایرکوتسک )اوبالست(

 ۸/۲ ۰/۲ جمهوری یاقوتستان

 ولگا-اورال ۸

 ۸/۰ ۸/۰ اورنبورگ

 ۸/۰ ۰/۰ آستاراخان

 ۰ ۲/۲ سایر

 ۵/۲ ۸/۲ جمهوری کومی ۸

 ۰/۲ ۰/۲ قفقاز شمالی ۵

 ۰۲۲ ۲۰ مجموع

ته دست داشدست و پایينبخش گاز در روسيه دهه اخير تحوالت زیادي در باالدست، ميان

است تا امنيت عرضه گاز در روسيه و اروپا و دیگر مناطق را بهبود ببخشد. شرکت گازپروم با 

موفقيت توانست در این مرحله از انتقال بين ميادین در حال توليد با ميادین جدید )براي مثال 

خود  مخصوصي نيز در این ميان توانستند با سرعت سه ي هاشرکتبوواننكرو ( مدیریت کند. 

و توليدکنندگان  (Novatek) شرکت نووآتک الخصوصعلياز توليد داخل افزایش دهند، 

گاز همانطور که به مناطق یاکوتسک ، ایرکوتسک  توجه دارند به سمت محدوده یامال حرکت 

روسي ظرفيت توليد بسيار بيشتر از تقاضاي داخلي و خارجي را دارند.  يهاشرکت. کنندمي

هاي اخير به سرعت نوسازي و توسعه پيدا کرده است. گاز در سال شبكه خطوط لوله

امنيت عرضه گاز  تأميننيز جهت   (Nord Stream) ي خطوط لوله صادراتهازیرساخت

ساخالين  واحدهااز  LNG ي کليدي اروپا توسعه یافته است. روسيه همچنين توليدهابه بازار
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 کنندهتأميني توليد آینده و هاكي از ظرفيتی تواندميدر خاور دور را آغاز کرده است که 

بيش تكميل شده است سهم روسيه از  که کما LNG ي جدیدهاپروژهبازارهاي آسيایي باشد. 

ي دستافزایش خواهد داد. بازار صنایع پایينرا مدت و بلندمدت در ميان LNG تجارت جهاني

 انحصار چندتایي به سمت یک بازار (Monopoly) از یک ساختار بازار انحصاري

(Oligopoly)   شده فروش عمده ي تنظيمهاقيمتحرکت کرده است. در چند سال اخير

غير دولتي سهم خود از بازار گاز را در سایه  ي هاشرکتبه همين دليل  .رشد داشته است

ي پایين و دسترسي به شبكه خطوط لوله افزایش دادند. این موضوع هاي آزاد و مالياتهاتعرفه

 توانديمور گاز همراه شد که ي شفافيت و بازار بهرهپذیررقابتتغييرات رگالتوري در زمينه  با

 .ي اقتصاد حمایت کندپذیررقابتاز اصل 

گاز در روسيه فعاليت دارد که  کنندهتوليدشرکت  2۹۱حدود  2۱89مطابق با آمار سال 

شرکت وابسته به  82شرکت نفتي،  889،  (VIOC) شرکت با ساختار ادغام عمودي 1شامل 

ي قراردادهاشرکت در قالب  9شرکت غير دولتي و  821شرکت وابسته به نووآتک،  2گازپروم، 

 8313در حال فعاليت هستند. شرکت سهامي عام گاز پروم در سال  (PSA) مشارکت در توليد

ر ر حال حاضشد و د تأسيسجهت اکتشاف ، توليد، توسعه و انتقال و عرضه گاز در روسيه 

 ( دولتي است. % 29/۰۱اي از این شرکت )بخش عمده

توليد گاز در روسيه در دهه آینده تغييرات زیادي خواهد داشت تمرکز توليد از توليد سنتي 

گازپروم در غرب سيبري )ميادین سه گانه یامبورگ ، اورنگوي  و مدوژي( به سمت منابع 

گيدان پنينسوال، شرق سيبري، دریاي کارا و خاور  تاز  ، یامال پنينسوال و -پور-جدید ندیم

در ميادین فعلي توليد  2۱2۱بيني گازپروم آمده است تا سال دور حرکت خواهد کرد. در پيش

 .افت توليد مواجه خواهد شد % 7۰با حدود  2۱9۱افت و تا سال  % 2۰

 شودمي ني محسوبدانيم روسيه در ذخایر و توليد گاز طبيعي بازیگر اصلي جهابا اینكه مي

ي که توليد و توسعه تأثيراز تجارت جهاني گاز را در دست دارد، اما  % 2۱و چيزي حدود 
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ه این موضوع ات سوئي کتأثيرميادین گاز شيلي آمریكا بر خودکفایي آمریكا داشته و به تبع آن 

 رفت. بخشي گاز اروپا دارد را نباید نادیده گهابر اقتصاد روسيه و تحكّم روسيه در بازار

المنافع صورت ي مستقل مشترکهاتوجهي از صادرات گاز روسيه به اروپا و کشورقابل

 .پذیردمي

 الكتريسيته
کنندگان برتر برق در جهان است. پس از آمریكا، چين و روسيه از توليدکنندگان و مصرف

 29۹از  بيش 2۱8۹هند چهارمين شبكه بزرگ برق جهان را دارد. روسيه مطابق با آمار سال 

 گيگاوات ظرفيت نصب شده توليد دارد که شامل:

 شده توسط ي استفادهها. سوختدهدميرا تشكيل  % ۹7ي توليد برق حرارتي واحدها

، سوخت % 27 سنگلزغا، % 78ي توليد برق حرارتي عبارتند از: گاز طبيعي واحدها

 .% 8صرفا  ها و سایر سوخت % 8مایع 

 دهند.از کل را تشكيل مي % 28آبي  ي توليدي برقواحدها 

  از کل ظرفيت را دارند. % 88 ايهستهواحدهاي انرژي 

ي، عبارتند از شمال غرب هااي در بخش برق است. این سيستمسيستم منطقه 7روسيه داراي 

 .مرکز، جنوب، ولگاي ميانه، اورال، سيبري و شرق دور

 سنگلزغا .9,8

سيه رو سنگلزغارخوردار است. بسياري از معادن ب سنگلزغاروسيه از بزرگترین ذخایر 

سازي به دليل مشكالت ي تجاريهادر سيبري و شرق دور متمرکز شده است که با چالش

.روسيه  کندميي انتقال به بازارهاي مصرف داخلي و خارجي دست و پنجه نرم هامسافت

 است. به همين سنگلزغاسومين صادرکننده بزرگ جهان پس از اتریش و اندونزي در زمينه 



 

91 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 . پس ازکندميدليل نقش بسيار مهمي در خصوص امنيت عرضه این محصول در جهان ایفا 

سازي صنایع دولتي مرتبط با فرآوري و توليد فروپاشي اتحادیه جماهير شوروي و خصوصي

ي برداري جدي روبرو شد؛ براي مثال کمبود تجهيزات مدرن معدن، بهرههابا چالش سنگلزغا

از معادن بدون سوددهي، کمبود نيروي کار متخصص و از طرفي وابستگي شدید سبد انرژي 

 % 87از سوخت نيروگاهي توليد برق و  %8۹حدود  تأمينجهت  سنگلزغاداخلي روسيه به 

دولت برنامه بلندمدتي  2۱82در ژانویه  ها بودند.از انرژي اوليه مصرفي از جمله این چالش

و ایجاد فضاي  سنگلزغاسازي صنعت با هدف مدرن 2۱9۱تا  سنگلزغاسعه بخش براي تو

ميليون  93۱افزایش توليد تا  هاسياستتصویب کرد. این  سنگزغالکسب و کار تجارت براي 

ميليون تن دیگر  22۱ميليون تن براي صادرات و  87۱، که از این ميزان کندميتن را دنبال 

 برآورد شده است.  براي تقاضاي داخلي

جهان پس از چين، آمریكا، هند، اندونزي و اتریش  سنگلزغا کنندهتوليدروسيه ششمين 

توليد  ۰داشته است. در جدول  2۱82ميليون تن مطابق آمار سال  272است. توليدي معادل 

وسيه را ر سنگلزغانيز موقعيت ذخایر  7هر منطقه از روسيه آمده است. تصویر  سنگلزغا

 .دهدمينمایش 

 (2۱89در مناطق اصلي روسيه )آمار سال  سنگلزغا. توليد  ۰جدول 

 تولید )میلیون تن( منطقه واحد فدرالی

 Kemerovo ۰۲۸ سیبری

 Krasnoyarsky ۸۰ سیبری

 Zabaykalsky Krai ۰۰ سیبری

 Republic of Khakasia ۰۸ سیبری

 Irkutsk ۰۸ سیبری

 Novosibirsk ۵ سیبری

 Republic of Komi ۰۸ شمال غرب

 Republic of Sakha ۰۸ شرق دور
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 Primorsky ۰ شرق دور

 Khabarovsk ۵ شرق دور

 Sakhalin ۸ شرق دور

 

 روسيه  سنگلزغاذخایر  – 7تصویر 

 اتمي
ر . مطابق با آماکندمينقش مهمي در سياست و توليد انرژي روسيه بازي  ايهستهانرژي 

.  طي شودمي تأميناز توليد برق کشور از طریق این بخش  %87حدود  2۱82نامه سال 

شده راکتورهاي ظرفيت نصب 2۱9۱پذیرفته در سند راهبردي انرژي هاي صورتریزيبرنامه

 ۹2تا   ۰2گيگاوات به  22برابر شود و از  2,۰الي  2باید  حدوداً  2۱۱1در سال  ايهسته

 (.1برسد )تصویر  2۱9۱وات در گيگا
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 2۰که  اندشدهشده دارد که در بخش اروپایي واقع نصب ايهستهواحد انرژي  99روسيه 

تعریف شده دارد. نوع  ايهستهنوع واحد انرژي  9کنند.  روسيه گيگاوات توليد را تضمين مي

متوسط آب سبک ( ، نوع دوم  راکتورهاي گرافيت  VVERاول  راکتورهاي آبي تحت فشار )

(LWGR) ( و نوع سوم راکتورهاي کانال قدرت باالRBMK که نوع سوم پس از اتفاق )

ليستي از راکتورهاي فعال  ۹معروف است. جدول   FBRرنوبيل بازطراحي شد و با نام چ

 روسيه ارائه داده است.  

 

 یزيربرنامه، در حال ساخت و برداريبهرهي در حال ها نقشه راکتور – 1تصویر 

 2۱9۱شده روسيه تا سال 

 : ليست راکتورهاي فعال روسيه۹جدول 
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 راهكار سياستي

 

 

 

 

 

 

 

 

 نو های انرژی
م،  برینو نام مي هايانرژيتجدیدپذیر دارد. وقتي از  هايانرژيروسيه منبع نامحدودي از انواع 

منظور انرژي خورشیيدي، بادي، آبي، زیسیت توده، پسماند در سرزمين روسيه است.  توسعه 
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باال در روسيه سرعت پایيني دارد. این بخش دو چالش عمده  پتانسیيلرغم نو علي هايانرژي

نو را به مراکز جمعيت روسییيه وصییل کرد. مراکز  هاي انرژيتوان دارد. اول اینكه چگونه مي

 تواني در غرب، جنوب غرب و جنوب روسیيه متمرکز هستند. و دوم اینكه چطور ميجمعيت

ي هامنابع مصرفي انرژي را با توجه به سابقه طوالني فرهنگ مردم روسيه در مصرف سوخت

 نو تبدیل کرد.   هايانرژيفسيلي را به 

مناسب الخصیوص در مناطق وسییيع جنوب غرب و جنوب که توليد انرژي خورشیيدي علي

ي فتوولتایيک هستند، پتانسل باالیي دارد. در طول سال، تابش افقي تا هابراي ساخت ایستگاه

 از بيشییتر % ۰۱رسیید. بطور متوسییط این ميزان کيلووات سییاعت در هر متر مربع نيز مي 2,۰

کشییوري مثل آلمان اسییت. انرژي بادي در روسییيه با توجه به برآوردهاي جهاني  باالترین 

را دارد. برخالف انرژي خورشییيدي مناطق مناسییب جهت توليد انرژي بادي در کل پتانسییيل 

هزار  ۰۱روسيه پراکنده شده است.  بطور کلي پتانسيل فني براي توليد انرژي بادي در روسيه 

ند انرژي بادي ن. انرژي زمين گرمیایي نيز هماشیییودميتراوات سیییاعیت  در سیییال برآورد 

 2۱۱تا  ۰۱گرمایي با در جه حرارت متعددي از سياالت زمينگسیتردگي فراواني دارد. ذخایر 

کيلومتر در این  9متر تا  2۱۱درجیه سیییانتيگراد در روسیییيیه وجود دارد. عمق مورد نظر از 

گيگاوات انرژي  9گيگاوات الكتریسییيته و  2خصییوص متغيير اسییت.  کل ظرفيت این بخش 

 يها. ترکيب مجموع طول رودخانهگرمایي است. انرژي آبي در روسيه رتبه اول جهاني است

 .برابر توليد فعلي است ۰ميليون کيلومتر است.  پتانسيل این بخش  1سرزمين روسيه بيش از 
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 (وزارت انرژي 2۱87ي نو در روسيه )آمار ها ظرفيت و توليد انرژي  3تصویر

 سیر تحول ساختاری بخش انرژی

 میالدی 02انرژی در دوران اتحادیه جماهیر شوروی و دهه 
ميالدي با تجدید سیاختارگسیترده اي در صیینایع نفت روبرو شد. این  833۱روسیيه در دهه 

تجدید سییاختار سییواالت بسییياري را درباره مدل سییازماني ، مطرح کرد. محيط اقتصییادي که 

بخش انرژي در آن توسیعه یافته بود؛ دسیتخوش تغيير شده بود. این تغييرات ناشي از سقوط 

سيد ربه نظر مي هاسالم بر اقتصیاد دسیتوري متمرکز این کشیور بود. در آن ي حاکهامكانيزم

 ي جدیدي براي تضمين رشد خود باشد. هابخش نفت در تكاپوي یافتن مكانيزم

ييرات توانست مستقل از تغصنعت نفت روسيه نمي گذاريمقرراتبا توجه به آنچه گفته شده 

م از ميراثي که سیيست تواننميرا  گذاريقانون براین،کل سیيسیتم اقتصیادي، عمل کند. عالوه

متمرکز آن دوره به جاي مانده بود مستقل دانست. بنابراین سيستم جدید اقتصادي  ریزيبرنامه

. کردميبطور کیامیل الگوهیاي رفتاري را در حوزه انرژي و سیییاختار مربوط به آن را تعيين 

ه جماهير شوروي صنعت نفت به دنبال ميالدي پس از فروپاشي اتحادی 3۱عبارتي در دهه  به

ي فني که واحدهاو  هاي مرکزي، وزارتخانههاسییازمانچارچوبي بود که بتواند جانشییين همه 

  .تحت کنترل اقتصاد مرکزي بودند، باشد
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بحران اصلي صنعت نفت در اتحاد جماهير  833۱از سال  الخصوصعليکاهش مستمر توليد 

ته بود. نهف گذاريسرمایه تأمينشیوروي بود. ریشیه اصلي این بحران در ناتواني صنعت براي 

اي نداشته، عالوه بر در بخش انرژي مناقشه گذاريسرمایهدر آن سیالها کسي در مورد نياز به 

اي به توليد رساندن مخازن وجود نداشت، اما آن تردید نيز در اجراي یک سياست نوسازي بر

 يهاگذاريسرمایهرغم هيچ اقدامي در راسیتاي نوسیازي صینعت صیورت نپذیرفته بود. علي

از  % 2۱ا قبیل از فروپیاشیییي اتحادیه جماهير شیییوروي( که ميالدي )دقيقًی 3۱اواییل دهیه 

ت يت صنعت نفي صنعتي در بخش انرژي صورت گرفته بود، همچنان وضعهاگذاريسیرمایه

که در آن برهه فقط  دهدميميالدي نشان  3۱ي دهه هابهتر از سیایر صنایع نبود. نتایج بررسي

از تجهيزات  % 7۱ي را داشییت و در عين حال المللبيني هااز این صیینعت اسییتاندارد % 82

به شیدت ضیرورت داشت. عالوه بر آن  EOR حفاري نياز به نوسیازي داشیتند، اسیتفاده از

ن شد، ایي اکتشیافي در صنعت نفت روسيه از مشكالت آن دوره محسوب ميهالوککاهش ب

حداقل  نتأميله با توجه به مشكالت اقتصادي جاري شدیدتر شده بود. اقتصاد روسيه از أمسی

ي صیینعت نفت با توجه به هابراي حل این مشییكل عاجز بود. حجم فعاليت گذاريسییرمایه

ي تخصییيص داده شییده به وزارت هاطرحي که در شییده )شییاخص سیینتمقياس متراژ حفاري

 7به  1۱ميليون متر بود و در اوایل دهه  ۰در حدود  7۱( در طي دهه رفتميانرژي بیه کیار 

. سییقوط اتحادیه جماهير بود ميالدي تجربه کرده ۹۱آن را در دهه  ميليون متر رسییيد که قبالً

بين  تنهایيشیافات در روسيه بهسیابقه اکتشیاف همراه گردید. حجم اکتشیوروي با کاهش بي

کاهش پيدا کرد. در زمينه توليد نيز عدم جایگزیني  % 9۱به ميزان  8339و  8332هیاي سیییال

ي بسیییته به هاچاهگردید. تعداد  هاچاهتوجهي از تجهيزات موجب بسیییته شیییدن تعداد قابل

 .شدميي نفت هاچاهاز کل  % 22رسيد که شامل حلقه مي 983۱۱
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)افزایش سرمایه مورد نياز براي توليد یک تن نفت( بهتر  وريبهره هايشیاخصوخيم شیدن 

بحران صیینعت نفت روسییيه در آن  تواندمي هااز کاهش توليد و یا حتي کاهش تعداد حفاري

 .دوره را نشان دهد

موفقيت مدل توسیعه صینعت نفت شیوروي بر مدیریت گسیترده منابع وابسته بود و افزایش 

. این مدیریت توانست افزایش توليد نفت کردميدر این بخش را دنبال  گذاريسرمایهمسیتمر 

را به همراه آورد اما نتوانست از وخيم شدن مستمر در اجراي عمليات صنعت نفت که توسط 

ه ک شودميالگوي نرخ رشید ذخایر قابل مشیاهده بود، جلوگيري کند. تناقض اینجا مشییاهده 

(، همچنان نياز مبرمي به نوسییازي 7م سییرمایه هنگفت )جدول رغصیینعت نفت روسییيه علي

 .داشت

 833۱تا  831۱اتحادیه جماهير شوروي سابق هاي شاخصتعدادي از  –7جدول 

 ۰۲۲۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ سال

 ۰/۰۸ ۲/۰۲ ۲/۸۰ متوسط بازدهی ذخایر جدید )تن در روز(

 ۰۸۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۲۸ )متر( هاچاهمتوسط عمق 

 ۵/۸۸ ۲/۲۲ ۸/۵۸ محتوای آب )%(

 ۰/۰۸۸ ۰/۲۸ ۰/۸۸ در تن( ۰۲۲۸در هر واحد ظرفیت )روبل  گذاریسرمایه

در  گذاريسرمایهاز آنجائيكه اقتصاد روسيه دیگر در وضعيتي نيست که پاسخگوي نرخ رشد 

راي شدت کاهش پيدا کند. بنابراین منطق جدیدي بتوليد نفت به رفتمياین بخش باشد انتظار 

تا بر آن اساس سطح منابع صادراتي محفوظ بماند و این  شدميتوسعه این بخش باید تعریف 

 .از خالل فرآیند تجدید ساختار اقتصاد روسيه به دست آورد توانميموضوع را هم فقط 

ير باشد که به دنبال تغيمي هایيدهنده محدودیتي مذکور در صنایع نفت روسيه نشانهابحران

رحال صنعت نفت ه متمرکز حاکم شوروي، با آن روبرو شده بود. به ریزيبرنامهاقتصاد 
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بایستي خودش را با شرایط یک اقتصاد ویران که تغييرات بيشتري را هم در مقابل دارد مي

  .تطبيق دهد

 متمرکز دستوري و بوسيله ریزيبرنامهروسيه وارث صنعتي بود که توسعه آن در چارچوب 

ي کمي صورت گرفته بود. باید توجه داشته باشيم که در روابط بين کارگزاران اقتصادي، هاروش

که  در جایي« پول»و « قيمت»و اصوال  دهدميقلب سيستم اطالعاتي را تشكيل  ریزيبرنامه

ر عهده خواهند اي را ببردارهاي اصلي اقتصادي اطالعات را تشكيل ندهند، نقش منفعالنه

شده در برنامه یكساله و پنجساله بود که رشد داشت. در سطح اقتصاد خرد نيز اهداف تعریف

د. اي را برگزیده بودنگيرانهي سختهابرنامه ها. ضمن اینكه آنکردميصنعت نفت را راهنمایي 

. بنابراین شدميزیرا هدف هر سال بر اساس افزایش نسبت به سال قبل محقق شده بود، تعيين 

ميليون تن  ۹9۱. هدف افسانه اي توليد شدميتوسعه صنعت نفت بر اساس مقادیر کمّي تعيين 

ود. ب هاریزيبرنامهاما هرگز به دست نيامده بود، مثال خوبي از این گونه  شدميهمواره عنوان 

کننده اصلي چنين سيستمي بود. در سيستم اقتصادي رژیم اقتصادي تخصيصي ، هماهنگ

 هاي اقتصادي بودند که از لحاظ مواد اوليه، آنواحدهاهمانند سهامدار  هاشوروي، وزارتخانه

باشد مي تابعيتي -کننده روابط دستوري را تحت کنترل داشتند. این نوع از هماهنگي، تعریف

ي مختلف واحدهاشده بين . روابط اعمالشودميکه از طریق سلسله مراتب سازماني اعمال 

بود. بكارگيري این نوع هماهنگي از طریق دو  به صورت افقي تنظيم شده اساساً اقتصادي

 :مكانيزم اصلي امكان پذیر بود

 ايمتمرکز در تخصيص بودجه گذاريسرمایه تأمين -8

 و مواد اوليه هاعرضه متمرکز داده -2

، بخش نفت در سطوح شدمياجرا  8338بر اساس این برنامه اقتصادي تخصيصي که تا سال 

 . اولين پيامد چنين ساختاري، تفكيکشدميمختلف به وسيله ساختار سلسله مراتبي اداره 
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يد که زیر بود و با تول شناسيزميننهادي اکتشاف و توليد بود. اکتشاف تحت اختيارات وزارت 

ي هامالي اکتشافات بر اساس تخصيص تأمينگونه ارتباطي نداشت. نظر وزارت نفت بود هيچ

ل را بر عهده داشت ارسا هاوزارت نفت که مسئوليت تصویب و سپس توليد آن اي بهبودجه

اي نيز آثار خود را بر چگونگي ارزیابي ي بودجههابينيمالي از طریق پيش تأمينگردید. مي

ثابت  يهاي اکتشاف به صورت هزینههاگذاشت. هزینهو هزینه نفت توليدي بر جا مي هاقيمت

. امروزه این موضوع بحث قيمت واقعي نفت توليدي در شدميدر قيمت نفت در نظر گرفته 

 نيز هافعاليتاتحادیه جماهير شوروي را همچنان الینحل باز گذاشته است. در مورد سایر 

 هاي یادشده در جریان بود. وزارتخانههاساختار سازماني مشابهي در هر یكي از وزارتخانه

ي فني توليد تشكيل شده بودند. در مقياس واحدهاسسات توليدي بودند که از ؤمسئول م

اي موسسه روسي( بر مبناي منطقه 99موسسه توليدي ) 22اتحادیه جماهير شوروي سابق 

واحد فقط در  888ي فني توليد را بر عهده داشتند )واحدهامدیریت  هاآنشده بود.  تأسيس

ع توليدي مسئوليت توزی مؤسساتدادند. را پوشش ميي نفتي مختلف هاروسيه( که حوضه

يص ي توليدي تخصواحدهاي مزبور بين هاوزارتخانهتوسط  سرمایه و نيروي انساني را که قبالً

يري گ، قدرت واقعي تصميمیادشدهي هاوزارتخانهداده شده بود را بر عهده داشتند. بنابراین 

ند. در این حالت قدرت کردمياقتصادي را در دست داشتند و عمليات توزیع منابع را اجرا 

الت یي بود که توسط تشكيهابيش از استراتژي هاوزارتخانه تأثيرنامحدود بود. چه بسا  هاآن

 .تعریف شده بود ریزيبرنامهي دولتي و هاسازمانمرکزي مانند 

، شاهد خوبي براي این شدميکه زیر نظر وزارت نفت اجرا  يگذارسرمایه ايمنطقهتوزیع 

رر به نفع منطقه اروپایي قدیمي و به ض هاوزارتخانهیي که توسط هاگيريموضوع است. تصميم

 .منطقه جوان و بسيار غني سيبري غربي اتخاذ گردید، آینده صنایع نفت را به ویراني کشيد

در اجراي  هابر اساس درجه موفقيت آن هانگاهوزارت نفت با تخصيص مجدد منابع ميان ب

را متعادل کرد. وزارت نفت به منظور  ايمنطقهوضعيت بوجود آمده ناشي از توزیع  هاطرح
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یشان به تخصيص مجدد منابع سرمایه بين اکتشاف هابراي اجراي طرح مؤسساتقادر ساختن 

غربي  صيص داده شده به سيبريو توليد پرداخت و با توجه به تفاوت فاحش ميزان سرمایه تخ

ر د شده براي این منطقه به هدایت مجدد منابع به سيبري غربي اقدام کرد. بينيپيشو توليد 

 در آن دوره هستيم.  هااولویتواقع با این اقدام شاهد اعمال مدیریت براساس 

 هانهسودآوري و هزیي هادر آن دوره منطق حاکم بر توسعه صنایع نفت، ارتباط چنداني با معيار

ه به ک ايسرمایه، گردیدميي بودجه اي اعمال هابينيپيشمالي که از طریق  تأميننداشت. با 

، بدون در نظر گرفتن هزینه بود. منطق شدميتوليدي تخصيص داده  مؤسساتوزارتخانه و 

خصيص ت و از طریق هابخشو حتي به ضرر سایر  هاهزینهاولویت تخصيص نيز بدون توجه به 

 باشديممتمرکز  ریزيبرنامه. این موارد مثال کاملي از اصول سيستم شدميمجدد سرمایه انجام 

اهميت چنداني نداشت. زیرا روش  سودآوريکه در آن دوره حاکم بود. عالوه بر آن مفاهيم 

طور سيستماتيک کمتر از مقدار واقعي ه ي اساسي را بهاخود بهاي کاالخوديهب گذاريقيمت

ا تضمين ي توسعه مستمر صنعتي ربایستميو انرژي نيز یكي از این موارد بود که  کردميتعيين 

 .شدميکنندگان محسوب ناي براي مصرفو لذا هزینه کردمي

ي عددي در ارتباط با هاي مرکزي در راستاي حل معضالت اقدام به ارائه راه حلهاسازمان

توسعه سرمایه و نيروي انساني نمودند.  به عنوان مثال با بروز عالیم مشكالت در سيبري غربي 

گيري شد و پر واضح است که براي اکتشاف در این منطقه جهت هاگذاريسرمایهبه سرعت 

 .شودميچنين پاسخي تنها در چارچوب اقتصاد تخصيصي ایجاد 

تدریجي سيستم اقتصادي متمرکز در صنعت نفت، اساس مكانيزم  ریزيبرنامهعدم استقرار 

بخشي را نابود کرد. این گسيختگي به تنهایي کافيست که کاهش مستمر توليد در هماهنگي بين

و تخصيص  گذاريسرمایهمالي متمرکز  تأمينرا توضيح دهد. از طرفي  833۱ ي اوایل دهه

نيز از بين رفت. قوانيني که گورباچوف در  شدمياجرا  هاوزارتخانهکه توسط  هاممرکز داده

تصویب کرد، اولين اقدامات مهم در  8338و  8317دولتي در سال  مؤسساتمورد استقالل 
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طور  هتوليدي ب مؤسساتاین زمينه بود. این اقدامات با اعطاي استقالل مالي و مدیریت به 

. همچنان به جاي خود باقي بودند هانهوزارتخاثر ساخت در حاليكه أمستقيم صنعت نفت را مت

 نفتي مبدل شدند ) و حداقل در تئوري( توانستند بخش ي هاشرکتتوليدي نفتي به  مؤسسات

در زمينه تخصيص منابع را در دست بگيرند. در واقع این اقدام  گيريتصميماي از قدرت عمده

و به زیرا با کسري بودجه ر مالي این بخش بود. تأميندولت بيشتر به دليل کنار کشيدن از 

رو شده بود. البته ماهيت خط مشي صنعت نفت تغييري هافزایش اتحادیه جماهير شوروي روب

ثابت  همچنان هاقيمتو  گردیدميي دولتي سطح توليد مشخص هاو با دستورالعمل بود نكرده

  .بود

  ي توليديهابرنامهي دولتي پس از مدت کوتاهي تا حد زیادي جایگزین هادستورالعملاین 

ه توانسته بودند درج هاشرکت. در حقيقت این گردیدميتوليدي ابالغ  مؤسساتشد که به 

اندکي از استقالل را در رابطه با کنترل توليد و فروش و مدیریت مالي و اقتصادي خود به 

را  خشهماهنگي تمام ب تواندميي دولتي هادستورالعملدست آورند. اعتقاد بر این بود که 

 اريگذمقررات، ساختار مؤسساتهرحال عدم توانایي دولت در واگذاري صحيح کند. به تأمين

، هماهنگي ميان گذاريسرمایهمالي متمرکز  تأميند. با سقوط بو را بسيار نامطمئن کرده

 اقتصادي کردند ریزيبرنامهشروع به اجراي  هاوزارتخانهبا مشكل مواجه شد، لذا  هاوزارتخانه

  .شدميکه تا قبل از آن از مرکز، هدایت و کنترل 

اي را بر عهده گرفت. اول این که از طریق بنابراین وزارت نفت در آن دوره عمليات دوگانه

ي الزم در مورد عرضه کاالهاي هاداشت به هماهنگي هاوزارتخانهیي که با سایر هارابطه

الي ي دولتي، توزیع منابع مهادستورالعملراي پاسخگویي به پرداخت. در عين حال ب ايسرمایه

 و انساني را بر عهده گرفت. 

زدایي تدریجي وزارت نفت که صنایع باالدستي را بر عهده داشت از یک سو با مقررات

رو بود ولي از سوي دیگر قيمت نفت همچنان تحت کنترل باقي مانده بود. هروب گذاريقيمت
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د. در تدریج تضعيف گردیه ب ايسرمایهي شرکت نفت براي خرید کاالهاي بنابراین قدرت مال

حقيقت این تحوالت تدریجي، باعث بوجود آمدن روابط قدرت جدیدي گردید که نظم 

توانست عنوان مثال، آزادسازي قيمت ميهرا در تخصيص منابع تغيير داد. ب هااولویت

زني ایجاد گردید. بر اساس چانه هاتشرکدهنده رابطه قدرت جدید باشد که بين توضيح

این فرآیند را تكميل کرد و به فروپاشي روابط بين  واقعاً 8338حرکت قهري و ناگهاني سال 

  .گان تجهيزات در زنجيره نفت منجر گردیدکنندعرضهگان نفت و توليدکنند

گان توليدکنندز ا گان تجهيزات در مناطق بسيار دورکنندعرضهاستالينيستي  ریزيبرنامهبر اساس 

ک صورت یه نفت قرارداشتند و یكي از این مناطق عمده توليدي، آذربایجان بود که امروزه ب

 .جمهوري مستقل در آمده است

 تحول ساختار صنعت نفت روسیه
سقوط اقتصاد متمرکز روسيه نياز به تجدید ساختار کل بخش انرژي را مطرح ساخت. از بين 

تر هر کدام بخشي از صنایع نفت را بر عهده داشتند این نياز جديیي که هاوزارتخانهرفتن 

بر  شودميکرد. سواالتي از این قبيل نيز مطرح بود: بخش انرژي که ميراث گذشته محسوب 

چه مبنایي باید تجدید ساختار گردد؟ تمایل رهبران روسيه براي حرکت به سمت اقتصاد بازار، 

 که کردمياین هدف، نوعي از تجدید ساختار را ایجاب  پردازانهبدون توجه به ماهيت خيال

مبتني بر ساختار شرکتي براي بخش انرژي بود. البته براي دولت بسيار اهميت داشت که چه 

باید بكار گرفته شوند. که با توجه به وضعيت روسيه از کيفيت مي هاشرکتنوعي از انواع 

ود تو قوانيني که از اقتصاد متمرکز باقي مانده بباید در پر هاشرکتمناسب برخوردار باشد، این 

به فعاليت بپردازند. به هر حال تجزیه و تحليل الگوي رفتاري این بازیگران جدید که دیگر بر 

را شرکت دانست کمک خوبي براي شناختن وضعيت  هاآن تواننمياساس تعاریف سنتي 

 .باشدميفعلي صنعت نفت روسيه 
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 833۱بازیگران صنعت نفت و گاز روسيه )بجز صنعت پاالیش( اتحادیه جماهير شوروي و در دهه  – 8۱تصویر 

 

 833۱ساختار تجاري و مالي صنعت نفت و گاز اتحادیه جماهير شوروي و در دهه  88تصویر 
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 ميالدي ناشي گردید 3۱توليدي در دهه  مؤسساتتجدید سازماني که بطور خودجوش از ميان  -82تصویر 

شرکت دیگر نيز در سال  8۱صادراتي تحت قيوميت شرکت روسنفت به  ي هاشرکتبه غير از 

توليدي کومينفت  مؤسساتجواز صادرات اعطا شده که شامل شرکت لوک اویل  8332

 .ندشدمينيژنيواریوسک نفتگاز و پيرمنفت 

گفت که برنامه تجدید سازمان صنعت نفت روسيه بسيار ساده است.  توانميحداقل در تئوري 

در یک نگرش کلي تجدید سازمان صنعت نفت روسيه با چارچوب کلي که براي تمامي صنایع 

سهامي ي هاشرکتمالي مرکزي و  يهاشرکتروسيه انتخاب شده است در ارتباط است. 

م گردیدند. شرکت گازپرو يستأسدولتي در بخش نفت ي هاشرکتمشترک براي مدیریت 

بود به  قرار هابعد هاشرکتبراي گاز طبيعي و شرکت روس نفت براي نفت ایجاد گردید. این 

این اقدام را حرکتي در جهت تمرکز مالكيت  توانميبخش خصوصي واگزار گردند. بنابراین 

از را قبل ار مورد نيمرکزي باید وظيفه تجدید ساخت يهاشرکتاز باال به پایين قلمداد کرد. این 

سازي اجرا نمایند. این وظيفه به ویژه در مورد شرکت روس نفت قابل مشاهده از خصوصي

دي در تولي مؤسسات .تغييري نيافت ،است. اقداماتي که توسط گورباچوف انجام شده بود

دي ا حدوصورتي که ته قرار گرفتند ب تأیيدانرژي داشتند مورد  ي هاشرکتنقشي که به عنوان 

مالي  تأمينملزم شده بودند  هاآنقدرت اقتصادي هم به دست آوردند. به ویژه اینكه 

شان برعهده بگيرند در واقع این حرکت از قانون ي خود را از طریق بودجههاگذاريسرمایه

توليدي اجازه مي داد  مؤسساتسرچشمه گرفته بود. این قانون به  8332سال  سازيخصوصي
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مالي مرکزي  يهاشرکتنيز در اختيار  هاآنسهامي بشوند و سهم  يهاشرکتکه تبدیل به 

گذاران بخش خصوصي منتقل گردید. این به سرمایه هاسرمایهباشد. به تدریج مقداري از این 

در بين مردم و سپس واگذاري به کارکنان این  هاشرکتکار در ابتدا با توزیع اوراق بهادار این 

مالي مرکزي  ي هاشرکتمدت، دولت از طریق رحال در ميانهصورت گرفت. به هاشرکت

دار باقي ماند. شرکت روس نفت قرار بود حداقل به مدت ترین سهامهمچنان به عنوان عمده

توليدي را در اختيار بگيرد. به همين صورت سرمایه شرکت  مؤسساتسه سال اکثریت سهام 

عنوان دارایي دولت باقي ه به صورت سه سال بحداقل % 2۱گازپروم نيز قرار بود تقسيم گردد. 

موع ي مختلف و در مجواحدهابه مدیریت تعلق بگيرد و بقيه بين کارکنان، مدیران  % 8۱بماند، 

از  % 23به مردم اختصاص یابد. براي جلوگيري از درگيري بين مناطق و مرکز نيز قرار شد 

ازپروم در آن مناطق واقع شده ي شرکت گواحدهافروش برسد که ه سهام فقط در مناطقي ب

صنعت نفت  سازيخصوصيدر مورد  8332نوامبر  22است. فرمان بوریس یلتيسين در تاریخ 

، که ما تا بحال به یک جنبه آن اشاره کردیم که عبارت کردميجنبه متمایز را دنبال  2روسيه 

مان طور همزه ما بتوليدي. ا مؤسساتسازي شرایط براي تغيير قانوني مالكيت  از آماد است

نفت، سبنابراین شرکت رو .ساختاین دستورالعمل تجدید ساختار صنعت نفت را نيز مطرح مي

شرکت ادغام عمودي روسيه مطرح گردید.  8۱الي  1با تجدید سازمان صنعت نفت، بر اساس 

تشویق رقابت در صنعت نفت بود تا جایگزین بازار  هاشرکتاین  تأسيسیكي از اهداف 

 ايطقهمنست منجر به انحصار توانميري شود. حتي اگر مقياس ذخایر یک شرکت نيز انحصا

دیگر . تا به رقابت با یكشدميداده  تأسيسدیگر، اجازه  يهاشرکتگردد. در این صورت نيز به 

اس ي را در بازار انرژي کسب کنند. بر اسالمللبيننفتي  ي هاشرکتبپردازند و توان رقابت با 

کليه  هاشرکتسه شرکت که به صورت عمودي ادغام شدند، ایجاد شد. این  هدف مزبور

اویل، عمليات اکتشاف، توزیع و پاالیش را بر عهده داشتند. این سه شرکت عبارت بودند از لوک

ارتند اضافه شدند که عب هاشرکتبه این  هایوکوس و سورگاتنفتگاز. چهار گروه دیگر نيز بعد
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ت نيز همانند شرکت روسنف هاشرکتاین  .سيدانكو، روستوچنایاکومپ و اوناکواز: اسالونفت، 

 حداقل تا سه سال دیگر موقعيت بایدميشرکت روسنفت  هرحالبهشرکت مالي مرکزي بودند. 

 هاشرکتاز سهام این  % 2۰حفظ کند. در واقع  هاشرکتخود را به عنوان سهامدار عمده در این 

ر بندي سهام این شرکت در جدول زی. طبقهگرفتميه دولت تعلق از طریق شرکت روسنفت ب

 .قابل مشاهده است

 به غير از روسنفت ندکردميي جامع نفتي که نقش شرکت مالي مرکزي را ایفا هاشرکتساختار سرمایه  -1جدول

 % صاحب سهام

 91 توليدي مؤسسات

 91 ها پاالیشگاه

 22 توزیع کنندگان
 مالكيت سرمایه هر شرکت ي نحوه -3جدول 

ه نوع از س مستقلي نيز به صورت خودجوش ظاهر گردید. تقریباً يهاشرکتالبته در این ميان 

که  ودشميي یهاشرکتمستقل در روسيه قابل شناسایي است. نوع اول شامل  يهاشرکتاین 

 از معموال هاشرکتبر اساس قرارداد اجاره روي قسمتي از یک حوضه نفتي فعاليت دارد. این 

که به یک موسسه تعلق دارند. نظير شرکت  اندشدهیک یا چند واحد توليدي تشكيل 

به صورت تجاري در  ي مالي است که کامالًهاسازمان ،هاشرکتچرنوگورنفت . نوع دوم این 

 سهم مالک

 ۸۵ دولت )از طریق روسنفت(

 ۰۵ سرمایه گذاران خصوصی

 ۰۵ مردم عادی

 ۰۵ یالمللبینسرمایه گذاران 
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. مانند شرکت هرمس و ریتيک و نيپيک. نوع سوم کنندميزمينه صادرات و بازرگاني فعاليت 

)محلي( و مرکزي ایجاد شده بودند. ايمنطقهبه دليل اختالف بين مسئوالن  هاشرکتاز این 

ساختارشان را خودشان بوجود آورده تا  تمایل دارند مستقل از مرکز باشند و هاشرکتاین 

اميكو  ي نظير شرکت سیهاشرکتاي داشته باشند. نفتي دسترسي ویژه يهابتوانند به درآمد

براي فالت قاره ساخالين، شرکت سينكو  براي اتحادیه سيبري غربي یا شرکت راشين پتروليوم 

اف گيرند. این جواز اکتشدر اوبالستِ ایرکوتسک از همين طریق توانستند جواز اکتشاف ب

 .اعطا گردید شناسيزمين ايمنطقهي هابدون حمایت از مرکز و توسط کميته

 تحول ساختاری صنعت گاز در روسیه
. درواقع دباشميزدایي بخش نفت جامعيت گسترده صنعت گاز درست در نقطه مقابل تجمع

واحد  ۹واحد ساخت،  ۹واحد تحقيق و توسعه،  3یک سيستم عرضه منحصر به فرد گاز و 

شاخه فرعي تحت مدیریت شرکت گاز پروم قرار دارد. صنعت گاز از انحصار  28خدماتي و 

در توليد، حمل و نقل و توزیع برخوردار بود. این مساله هر چند یكي از موضوعات مورد 

ي فني گوناگون صنعت نفت و صنعت گاز تا هاواقعيت هرحالبهاما  باشدميبحث در روسيه 

 . در حقيقت بخش گاز یک صنعتباشدميدهنده توسعه متضاد این دو صنعت حدودي توضيح

ي مستقل هاتوليدي نفت بدون لحاظ کردن منافع جمهوري مؤسسات. باشدمياي شبكه

 ؤسساتمباشند. عالوه بر آن پروم وابسته ميهرحال به شبكه حمل و نقل و توزیع شرکت گازهب

ي که در سطح اروپا امضا شده است محدود شده است اما در بلندمدتتوليدي با قراردادهاي 

تبر ي معهامورد نفت وضعيت این چنين نيست. در مورد روسيه نفت کاالیي است که با ارز

 .باشدمياین ماده بيشتر ویژه آن که امكانات صادراتي در مورد ه، بشودمي گذاريقيمت
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 آغاز

در طول جنگ جهاني دوم دولت اتحاد جماهير شوروي صنعت گاز داخلي  8329در سال 

اکتشاف توسعه و توزیع گاز در مرکز وزارت صنایع گاز متمرکز شده  83۹۰را توسعه داد. در 

ا در منطقه ميالدي وزارت صنایع گاز کشور ذخایر عظيم گاز طبيعي ر 1۱و  7۱بود. در دهه  

 د. گان عمده گاز تبدیل شتوليدکنندسيبري و اورال یافت. اتحادیه جماهير شوروي یه یكي از 

وزارت صنایع گاز تحت مدیریت ویكتور چرنوميردین به شرکت دولتي  8313در آگوست

. در شدميگازپروم تغيير نام داد و اولين شرکت دولتي در اتحادیه جماهير شوروي محسوب 

 ستأسيملي تازه  ي هاشرکتي صنعت گاز به هادارایيهمزمان با فروپاشي  8338اواخر سال 

ي خود را در هادارایيمنتقل شد. گازپروم  TurkmenGazpromو  UKRGazpromمثل 

 روسيه نگه داشته و انحصار خود در بخش گاز را حفظ کرد. 

 (8337-8339)سازيخصوصي

که بوریس یلتسين رئيس جمهور روسيه، چرنوميردین را به  زماني 8332در دسامبر سال 

ریاست مدیریت عامل گازپروم منصوب کرد نفوذ سياسي این شرکت افزایش پيدا کرد. به دنبال 

 8339فوریه  87و با قطعنامه دولت روسيه از  8332نوامبر  ۰الیجه رئيس فدراسيون روسيه از 

 ز پروم شروع به توزیع سهام نمود.گاز پروم به یک شرکت سهامي تبدیل شد. گا

 %8۰عضو از مردم خریداري شد.  727۱۱۱از سهام گازپروم توسط  %99 8332تا سال 

درصد از سهام را براي خود حفظ  2۱سهام به کارکنان گازپروم اختصاص داده شد و دولت 

ترتيب درصد کاهش یافت. تجارت سهام گازپروم به این  91کرد که این مقدار به تدریج به 

  .بودنداز سهام منع شده %3نيز از داشتن بيش از  هارگالتوري شد. خارجي
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 (2۱۱۱تا  8331)هادارایيفرار مالياتي و از بين رفتن 

وزیر روسيه تضمين کرد که گازپروم از مقررات سختگيرانه چرنوميردین به عنوان نخست

و دولت روسيه از سود سهام این  بود . گازپروم ماليات پرداخت نكردهباشدميدولتي معاف 

ت مدیره گازپروم از جمله چرنوميردین و مدیر أمبلغ را برداشت کرد. مدیران و اعضاي هي

ي گازپروم بين شرکا تقسيم شد هادارایي .دخيل بودند هادارایياجرایي شرکت در از بين رفتن 

 .روم دریافت کردي گازپهادارایيکه یک شرکت بازرگاني است نيز از   Itera و شرکت

ود یش در گازپروم بهافعاليتارتباط با چرنوميردین بنابه دالیلي که بي 8331در مارس 

 .توسط یلتسين اخراج شد

 (2۱۱9 – 2۱۱۱اصالحات پوتين )

هنگامي که پوتين رئيس جمهور شد، براي کنترل اوليگارشي وارد عمل شد  2۱۱۱در ژوئن 

نوان عهم را از طریق یک برنامه افزایش داد. پوتين، بهم ي هاشرکتو نظارت دولت روسيه در 

رئيس هيات مدیره گازپروم، چرنوميردین و ویاخيرف را اخراج کرد و کارمندان سابقش 

)مدودوف و ميلر( در سن پترزبورگ را جایگزین آنها نمود که مسئوليت جلوگيري از انهدام 

شرکت ایترا نيز دسترسي  به خطوط  .را به عهده گرفتند هاناي گازپروم و جبران زیهادارایي

وم ي سرقت شده را به گازپرهاهزینهلوله گازپروم را انكار کرد و به ورشكستگي نزدیک شد و 

 .بازگرداند

 (2۱۱۹-2۱۱۰ایجاد کنترل دولتي )

 فرعي گازپروم شامل: گازپروم بانک، هولدینگ يهاشرکت 2۱۱۰در ژوئن 

Gazprommivest  ،Gazfond  و Gazpromfinance B.V  از سهام خود  % 88حدود

قانون فدرالي در مورد  2۱۱۹جوالي  ۰در  .ميليارد دالر به روسنفتگاز فروختند 7را به قيمت 

توسط شوراي فدراسيون به اتفاق آرا  2۱۱۹جوالي  7صادرات گاز توسط دوما تصویب و در 



 

۰1 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

جوالي منتشر شد که حق  2۱امضا و در تاریخ جوالي پوتين قانون جدید را  81شد. در  تأیيد

 .کردميانحصار صادرات گاز طبيعي را به گازپروم اعطا 

 (2۱8۰- 2۱۱7قرارداد با چين )

کميسين اروپا تحقيقاتي پيرامون مسائل ضدانحصاري و ارتباطش با  2۱82در سپتامبر 

پروم  که احتمال ميرفت گاز ي گازپروم آغاز کرد. این تحقيقات برمبناي این امر بودندهافعاليت

 استفاده کند.ءاز موقعيت خود در بازار عرضه گاز سو

 2۱۱در  شانگهاي، گازپروم و شرکت ملي نفت چين قراردادي به ارزش  2۱82مي  28در 

سال منعقد کردند. طي این قرارداد گازپروم موظف به عرضه ساالنه  9۱ميليارد براي بيش از 

 بود. 2۱81بيعي به چين و آغاز این قرارداد از سال ميليارد مترمكعب گاز ط 91

 2۱ساخت و ساز با خطوط لوله سيبري به لنسک شروع شد. روسيه در  2۱82در آگوست 

به عنوان بخشي از پيمان گاز را از طریق خطوط لوله سيبري به چين عرضه  2۱83دسامبر 

رد خط لوله گاز بعدي خواهد کرد. در حال حاضر نيز پكن و مسكو در حال مذاکره در مو

 باشند. مي

 تحول ساختاری صنعت برق روسیه
بندي )سهامي عام( بخش بزرگي از صنعت برق روسيه را در بر گرفته شرکت فدرالي شبكه

 است. 

 2۱۱9ساختار فعلي حاکم بر صنعت برق روسيه نتيجه تغيير ساختاري است که از سال 

 RAOمتعلق به شرکت ات بخش برق تأسيس، تمامي ساختارهاشروع شد. قبل از این تغيير 

UES  در  شده بود و نهایتاً تأسيس 8332بود. این شرکت که یک انحصار دولتي بود در سال

 .گرفتميدر بخش برق در آن دوره توسط دولت صورت  گذاريقيمتمنحل شد.  2۱۱1سال 
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م يت مجزا تقسيشرکت توليد برق مستقل با مالك 2۱به  RAO UESشرکت  2۱۱1در سال 

و آغازگر شكلگيري یک بازار رقابتي در  شدميشد که عنصر اصلي تغيير ساختار محصوب 

 این عرصه شد.

در بازار برق روسيه به تدریج آزادسازي شد و مطابق با آمار  هاقيمتي اخير هاسالدر 

 در حاليكه. شودميي غير رگالتوري مبادله هاقيمتاز برق روسيه با  % 1۱حدود  2۱87سال 

ادله ي بازار ميهاقيمتکه در آینده تمام برق روسيه در  رودميبا تغيير ساختاري این انتظار 

فت ي رگالتوري دولتي دریاهاقيمتشود. عموم مردم تمایل دارند که برق را مطابق با گذشته با 

 رودمير انتظار اداشته باشند. همچنين با این تغيير ساخت بينيپيشتوانند قدرت بکنند تا حداقل 

 8۱رغم این که بيش از که بازار رقابتي محدود به یک محدوده خاص جغرافيایي نشود. علي

ي هادارایي ادغامسال از شكست انحصار دولتي کامل در بخش برق مي گذرد، روندي به سمت 

ي عظيم انتقال و توزیع در یک شرکت سهامي عام با نام هادارایي. شودميصنعت برق حس 

( مجددا ادغام و متمرکز شده است. شرکت گرید Russian Gridsشرکت گرید روسيه )

را کسب  IDGCو همچنين هولدینگ  بنديشبكهي اصلي شرکت فدرالي هادارایيروسيه 

ي عظيم توليد برق نيز در شرکت سهامي هادارایي. تعدادي از شودميکرده و توسط دولت اداره 

( مترکز شدند. RAO UES)جانشين شرکت انحصاري گذشته با نام   Inter Gridعام 

 . این شرکت ازباشدميدولتي است که سهامي عام  یک شرکت تقریباً Inter RAOشرکت 

ات توليد برق را که در برنامه تحول ساختاري به تأسيسبرخي دیگر از  2۱82تا  2۱۱1سال 

واحد توليدي برق  2۱حال حاضر بخش خصوصي واگذار شده بود را خریداري کرد و در 

مزرعه بادي دارد. با این  2واحد توليدي برقآبي و  82واحد مقياس کوچک و  ۹حرارتي  و 

 ده است.و کنترل دولتي تجربه کر سازيخصوصيیي را از هاتفاسير صنعت برق نيز فراز و فرود
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 وزارت انرژی تأسیس
، وزارت 83۰، شماره 83۹3مارس  82با تصميم شوراي وزیران اتحاد جماهير شوروي از 

ي هاوزارتخانهکه همه  .شد تأسيسانرژي و برق اتحادیه جمهوري اتحاد جماهير شوروي سابق 

 تأسيس. نهاد باالتر از وزارت تازه کردميي اتحاد جماهير شوروي را اداره هامشابه در جمهوري

 شده هيات عالي شوراي وزیران اتحاد جماهير شوروي بود.

، پس از سقوط اتحاد شوروي، نهادهاي انرژي دولتي، خصوصي شدند و به 8338در سال 

بخش خصوصي واگذار شدند. وزارت انرژي و برق اتحادیه جماهير شوروي منحل شد، و 

نيز  اهوزارت سوخت و انرژي فدراسيون روسيه برآمد. بعد تأسيسفدراسيون روسيه درصدد 

(. پس از 2۱۱1مه  82روسيه تغيير نام داد )تا تاریخ  به وزارت صنایع و انرژي فدراسيون

 دولتي، وزارتخانه، وظيفه مشاوره و نظارت را داشت. يهاشرکت سازيخصوصي

رئيس جمهور فدراسيون روسيه،  722با دستور اجرایي شماره  2۱۱1ماه مي سال  82در 

ین دستور آمده ا 1دیميتري مدودوف تقسيم وزارت صنایع و انرژي صورت گرفت. در ماده 

 است:

تبدیل وزارت صنعت و انرژي فدراسيون روسيه به وزارت صنعت و تجارت فدراسيون »

. انتقال هاوزارتخانهروسيه و وزارت انرژي فدراسيون روسيه با تقسيم متناسب وظایف بين این 

وظایف وزارت توسعه اقتصادي و تجارت فدراسيون روسيه به وزارت صنعت و تجارت براي 

  و رگالتوري کشور و رگالتوري حقوقي در فضاي تجارت. هاسياستعه توس

 نيز آمده است: 88در ماده 

( نيز Federal Energy Agencyهمچنين وظایف و اختيارات آژانس فدرالي انرژي )»

 .«شودميبه وزارت انرژي محول 
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  بازیگران حوزه انرژی

تصیییميمات حائز اهميت پيرامون با توجه به اهميت بخش انرژي در اقتصیییاد روسیییيه اکثر 

سییياسییت و مقررات انرژي بخصییوص در بخش نفت و گاز در باالترین سییطح دولت اتخاذ 

ي نفت و گاز یک منبع عظيم با توجه به سیاختار اقتصیاد نفتي روسيه براي ها. درآمدشیودمي

عهده شخص رئيس جمهور  بوده و بعد ه ب . تصميمات کليدي معموالًآیدميدولت به حساب 

و ادارات اجرایي دیگري در تكميل پيشییینهادات  هاوزارتخانهاز او در سیییطوح پایين تر، در 

اعد . دولت نه تنها قوکنندميگذاري فعاليت ي سياستهاسیياسیتي بخش انرژي و سیایر جنبه

يل اسییت. شرکت ، بلكه در عملكرد هر روزه صیینعت انرژي دخکندمياصیلي بازي را تعيين 

گاز کشییور را توليد  % 7۰از نفت کشییور و گاز پروم که بيش از  % ۰۱روسیینفت که حدود 

تحت کنترل دولت هسیتند . نقش بخش خصیوصي نيز در تجارت انرژي قابل توجه  کنندمي

 .است اما نه به اندازه دولت

ي گرتصديي و گرتنظيم -ي حاکميتيهاسازمانبازیگران حوزه انرژي در دو دسیته نهادها و 

را معرفي و به اهم وظایف و  هابخشقابل تفكيک و بررسیي هستند. در ادامه هر کدام از این 

و  هادسته اول این بازیگران یعني نهاد 89حيطه اختيارات هر کدام خواهيم پرداخت. تصیویر 

 ي را به تصویر کشيده است.گرتنظيمي حاکميتي و هاسازمان

 یگر تنظیمکمیتی و ی حاهاسازماننهادها و 

 کميسيون برنامه توسعه سوخت، انرژي و حفاظت از محيط زیست ریاست جمهوري

توسعه سوخت و انرژي و حفاظت از محيط  ریزيبرنامهپوتين ریاست اولين جلسه کميسيون 

ي کميسییيون تمرکز داشییت بر عهده داشییت. این هافعاليت بندياولویتزیسییت را که روي 
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 وانتميکميسیيون با توجه به دستور اجرایي رئيس جمهور تشكيل شد و از جمله اهداف آن 

 :به موارد ذیل اشاره کرد

  ي اجرایي در زمينه توسعه سوخت و انرژيهافعاليتهماهنگي  •

 اطمينان از ایمني صنعتي •

  انرژي و محيط زیست •

 برداري از منابع طبيعي با رویكرد توسعه پایداربهره •

ترین سطح مسئول هماهنگي استراتژیک ميان همه اجزاي بخش انرژي کميسیيون در عالياین 

 .باشدمي وريبهرهروسيه و افزایش 

 (Deputy of Prime Minster) معاون نخست وزیر

دولت در بخش انرژي  يهاسياستي مرتبط در راستاي عمل به هاناتشریک مساعي همه ارگ

. شودميیر اسیت که توسیط رئيس جمهور به او محول و توليد از وظایف معاون نخسیت وز

. این سییمت باشییدميمعاون رئيس دولت فدراسییيون روسییيه یكي از اعضییاي دولت روسییيه 

. نقش شودميمعموال با عنوان معاون نخست وزیر در داخل و خارج از کشور روسيه شناخته 

ارات دولتي فدرال و ي ادهافعاليتمعاونان رئيس جمهور فدراسییيون روسییيه هماهنگ کردن 

ي خاص است. این موقعيت موقتي است ها انجام وظایف دیگر در پاسیخ به مسائل یا رویداد

، معاون هاآن، در حاليكه ارشد شیودميتوسیط چندین نفر در یک زمان واحد اداره  و معموالً

 .اول نخست وزیر روسيه است

 وزارت انرژي

 يهاسياستوزارت انرژي روسیيه یک بدنه اجرایي دولت فدرالي اسیت که مسئوليت تدوین 

ي قانوني را در بخش سییوخت و نفت برعهده دارد. که عالوه بر آن شییامل ها دولتي و الیحه
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ي مرتبط با صینعت توليد برق، توليد نفت، پاالیش سوخت گازي،  خطوط لوله نفت هابخش

وکربوري در چارچوب قراردادهاي مشییارکت در توليد و توسییعه و گاز، توسییعه ميادین هيدر

  .کندميمنابع تجدیدپذیر انرژي از جمله مواردي است که وزارت انرژي ورود 

 وزارت توسعه اقتصاد 

نماید. ارتباطي که با بخش را تنظيم مي هاگذاريسیییرمایهاین وزارتخیانه مقررات و روابط بر 

و رگالتوري این حوزه  هاگذاريسیییرمایهآن در تسیییهيل  نوعي نقشه انرژي روسیییيه دارد ب

 .کندميگذاري نظارت و روند تعرفه هاهست. ضمن اینكه به تعرفه

 وزارت منابع طبيعي و محيط زیست 

 اهم حيطه اختيارات این وزارتخانه که مرتبط با حوزه انرژي است عبارتند از:

  اده، توليد مجدد و حفاظت از دولت براي بررسي، استف يهاسياستتوسعه و اجراي

 منابع طبيعي و زمين

 حفاظت محيط زیست 

 ي صنعتي و مصرفيهااز جمله زباله ها کنترل آلودگي 

 حفاظت از ذخایر طبيعي و ارزیابي محيط زیست کشور 

ه این یتأیيدي بایسییتميي توسییعه اي در ابتدا و قبل از تصییویب هانوعي که تمامي طرحه ب

 محيط زیستي اخذ نماید. وزارتخانه را از منظر

 زارت دارایيو

. ماليات از ابزار مهم رگالتوري دولت در باشدمي هاوزارت دارایي مسئول تعيين انواع ماليات

 :. سيستم مالياتي شامل تمام موارد زیر استباشدميصنعت نفت 
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 ماليات بر سود

 ماليات استخراج معادن

 ماليات بر مازارد درآمد

قانون ماليات فدراسیيون روسيه نافذ  2۹و  2۰از طریق بخش  2۱۱2ژانویه  8دو مورد اول در 

ي انحصییاري هاتعرفهچنان ادامه دارد. دولت همچنين شیید، اما کار بر روي قسییمت سییوم هم

حمل و نقل و قيمت نفت و گاز را تنظيم کرده و نيز بين تحویل داخلي نفت خام و صادرات 

 .کندميتعادل ایجاد 

 

 نهادهاي بازیگر در حاکميت انرژي روسيه -89تصویر 

و ماليات  (MET) روسيه دو نوع ماليات هيدروکربن دارد. ماليات بر استخراج مواد معدني

بر صادرات. ماليات صادرات براي نفت خام و محصوالت مختلف متفاوت است. در سال 

ت صادرات در روسيه ماليات بر صادرات محصوالت را تغيير داد بطوریكه نرخ ماليا 2۱88
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 ذاريگسرمایهتمامي محصوالت کمتر از ماليات صادرات نفت خام بود و هدف از این تشویق 

 .در ظرفيت پاالیش بود

 (Rosstat) مرکز آمار فدرالي

یک آژانس دولتي، که مسئول توسعه  (Goskomstaمرکز آمار فدرالي )نام روسي 

. از جمله وظایف آن عبارتند از باشدميدولت و تنظيم قانوني آمار رسمي  يهاسياست

ي اقتصادي، جمعيتي، زیست محيطي و ها آوري اطالعات آماري رسمي در مورد فرآیندجمع

آمده و همچنين دستي رسمي بههاي اجتماعي در روسيه و نظارت بر آمارهاسایر فرآیند

 .توسط قانون فدراسيون روسيه مطرح شده است مواردي که سابقاً

دهنده همان جایگزین اداره آمار مرکزي شد. در حالي که ادامه 8317ل این آژانس در سا

آوري، تجزیه و تحليل، انتشار و توزیع آمار دولتي بود. و وظایف بنيادین یعني جمع هاعملكرد

که این آمار شامل مسائل اقتصادي اجتماعي و جمعيتي بود. شایان ذکر است که این تغيير نام 

 .اختن وضعيت آژانس بودبراي به رسميت شن صرفاً

 (REAآژانس انرژي روسيه )

بودجه است که زیر نظر  ریزيبرنامهآژانس انرژي روسيه یک سازمان دولتي با ماهيت 

بهبود حفاظت از انرژي ». این آژانس شرایط اجراي قانون فدرالي باشدميوزارت انرژي روسيه 

 وريبهرهي دولت در زمينه هافعاليترا فراهم کرده و در راستاي سایر «  انرژي وريبهرهو 

ها اینبرنماید. عالوهمي همكاريانرژي و توسعه پایدار انرژي روسيه و انرژي تجدیدپذیر با آن 

 هاپروژهآژانس انرژي روسيه مرکز مبادالت، نظارت بر اطالعات، آموزش، هماهنگي و ترویج 

 .باشدمير بخش سوخت و انرژي انرژي، انرژي تجدیدپذیر و نوآوري د وريبهرهدر زمينه 
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ناحيه فدراسيون روسيه بوده  7۱اي از شعبات در آژانس انرژي روسيه داراي شبكه گسترده

 .باشدميکارمند  2۱۱۱و داراي بيش از 

به دستور وزارت انرژي فدراسيون روسيه و به منظور دستيابي به  2۱۱3آژانس در دسامبر  

توسط  2۱2۱تا سال  % 2۱انرژي در اقتصاد ملي تا ميزان  تأثيراهداف استراتژیک براي کاهش 

 د:رئيس جمهور مدودوف با اهداف ذیل آغاز به کار کر

  در سطح فدرال  هادادهو بانک  هادادهتشكيل، نگهداري و ساماندهي به مجموعه

 سازي و انتشار اطالعات منابع زیرزمينيروسيه، آماده

  ي وزارت انرژي در حوزه سوخت و مجموعه هافعاليتپشتيباني اطالعاتي و آناليزي

 انرژي و اصالح الگوي مصرف وريبهرهانرژي مرتبط با بخش 

 گذاريسرمایهي هابرنامهي فدرالي اعم از هابرنامهو  هانامرهمكاري در تحقق آ 

 توسط وزارت انرژي  شدهتعيين

 گيري زیر ساخت جدیدتسهيل شكل IT ي فدراليهادر مدیریت سيستم 

  ي در انتقال تكنولوژي و خریدالمللبيني هاسازمانهمكاري با 

 (FAS)سازمان فدرالي مبارزه با انحصار

یک ارگان دولتي زیر نظر وزارت توسعه اقتصادي است « سازمان فدرالي مبارزه با انحصار»

شد و اجراي قانون ضدانحصار و مسائل  تأسيسبه دستور رئيس جمهور  2۱۱2که در مارس 

سازمان خدمات  پوتين درخواست ادغام 2۱8۰را برعهده دارد. در جوالي  مربوطه

 .را پذیرفت (FASسازمان فدرالي مبارزه با انحصار) و (FTS)گذاريتعرفه
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 ( FCS) سازمان گمرکي فدرال

اداره گمرکي فدرال وظيفه تنظيم قوانين گمرکي را بر عهده دارد. این اداره مسئول کنترل و 

ل ارز عنوان عامل کنترهترخيص کاال مطابق با قوانين روسيه بوده و نيز بنظارت بر گمرک و 

  .باشدمياي در راستاي مبارزه با جرایم اداري مربوطه و داراي وظایف ویژه کندميعمل 

 ( AC) مرکز تحليل

ي ي کارشناسهامرکز تحليل که تحت نظارت دولت فدراسيون روسيه است، مرجع دیدگاه

که  . این مرکزباشدمياي از مسائل توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور گستردهدر مورد طيف 

یک موسسه غيرانتفاعي دولت است، اطالعات و پشتيباني تحليلي از دولت روسيه و همچنين 

انجام تحقيقات مرتبط را بر عهده دارد. مرکز تحليل بر پشتيباني اطالعاتي و تحليل، تمرکز دارد 

: پشتيباني کارشناسان از تصميمات دولت در شودمييل شامل موارد ذیل و اقدامات آن به تفص

ي مالي، حمل و نقل، صنعت، آب و برق، هامورد مسائل توسعه اجتماعي و اقتصادي در زمينه

حفاظت از محيط زیست، آموزش و پرورش، بهداشت، نوآوري، فناوري اطالعات. با این حال، 

 هاآناستراتژیک  ریزيبرنامهمالي، کشاورزي و  يهاسياستتمرکز اصلي بر حوزه انرژي، 

 .باشدمي

فعال  8338تا  83۰3امور دولتي  اتحادیه جماهير شوروي سابق از سال  ریزيبرنامهکميته 

جایگزین آن در دولت « مرکز کار براي اصالحات اقتصادي »ميالدي  3۱بود که در اوایل دهه 

 .شد تأسيس، مرکز تحليل 2۱۱۰از دسامبر  جدید روسيه شد و نهایتاً

 (FTS) گذاريتعرفهسازمان فدرالي خدمات 

گذاري به سازمان فدرالي خدمات تعرفه 2۱۱2کميسيون فدرال انرژي سابق  روسيه در سال 

ير پيدا کرد. این سازمان مسئول تنظيم تعرفه کاالها و خدمات مطابق با قوانين روسيه و يتغ
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گذاري یک بدنه اجرایي فدرالي ان فدرال خدمات تعرفهاست. سازم هاآننظارت بر اجراي 

ي هاتعرفه الخصوصعليي مربوط به انحصار منابع طبيعي، هاتعرفهکه  شودميمحسوب 

. سازمان فدرال خدمات کندميمربوط به بخش الكتریسيته، گاز و نفت را رگالتوري 

ي گذارفدرال خدمات تعرفه. ریاست سازمان دهدميبه دولت گزارش  مستقيماً  گذاريتعرفه

ده شي نصبها. معاونتشودميکه توسط دولت عزل و نصب  باشدميمعاونت  ۰حداکثر داراي 

مدیریت و دو  82گذاري شامل شرح وظایف مشخصي ندارند. سازمان فدرال خدمات تعرفه

ي ذارگدپارتمان مستقل است. مطابق با آخرین سرشماري دولت سازمان فدرال خدمات تعرفه

نفر  9۰3، کارمندان این سازمان 2۱۱3کارمند دارد در حاليكه در سرشماره ژانویه  ۰27حداکثر 

ي هانداشته هر چند آژانس ايمنطقهگذاري دفاتر بودند. سازمان فدرال خدمات تعرفه

ي انرژي محلي(  در سطح محلي عمل کرده و مقررات و ها رگالتوري دولتي )کميسيون

  .کنندميگذاري را اجرا سازمان فدرال خدمات تعرفهي مصوب هانامهشيوه

 (Rostechnadzor) و محيط زیست ايهستهسازمان فدرالي نظارت بر فناوري، 

ي الكتریسيته و رعایت هاپروژهیكي از وظایف این سازمان نظارت بر تكميل و کنترل 

انرژي اتمي نقش کليدي . این نهاد در زمينه باشدميمات بهداشت، ایمني و محيط زیست االز

همچنين در  .کندميایفا  ايهستهي هاي مرتبط با فعاليت راکتورهادر زمينه صدور مجوز

 هاي نفت و گاز نيز فعاليت دارد.اتهاي اجازه عمليخصوص صدور گواهينامه

 سازمان فدرالي نظارت بر منابع طبيعي

يارات نظارت و مانيتورینگ سازمان یک بدني اجرایي در سطح فدرالي با حيطه اخت نای

 .باشدميمنابع طبيعي 
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 (Rosnedraسازمان فدرالي مدیریت بر منابع طبيعي )

 این سازمان که زیر نظر وزارت منابع طبيعي است در سه زمينه ایفاي نقش ميكند:

  زیرزمينياز منابع  برداريبهرهبررسي، صدور، تعليق و تمدید مجوز 

  يداني توسعه مهاطرحیه تأیيدصدور 

  شناسيزمينذخيره و انتقال و بایگاني اطالعات 

 یگر تصدیی هاسازماننهادها و 

  (VIOC) ادغام عمودي روسيه يهاشرکت

ي ضعيفي از نظر نظارت بر حقوق سهام هانفتي روسيه رکورد يهاشرکتبه طور کلي 

روسيه  کنندهتوليددارد. سورگاتنفتگاز سومين شرکت  هاداران، شفافيت و آشكار کردن مالكيت

که با توجه به نقش و اهميت این شرکت این  باشدميداراي یک ساختار سهامداري غيرشفاف 

 گان، حامالن انرژي،توليدکنندبرانگيز است. براي بهبود شفافيت بين موضوع تعجب

 .صادرکنندگان و تاجران بازار نفت روسيه فضاي زیادي وجود دارد

به  8339ن شرکت ادغام عمودي روسيه است که در سال بزرگتری :(Rosneft) روسنفت

ِت ي قبلي که در تصرف روسنفهادارایيعنوان یک تشكيالت اقتصادي مهم دولتي با اتكا به 

روسنفت به حكم دولت به یک شرکت  833۰شد. در  تأسيسبود  (Rosneftegaz) گاز

-TNK) ي پيب -ان کِيسهامي تبدیل شده است. توليد تلفيقي روسنفت سابق و هلدینگ تي 

BP)    ميدان جدید تا سال  82. روسنفت توسعه باشدمياز کل توليد روسيه  % 2۱حدود

هزار بشكه در  1۱۱و  2۱87هزار بشكه در روز تا سال  2۱۱و افزایش توليد تا حدود  2۱8۰

 .کرده است ریزيبرنامهرا  2۱2۱روز تا سال 
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از نفت خام  %8۹بزرگترین شرکت بخش خصوصي است که :  (LukOil) لوک اویل

 .کندمياز نفت را پاالیش  %7/87روسيه را توليد و 

نفت است که  کنندهتوليدسومين شرکت بزرگ  :(Surgatneftegaz) سورگاتنفتگاز

و در نتيجه  8339.این شرکت در سال باشدمياز درآمد نفت خام روسيه را دارا  % 82حدود 

  .شد تأسيس سازيخصوصي

ه که در زمين باشدمياین شرکت یكي از توابع گازپروم  :(GazpromNeft) گازپروم نفت

تي ي نفهافرآوردهاکتشاف و توليد نفت و گاز، فروش و توزیع نفت خام، توليد و فروش 

ميليون تن بوده و در بسياري از مناطق  38۰کار است. ذخایر این شرکت حدود ه مشغول ب

 .باشدميعمليات  روسيه در حال

شد. این شرکت  تأسيستوسط جمهوري تاتارستان  83۰۱در سال  :(TatNeft) تات نفت

بر اساس حجم نفت توليدي رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. تات نفت در مناطق 

ميليون تن برآورد  2/1۹2ذخایر نفتي این شرکت  2۱8۱مختلف روسيه عمليات دارد.  در سال 

 .شد

 تأسيسو توسط دولت روسيه  8332این شرکت که در سال  :(SlavNeft) نفتاسالو

تابعه  ي هاکتشر. توليد ساالنه تمامي باشدميمتعلق به روسنفت و گازپروم نفت  شده، مشترکاً

ميليون تن هيدروکربن نيز پاالیش و  2۹ميليون تن نفت است و ساالنه حدود  81آن حدود 

از ي اکتشاف و توليد نفت و گها. اسالو نفت مجوزکندميتوليد  ميليون تن گازوئيل ۰بيش از 

  .واقع در مناطق سيبري غربي و کراسنویارسک را دارد

 گاني کهتوليدکنندعنوان یكي از این شرکت موقعيت خود را به :(BashNeft) باشنفت

  .حفظ کرده است باشدميترین رشد توليد داراي سریع
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ي هادارایيشد و بخشي از  تأسيس 2۱۱2این شرکت در سال  :(RussNeft) روس نفت

نفتي روسيه در حجم توليد نفت  ي هاشرکتاسالو نفت را به دست آورد. روس نفت بين 

المنافع و همچنين ي خودمختار مشترکها منطقه از روسيه و ایالت 88رتبه دهم را دارد در 

ميدان نفت و گازي را توسعه  8۹۹ . این شرکت مجموعادهدميغرب آفریقا عمليات انجام 

 .داده است

  فعال در صنعت برقاجرایي شرکت 

جدا شدند که هر کدام در صنعت برق روسيه  RAO UESشرکت از شرکت  2۱بيش از 

 .آمده است 8۱ فعال در صنعت برق در جدول ي هاشرکتفعاليت دارد. دسته بندي 

 ي  فعال در صنعت برق روسيههاشرکت 8۱جدول 

 نام شرکت شرکتنوع 

 OGK-1 تولید
WGC-3 
TGK-1 
TGK-3 

Gazprom Energoholding 
 Federal Grid Company انتقال

 IDGC توزیع
International Distribution Grid Company 

 First Supply Company تأمین
St Petersburg Company 

Samaraenergo 
EK Vostok 
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يه است و روس بنديشبكهبخش بزرگي از شبكه برق روسيه متعلق به شرکت سهامي عام 

ميليون کيلومتر از  9/2روسيه  بنديشبكه. شرکت شودميتوسط آن شرکت راهبري و کنترل 

مگاوات آمپر را مدیریت  779۱۱۱ایستگاه با ظرفيت تبدیل بيش از  23۹خطوط انتقال برق، 

ي هابخشجمعيت روسيه و  % 7۱روسيه انتقال و توزیع برق بيش از  بنديشبكه. شرکت کندمي

  .( بر عهده داردشودمياز توليد ناخالص داخلي روسيه  % ۹۱صنعتي آن )که شامل 

 (Rosatom)شرکت انرژي اتمي دولتي

به استخراج  توانميي اتمي را دارد که از جمله آن هافعاليتزنجيره کامل  این شرکت 

 ايههست، توليد انرژي ايهستهي ها ليد سوخت، مهندسي و ساخت و ساز نيروگاهاورانيوم، تو

شرکت سهامي  2۱۱7دسامبر سال  81اشاره کرد. روسيه در  ايهستهات انرژي تأسيسو برچيدن 

. کرد ميو جایگزین وزارت انرژي ات تأسيس( را Rosatomعام انرژي اتمي روس اتم )

 .دهدميرا نشان  رکتساختار سازماني این ش 82تصویر 

 

 : ساختار شرکت روس اتم82 تصویر
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 حکمرانی انرژی به تفکیک منابع

 نفت
 میبا دو نوع رژ هيدر روس م،یپردازيم هيدر روس يرگالتور میدر ابتدا به موضوع رژ

 :ميمواجه هست يرگالتور

  ازامتي حق – اتيمال می( رژالف

 ياصل ي. اعضاباشدميحاکم ناظر بر استخراج از منابع نفت و گاز  میحالت رژ نیا در

 مربوط به آن مشخص شد. نيقوان ریسا و زیرزمينيدر قانون منابع  زين گذاريقانون

 (PSA) ديمشارکت در تول می( رژب

 ديمشارکت در تول يقراردادها يدر قانون فدرال ديمشارکت در تول میحاکم بر رژ مقررات

 يقراردادهاشده است. تمام  يبازنگر يطور کله قانون ب نیشد. که ا ميتنظ 833۰در دسامبر 

 بينيپيشاز مقررات آن را  ياريهم بس اندشدهقانون منعقد  نیاز ا شيکه پ د،يمشارکت در تول

 اند.کرده

اتحاد  ي. پس از فروپاششودمي يراهبر يداخل يهاشرکتتوسط  هينفت روس ديتول شتريب

 يط جیکرد، اما به تدر سازيخصوصيدر ابتدا صنعت نفت خود را  هيروس ،يشورو ريجماه

 يالديم 833۱شده است. در اواخر  يدولت مجدداً ه،يچند سال گذشته بخش نفت و گاز روس

 يالمللبين ينفت يهاشرکتاز  يکردند و تعداد دايبخش رشد پ نیدر ا يخصوص يهاشرکت

از  يمتربا تعداد ک هيصنعت نفت روس راًيبودند. اخ هيبه بازار روس شتريورود هر چه بمنتظر 

شرکت، در  ۰کرده است. سهم  دايپ افتهیانسجام  يدولت ساختار شتريو کنترل ب هاشرکت

 ليرا تشك هينفت روس دياز کل تول % 7۰از  شيب  گذاريسرمایهمشارکت در  قیاز طر ديتول

را بر عهده  هينفت روس ديتول % ۰۱از  شيب يگرتصدي ميطور مستقه ب هيو دولت روس دهدمي
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قابله د اما در منبزرگ دار يهاشرکتنسبت به  يباالتر ديتر رشد تولکوچک يهاشرکتدارد. 

 ليدر بخش نفت دخ هوزارتخان نیدارند. چند ينفت توان مقاومت کمتر يهاقيمتبا کاهش 

، کندمي يرا بررس اسيشنزمينمسائل مربوط به  ستیز طيو مح يعيهستند. وزارت منابع طب

. رديگيدر نظر م ينقد مهیجر ستیز طيمح هيعل میجرا يمجوزها نظارت دارد و برا قيبر تطب

و  قيصدور، تعل-8: تيمسئول Rosnedraمانند  وزارتخانه نینظر ا ریز يفدرال يهاسازمان

– 9. نیاديتوسعه م يهاطرح هیتأیيدصدور  -2. زیرزمينياز منابع  برداريبهرهمجوز  دیتمد

ظارت ن ست،یز طيمح يرا دارد. سازمان فدرال يناسشنياطالعات زم يگانیو انتقال و با رهذخي

نظر وزارت  ریز يهاسازمان گریاز د زي( نRostekhnadzor) ايهسته يو انرژ عیبر صنا

دور (، صکندمي نييرا تع دانيصدور پروانه )که محدوده م تياست که مسئول يعيمنابع طب

 يرا دارد. وزارت انرژ اتياجازه عمل نامهيصدور گواه نيکار و همچن يمنیا نامهيگواه

ظارت ن هاتعرفه. وزارت توسعه اقتصاد بر کندميرا توسعه داده و اجرا  يانرژ يکل يهاسياست

 . دشباميها  دروکربنيه اتيمال نييمسئول تع یياو وزارت دار کندمي

 گاز
. رديگيتوسط شرکت گازپروم صورت م هيبخش گاز در روس تيعمده حاکم بخش

با آمار  . مطابقکندميرا اداره  هيگاز روس ياست که بخش باالدست يشرکت دولت کیگازپروم 

. شده است ديتوسط گاز پروم تول هيروس  يعياز گاز طب % 7۱ بایتقر 2۱82منتشر شده در سال 

مستقل  گانتوليدکنندتوسط  يباالدست يهافرصت تيدرک اهم مرغيالزم به ذکر است که عل

 . شده است تیگازپروم با انحصار آن تقو يباالدست تيموقع ،ينفت يهاشرکت ریو سا

و  يعيهستند. وزارت منابع طب ليدخ يعيدر بخش گاز طب يگرتنظيم يو نهادها وزارتخانه

 يدنق مهیو جر کندمي يمجوزها را بررس قيتطب و نيموضوعات مربوط به زم ستیز طيمح

را  يانرژ يکل يهاسياست ي. وزارت انرژرديگيدر نظر م يطيمح ستینقض مقررات ز يبرا
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. باشدمي LNGمسئول نظارت بر صادرات  نيهمچن يد. وزارت انرژینمايتوسعه داده و اجرا م

. اردها را بر عهده ددروکربنياستخراج و صادرات ه اتيمال نييتع تيمسئول یيوزارت دارا

 نظارت دارد. هاتعرفهبر  زيوزارت توسعه اقتصاد ن

 يهستند، عبارتند از: سازمان فدرال ليکه در بخش گاز دخ ياصل يگرتنظيم ينهادها

ه با مبارز ي( و سازمان فدرالکندمي ميخطوط لوله را تنظ يهاتعرفه) که  گذاريتعرفهخدمات 

 نظارت دارد(. يانحصار )که بر بازار انرژ

 تهیسیالکتر 
هستند.  ليدخ يگرتنظيموزارتخانه و نهاد  يمانند بخش نفت و گاز تعداد زيبخش برق ن در

 يکه قانون فدرال گردديبرم 2۱۱9مارس  2۹مربوط به صنعت برق به  يسند رگالتور نياول

با  FZ-9۹قانون شماره  نيشد. همچن بیتصو «يكیالكتر يانرژ»با عنوان  FZ-9۰شماره 

از اصالح  يدر دوره انتقال يكیالكتر يگان انرژتوليدکنند اراتياختو  فیوظا حیتصر»عنوان 

بازار  يبه رگالتور يدولت رتیانتقال مد يکه هر کدام چگونگ «هيروس ونيفدراس يقانون حیلوا

 اند.را شرح داده

 يهاتشرکداده است. نوع اول  يفعال را در خود جا يهاشرکتبرق دو نوع از  بخش

 نیشبكه انتقال )که ا يهاشرکت.( نوع دوم کنندمي تیریرا مد عی)شبكه توز نگيسپچید

 .( شودمي يو راهبر يتوسط دولت رگالتور هاشرکت

. شودمي ميتقس يشبه دو بخش عمده و خرده فرو تهيسیبازار در بخش الكتر ساختار

دارد که  یيمجزا ياست که رگالتور تيظرف يبر تجارت بر مبنا يمبتن تهيسیالكتر يفروشعمده

کرده است. اما در بازار خرده  نييتع 2۱8۱دسامبر  27مصوب  8872شماره  يقانون يدولت ط

 .کنديم( تجارت يو چه صنعت ياست که با مصرف کننده )چه خانگ کنندهتوليد نیا يفروش
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 2۱82مصوب سال  222شماره  يبخش از بازار مصوبه دولت نیمقررات حاکم بر ا نیترياصل

 است.

نظارت دارد. وزارت  يدر بخش انرژ گذاريسرمایهو  هاتعرفهتوسعه اقتصاد بر  وزارت

ده بخش برق بو يبرا ياز جمله توسعه چارچوب قانون يانرژ يکل يهاسياستمسئول  يانرژ

. دو نهاد ندکيم بیرا تصو هيانتقال برق روس ستميس يبرا گذاريسرمایه يهابرنامه نيو همچن

 بخش عبارتند از: نیبه ا مربوط يگرتنظيم ياصل

 .کندمي تیریانتقال را مد يهاتعرفه ميکه تنظ «گذاريتعرفهخدمات  يسازمان فدال( »الف

فاده استءو عدم سو نيکه نظارت بر انطباق با قوان« مبارزه با انحصار يسازمان فدرال( »ب

 را بر عهده دارد. ياز تسلط بر بازار رقابت

گرفته است.  شكل هيروس تهيسیدر بخش الكتر يمتيق هيدو ناح رياخ يتحوالت ساختار پس

اول از شمال غرب، مرکز، جنوب، ولگا و اورال(  يمتيو اورال ) بخش ق هيروس یيبخش اروپا

. دهدمي ليرا تشك %22عمده و بخش دوم  تهيسیاز شبكه الكتر %71. بخش اول يبريو بخش س

د و توسط کوچک هستن اريکه بس میدار زين يمتيف ريدو بخش غ ،يمتيق شدو بخ نیعالوه بر ا

 . شودمي يدولت رگالتور

 RAO EESشد و دو شرکت  يبازساز زيشبكه انتقال ن يتحوالت ساختار نیخالل ا در

مسئول شبكه  MRSK نگیو هولد لوولتيک 22۱و  لوولتيک 99۱ يباال هیشبكه توز يبرا

 .شودمي يکه هر دو شرکت توسط دولت راهبر لوولتيک 8۰۱ ریز عیتوز

 سنگلزغا
حمل و نقل و  يهاساخت ریز كهيسنگ وجود دارد. ازآنجائلدر بخش زغا يدولت انحصار

ز تا به امرو يخصوص يهاشرکت ليدل نياست به هم هيدر انحصار راه آهن روس يانتقال همگ
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خدمات  يراه آهن توسط سازمان فدرال يهاتعرفهو  اندهشدچندان موفق به ارائه خدمات ن

 اريسنگ بسلتمام شده زغا متيحمل و نقل در ق نهی. هزشودمي نيي( تعFTS) گذاريتعرفه

در  يدينقش کل ينوعه ب يراگذسازمان فدرال خدمات تعرفه ليدل نيکننده است به همنييتع

 سنگ دارد.لزغا متيق نييتع

 2۹در  يجمهور استیر ستیز طيبرنامه و توسعه سوخت و حفاظت از مح ونيسيکم

مرتبط  يهااستيس يبروزرسانرا موظف به يفدرال یياجرا يهادستگاه يتمام 2۱89آگوست 

 تيحاکم يسنگ برالبخش زغا تيدهنده اهمامر نشان نیکرد که ا 2۱9۱سنگ تا لبا زغا

 است. هيروس

 یاتم
مترتب  يحقوق يهامی. که رژباشدمي( IEAI) ياتم يسازمان انرژ ياز اعضا يكی هيروس

است. با توجه به  رفتهیهسته را پذ يمنیدر خصوص ا 8332سازمان از جمله معاهده  نیاز ا

نوامبر  28 خیکه در تار «ايهسته ياستفاده از انرژ»با عنوان  يمعاهده مذکور و قانون فدرال

 يانرژ يديتول يواحدها يکه تمام Rosenenergoatomاست، شرکت  هشد بیتصو 833۰

 هيوسر دارد. واحدها نیا يمنیتام در ارتباط با ا تيرا اجرا کرده است مسئول هيدر روس ايهسته

 تأسيس( را Rosatomروس اتم ) ياتم يعام انرژ يشرکت سهام 2۱۱7دسامبر سال  81در 

در  يهمگ فیعملكردها و وظا ،تأسيسهدف از  گاه،ی. جاکردميات يوزارت انرژ نیگزیو جا

 ايهستهبخش  يهاشرکت همه جنبه نیآمده است. ا FZ-987به شماره  هيقانون فدرال روس

 ديولت وم،يکامل از استخراج اوران رهيبه زنج توانميکه از جمله آن  کندميرا کنترل  هيدر روس

 دنيو برچ ايهسته يانرژ ديتول ،ايهسته يهاروگاهيو ساز ن و ساخت يسوخت، مهندس

 دارد تا به ارياخت طهيح هياز روس يمياشاره کرد. روس اتم در ن ايهسته يانرژ اتتأسيس

 يدولت شرکت نیعمل کند. ا ايهسته ياز انرژ زيآمدر استفاده صلح هيروس يالمللبينتعهدات 
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با دستور  2۱8۱. در ژوئن اردرا د ياتم يانرژ نهيدر زم يفدرال يهاسياست ياجرا تيمسئول

 ستیز طيو مح ايهسته ،ينظارت بر فناور يفدرال ينهاد رگالتور يجمهور سيرئ

(Rostechnadzorًرا مجددا ) يدولت يهاسياست ياجرا اتيمرتبط با جزئ فیدار وظاعهده 

مذکور در  فیکرد. )وظا ايهسته ياستفاده از انرژ يبرا يمنیدر توسعه و اعمال مقررات ا

(. شدميانجام  ستیز طيو مح يعيدر وزارت منابع طب2۱8۱تا  2۱۱1 يهاسال

Rostechnadzor نظارت دارد از جمله صدور مجوز راکتور  ايهسته يهافعاليت يبر تمام

ت نهاد مستقل اس کی ينهاد رگالتور نیفعال. ا يراکتور ها تياعتبار فعال دیتمد د،یجد يها

به  يالمللبين يهاسازماناز موارد با  يليارد و در خد ايهسته يدر بخش انرژ يديکه نقش کل

 .دینمايم يهمكار هياز روس يندگینما

 های  نوانرژی
ه باتوج يخصوص يهاشرکتو  کندميطور گسترده اعمال قدرت ه بخش دولت ب نیا در

 يهاسياست ي. وزارت انرژستنديعرصه چندان  فعال ن نیدر ا گذاريسرمایه يها سکیبه ر

 يبازار است و ساختار زيناچ اريبس هيبخش در روس نی. رشد اکندمي نييبخش را تع نیا يکل

 .نشد یيشناسا يورو نحوه رگالت هافعاليتاز 
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 گيرينتيجه

 للالمبينروسيه جایگاه خود را به عنوان یكي از کشورهاي صادرکننده انرژي در فضاي 

و  ايتههسسنگ و انرژي تثبيت کرده است. از حيث منابع نفت و گاز، الكتریسيته و زغال

ي متعدد در طول ساليان این هاوزارتخانهها و هاي نو. ارگان ي باالي توليد انرژيهاپتانسيل

ند. ساختارهاي مرتبط با بخش انرژي چه نفت و گاز و چه سایر کردميمنابع را مدیریت 

ن اند و تحوالت ساختاري چندیفراز و فرودهایي را داشته سنگزغالاز الكتریسيته تا  هابخش

اند. در متن اشاره شد که ساختارها پس از فروپاشي اتحادیه جماهير و چند بار تجربه کرده

شوروي در جهت خروج از انحصار حرکت کردند، اما دیري نپایيد یا سرعت این حرکت به 

 ه حرکت عكس شد. صفر رسيد و یا اینك

اگر بخواهيم که در نگاه کلي به صنایع انرژي پاسخ کوتاهي به این سوال بدهيم که آیا 

 ،کنندبازیگران متعددي که در این نوشتار معرفي شدند و در عرصه انرژي روسيه ایفاي نقش مي

نرژي ااند به یک ترکيب ثابت برسند و بدون اصطكاک و موازي کاري بتوانند صنایع توانسته

ي هاسازمانرا راهبري کنند؟ به نظر نگارنده پاسخ منفي است. همچنان روسيه از تعدد 

هایي جهت ایجاد رگالتور صورت گرفته برد. حرکتي و ساختار آلوده دولتي رنج ميگرتصدي

را دارد. انحصار در  هاقيمتاست اما چندان موفق نبوده و همچنان این دولت است که کنترل 

کوچكي از بين رفته است اما همچنان به قوت خود باقي است. با نگاهي به صنعت ي هابخش

 ي چندان مطرح نيستند والمللبينهاي ي روسي در رقابتهاشرکتبينيم که نفت و گاز مي

اند با سرعت چشمگير تكنولوژي خود را همسو کنند. صنایع انرژي را که در یک نگاه نتوانسته

برداشت کرد  توان اینطوري بيگانه است. پس ميپذیررقابتبا مفاهيم  کنيم ميبينيمبررسي مي

دهنده صنعت خسته است که که جاي کار بسياري دارد. شدت انرژي باالي این کشور نشان

اده گذاران به حرکت به سمت استفزند. عدم تمایل قانونساليان سال نياز به نوسازي را فریاد مي
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ه هاي اجتماعي کهاي فسيلي سواي بحثفاصله گرفتن از سوختهاي تجدیدپذیر و از انرژي

بندي در این زمينه گره خورده است نيز از دیگر موضوعات بخش انرژي روسيه است که در رتبه

هاي نو قرار داده است و این هاي پایين جداول استفاده از انرژيجهاني این کشور را در رده

عظيمي در این حوزه وجود دارد. در زمينه استفاده هاي درحالي است که پتانسيل و ظرفيت

بي هاي مناستواند نمونههاي خوبي را دنبال کرده است که مي الگو ايهستهصلح آميز از انرژي 

 .براي کشورهاي در حال توسعه براي الگوبرداري داشته باشد
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 وابسته به پژوهشكده اندیشكده حكمراني انرژي و منابع ایران

جمهوري، به عنوان یک کانون تفكر مطالعات فناوري ریاست

طح س يبه منظور ارتقا تخصصي در حوزه انرژي و منابع در کشور، 

 ينهدر زم يگيیريمتصم یندبر فرآ يو اثرگذار سازييمتصم يفيتک

 نیشده است. ا يستاس ي و منابعبخش انرژ هايياستس ینتدو

 موضوعات يصضمن تشخ يمسئله محور یكردبا رو یشكدهاند

 ردستورکا در را هاآن شناسييبآس ي و منابع،بخش انرژ يديکل

 يعرصه راهكارها ینا گيرانيمبه تصم درنهایت و داده قرار خود

   .دهديم يشنهادرا پ ياستيس

با توجه به اهميت بخش انرژي در کشور و ضرورت ارائه 

ي توسعه این بخش، اندیشكده راهبردهاي تجویزي و عملياتي برا

راحي ط« نامهسياست»حكمراني انرژي و منابع ایران قالبي با عنوان 

که پس از بيان یكي از نوشتاري است « نامهسياست»کرده است. 

ي راهبردها و راهكاري مسائل بخش انرژي در کشور به ارائه

دارد گامي پردازد و اميد سياستي جهت اصالح آن مسأله مي

 د.اثربخش جهت اعتالي نظام جمهوري اسالمي ایران بردار


