
Політичні науки 
Vol. 6, No. 1, 2020 
 
УДК  327(477+(470+571):620.91-049.5 
 
https://doi.org/ 
 

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЄС ТА КРАЇН БАЛТІЇ ЗА УМОВ 
ПОЛІГІБРЕСІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
Ярина Турчин 

Національний університет “Львівська політехніка” 
Researcher ID R-1932-2017 

Author ID: 57192268948 
turchynj@ukr.net 

 
Ольга Івасечко 

Національний університет “Львівська політехніка” 
ORCID: 0000-0003-2141-3309 

ivasechko.2011@ukr.net 
 

(статтю надіслано до редакції – 10.02. 2020 р., прийнято до друку – 27.03. 2020 р.) 
 
© Турчин Я., Івасечко О., 2020 
 

У статті проаналізовано стан енергетичної безпеки країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії) в умовах полігібресії 
Російської Федерації, котра діє мультифронтально проти них гібридними методами, головно енергетичним 
важелем впливу. Відзначено той факт, що країни регіону на сьогодні є енергетично залежними від РФ. Увагу 
акцентовано на протидії країн Балтійського регіону гібресії офіційної Москви в енергетичному секторі. З’ясовано, 
що будівництво трубопроводу «Північний потік-2» несе загрозу енергетичній безпеці не лише країнам Балтії, 
Україні, але й Європейському Союзу в цілому, оскільки це не тільки бізнес-проект в системі координат; він містить 
військову складову, яка абсолютно вписується в технологію полігібресії Російської Федерації – мультифронтальну, 
багатовимірну агресію гібридного типу, що її Росія здійснює проти України та Заходу, використовуючи, з-поміж 
іншого, невійськовий інструментарій. Мова йде про так звану «веапонізацію» енергетичної політики РФ. 
Перспективними для енергетичної безпеки країн Балтії є польський проект “Northern Gate”, який передбачає 
можливість виведення норвезького газу у Центральну Європу, а також проекти “BEMIP”, “GIPL”, 
“Balticconnector”, “North-South Gas Corridor”. Зроблено висновок про те, що завдяки імплементації нових проектів 
щодо постачання енергоносіїв, країни Балтії у такий спосіб частково позбуваються енергетичної залежності з боку 
Росії. Попри це, ці проекти відповідають ключовим цілям “Енергетичної стратегії ЄС” щодо диверсифікації шляхів 
поставок енергоресурсів, а також в перспективі за наявності спільної принципової позиції трьох країн: Литви, 
Латвії та Естонії можуть створити потужний регіональний газовий хаб на європейському континенті. 

Ключові слова: енергетична безпека, Російська Федерація, «Північний потік-2», країни Балтії, ЄС. 
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The article analyzes the energy security of the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia) in the context of 

polyhybression of the Russian Federation, which acts against them multifrontally by means of hybrid methods, mainly by 
energy leverage. It is noted that the countries of the region are currently energy dependent on the Russian Federation. 
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Attention is focused on the resistance of the Baltic States to official Moscow's hybression in the energy sector. It is 
ascertained that the construction of the "Nord stream-2" pipeline is imposing a threat to energy security not only of the 
Baltic States, Ukraine , but to the entire European Union, because it is not only a business project in the coordinate system; 
it contains a military component, which absolutely fits into the technology of the Russian Federation’s polyhybression – 
multifrontal, multi-dimensional hybrid type aggression that Russia conducts against Ukraine and the West, using, among 
other things, non-military instruments. It is about the so-called "weaponization" of the Russian Federation’s energy policy. 
The Polish project “Northern Gate”, which provides the possibility of withdrawing Norwegian gas to the Central Europe, as 
well as the “BEMIP”,”GIPL”, “Balticconnector”, “North-South Gas Corridor” projects, is promising for the energy 
security of the Baltic States. It is concluded that due to the implementation of new projects, the Baltic States partially get rid 
of energy dependence from Russia, meet the key goals of “The EU Energy Strategy” dedicated to diversification of energy 
supply routes, and in the future, if there is a common principled position of the three countries: Lithuania, Latvia and 
Estonia, they can become a powerful regional gas hub on the European continent. 
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У контексті глобальних трансформацій сучас-

ної системи міжнародних відносин актуалізується 
проблема війн нового покоління. Сьогодні вони не 
лише позначають збройне протистояння однієї 
держави проти іншої, а й еволюцію військового 
мистецтва у напрямі вироблення й застосування 
новітніх латентних загроз. Йдеться про “гібресію”, 
так звану “стелс-технологію” введення війни, коли 
джерело удару початково є невидимим для жертви та 
інших людей, хоча й дуже значимим за своїми 
руйнівними наслідками.  

Що ж стосується російського варіанту війни 
нового покоління, то варто означити її як полігіб-
ресію, де важливе місце посідає стосування енерге-
тичної складової. 

Яскравим прикладом тут слугує “газова агре-
сія” Російської Федерації щодо України на початку 
ХХІ ст. У 2006 році зміст енергетичної війни Росії 
проти України зводився до припинення поставок газу 
та скорочення його транзиту через українську тери-
торію до ЄС. Натомість, газовий стрес-тест, спрово-
кований РФ у 2009 році, переслідував більш гло-
бальну ціль, а саме: активізацію політичного конф-
лікту в Україні по лінії Схід-Захід у спосіб цілко-
витого припинення постачання газу (і для внутріш-
нього споживання, і транзиту до ЄС), що мало 
спровокувати дестабілізацію у східних промислових 
регіонах української держави та сформувати уяв-
лення про Україну як ненадійного транзитеру газу до 
європейських країн.  

Такі дії російської сторони слід трактувати як 
підготовчий етап до майбутньої полігібресії Росії, де 
остання буде діяти мультифронтально проти Заходу  
змішаними  методами, головно, використовуючи 
енергетичний важіль впливу на країни Балтії, які 
сьогодні є енергетично значною мірою залежними 
від РФ. Акцентуючи увагу на тому, що Балтійський 
регіон межує з Росією (подекуди до цього регіону з 
географічної точки зору зараховують й Калінін-
градську область), то очевидним є той факт, що 
Литва, Латвія та Естонія перебувають у зоні безносе-
реднього впливу Росії, позаяк є споживачами росій-
ських енергоносіїв. Російська федерація зацікавлена 

у збереженні/посиленні контролю над країнами 
Балтії, незважаючи на їхнє членство в ЄС та НАТО 
[Савінок 2013: 23].  

Мета статті – дослідити енергетичну безпеку 
країн Балтії в умовах енергетичної полігібресії 
Росії. 

Вивчення сучасних загроз та викликів для 
енергетичної безпеки країн Балтії в умовах енерге-
тичної полігібресії Росії, а також у контексті 
імплементації “Північного потоку-2”, “Турецького 
потоку” є актуальною темою досліджень для 
західних дослідників, як-от: А. Моліса, А. Йонушка, 
С. Кліманскіса, Л. Кояла, М. Лютвінскаса Ф. Умбаха 
[Molis 2011: 59-80; Йонушка, Kліманскіс, Кояла & 
Лютвінскас 2016: 7-9; Umbach 2015]. В Україні також 
спостерігається чималий науковий інтерес до вив-
чення цієї проблематики. Зокрема, в українській 
політичній науці варто виокремити напрацювання   
А. Бургомістренка, М. Гончара, В. Савінка 
[Burgomistrenko, Gonchar & Haiduk 2018; Гончар 
2019: 29-136; Савінок 2013: 23], які акцентували 
увагу як на енергетичному потенціалі балтійських 
держав, так і на енергетичних загрозах від імпле-
ментації “Північного потоку-2”. Водночас, у націо-
нальному науковому просторі відсутні комплексні 
дослідження із вивчення протидії сучасним загрозам 
в енергетичній сфері, зокрема гібресії Росії, що має 
істотне значення для посилення енергетичної безпеки 
України. Подібний досвід Литви, Латвії та Естонії 
тут набуває особливої актуальності. 

Через енергетичну активність Росія поступово 
трансформувала постачання енергоресурсів в інстру-
мент своєї зовнішньої політики. Так, ще у 2006 році 
журналістка ВВС Емма Сімпсон вказала на проблему 
використання Росією енергетичної зброї, посилення 
її політичного впливу через володіння і контроль над 
енергоресурсами. На її думку, “мілітаризація” енерге-
тичної політики Росії узяла свій початок з моменту, 
коли та прямувала до використання енергоресурсів 
як енергетичної зброї, ретельно маскуючи це під 
виглядом комерційних суперечок зі споживачами 
російських вуглеводнів на пострадянському просторі 
[Гончар 2019: 29-136].  
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Росія активно домагалася від ЄС гарантій із 
усунення політичних перепон у справі розбудови 
нових шляхів транзиту російських енергоносіїв. На 
думку президента Центру глобалістики “Стратегія 
ХХІ” Михайла Гончара, прокладання “Північного 
потоку-2” у Балтії та “Турецького потоку” у Чорному 
морі, є можливістю для Росії збільшити та урізно-
манітнити свою військову присутність в акваторіях 
та на узбережжях обох морів. Відтак, ймовірність 
сценарію гібридної окупації країн Балтії, нарощу-
вання військової присутності в Калінінградській 
області під виглядом створення тут зони безпеки для 
більшого убезпечення основного маршруту газової 
торгівлі Росія-ЄС та Росія-Німеччина, стрімко 
зростає. За таких умов окремі держави-члени НАТО 
(Німеччина, Туреччина та Болгарія) можуть підтри-
мати позицію Росії, а не сил Альянсу. Очевидно, 
коридор газогонів є своєрідною платформою, де 
Росія може латентно розмістити додаткові мобільні 
розвідувальні потужності для сканування підводної 
та надводної ситуації вздовж усього узбережжя 
країн-членів НАТО [Burgomistrenko, Gonchar & 
Haiduk 2018:1-24].  

У ситуації критичного загострення протисто-
яння між Росією і НАТО, або між Росією та однією з 
держав-членів Північно-Атлантичного Альянсу, це 
може слугувати інструментом синхронізованого 
гетерогенного тиску у спосіб проекції загрози 
обмеження/припинення поставок енергоносіїв у 
поєднанні з інформаційно-психологічною кампанією 
[Бучин & Курус 2019] і кібератаками [Гончар 2019: 
29-136]. 

Використання енергоресурсів та інфраструк-
тури як інструментів забезпечення геополітичних та 
геоекономічних інтересів Росії є не тільки політич-
ною риторикою, а й практикою. Йдеться про припи-
нення в односторонньому порядку транзиту росій-
ської нафти через Латвію у 2003 р., блокування 
“Транснефтью” транзиту казахстанської нафти в 
Литву через територію Росії у 2006 р. Пік енерге-
тичного тиску РФ на країни Балтії припав на 
вересень 2006 р., коли у відповідь на наміри уряду 
Литовської Республіки продати контрольний пакет 
Мажейкяйського нафтопереробного заводу (НПЗ) 
польській компанії “PKN Orlen” російська сторона 
перекрила нафтопровід “Дружба-1”, який постачав 
сировину до цього заводу [Савінок 2013: 23]. 

Іншим фактом зіткнення інтересів РФ та 
країн Балтії стала дискусія про будівництво 
“Північного потоку” через територіальні води 
Естонської республіки, яка розпочалася ще у 2009 р. 
Позиція естонської сторони у переговорному 
процесі з представниками ВАТ “Газпром” була 
категоричною та засвідчувала незацікавленість 
країн Балтійського регіону в імплементації цього 

газогону. У наслідок суперечки траса газогону 
зазнала змін й була прокладена через прибережні 
води Фінляндії. Доказом зацікавленості офіційної 
Москви в енергетичних ринках країн Балтії зокрема, 
і проникненні на ринки ЄС загалом, слугує й факт 
намагання нафтової корпорації “Лукойл” у лютому 
2010 року викупити у вже згадуваної “PKN Orlen” 
Мажейкяйського НПЗ [Савінок 2013: 23]. 

У Росії з 2015 року провадяться активні дис.-
кусії щодо припинення транзиту нафтопродуктів 
через ключовий латвійський термінал Вентспілс, 
який є базовим для транспортування російських 
нафтопродуктів до країн Балтії. Латвія розуміється 
Росією як потенційний об’єкт чергового гібридного 
вторгнення, оскільки є найбільш слабкою ланкою 
НАТО та ЄС у балтійському регіоні.  

Країни Балтії є частиною ЄС і слугують своє-
рідним «вікном» в Європу. Литву, Латвію та Естонію 
прийнято вважати “енергетичними острівцями” ЄС, з 
огляду на відсутність відповідних зв’язків з Євро-
пейським загальним енергетичним ринком. Вони 
суттєво залежать від поставок російської електро-
енергії та природного газу [Vakarinaitė 2016]. 

Балтійські держави були інтегровані в старе 
радянське електричне кільце БРЕЛЛ, а це означає, 
що в секторі електроенергії вони були більш тісно 
пов’язані з країнами, які не є державами-членами 
ЄС [Йонушка, Кліманскіс, Кояла & Лютвінскас 
2016: 7-9]. 

За оцінками міжнародних експертів для країн 
Балтії характерними є щонайменше два ключових 
ризики енергетичної небезпеки. По-перше,  залеж-
ність від одного постачальника енергоресурсів, по-
друге, неефективний (з позиції прозорості, компе-
тентності та знання) порядок прийняття рішень. 
Нейтралізація цих двох ризиків або пом’якшення 
викликаних ними негативних наслідків повинні стати 
пріоритетами енергетичної безпеки для Литви, Латвії 
та Естонії [Molis 2011: 59-80]. 

З метою ліквідації “енергетичного острова”, 
яким є країни Балтії, а також задля протистояння 
гібресії РФ в енергетичній сфері, було репре-
зентовано план об’єднання енергетичного ринку 
Балтійських країн “BEMIP” (Baltic Energy Market 
Interconnection Plan) задля абсолютної інтеграції 
балтійських республік у європейський енергетичний 
ринок [Carstei 2012]. “BEMIP” – це Балтійський 
план об’єднання енергетичного ринку згідно з яким 
реалізується низка заходів з метою залучення країн 
Балтії до загальноєвропейського контексту безпеки 
поставок, досягнення високого рівня диверсифікації 
маршрутів, джерел надходжень газу, що є своє рід-
ною відповіддю полігібридній агресії РФ в енерге-
тичному секторі [Марченко & Стукаленко 2013:  
3-5]. 
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Доцільно, на наш погляд, розглянути перс пек-
тиви країн Балтії у кожному з напрямів енерге-
тичного сектору. До прикладу, в секторі природного 
газу, географічне положення Латвії сприяє комер-
ційній діяльності, орієнтованої на розвинену 
економіку ЄС, а також на ринки, що розвиваються у 
східних сусідів. Співробітництво між країнами Балтії 
у газовому секторі засноване на нещодавно лібера-
лізованому ринку природного газу, а також на 
Інчукалнському газосховищі і на терміналі зрідже-
ного природного газу в Клайпеді. Цей зростаючий 
регіональний газовий вузол також підтримує проекти 
транспортної інфраструктури, такі як трубопровід 
GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) і 
BalticConnector (газопровід між Фінляндією та Есто-
нією, який з'єднає естонські та фінські газові мережі 
та сприятиме забезпеченню безпеки газосостачання в 
регіон). У перспективі зазначені проекти об'єднають 
мережі країн Балтії з мережами їхніх сусідів по ЄС 
упродовж 2020-21 років [Étude de marché: Pétrole et 
gaz – pays baltes 2019]. 

Задля зменшення російського тиску Фінляндія 
та Естонія будують “Balticconnector” – новий 
потужний газогін між двома країнами, яким природ-
ний газ із США та інших країн зможе надходити до 
Фінляндії. Він стане першим газогоном до Фінляндії, 
який йде не з Російської Федерації [Sprūds & Martins 
2014: 8]. 

Натомість, GIPL є проектом транспортування 
газу між Польщею та Литвою. Це один із 
стратегічних проектів енергетичної інфраструктури, 
який забезпечить диверсифікацію поставок газу до 
Литви та дасть змогу інтегрувати країни Балтії у 
газовий ринок ЄС. Реалізація цього проекту підви-
щить енергетичну безпеку Литви [Bryza & Tuohy 
2013: 1-13]. GIPL є частиною таких енергетичних 
планів: Десятирічного плану розвитку Європейської 
мережі операторів системи передачі (ENTSO-G) на 
2013-2022 роки та Регіонального інвестиційного 
плану газових регіональних операторів Балтійської 
системи передачі газу на 2012-2021 роки [Gas 
Interconnection between Poland and Lithuania 2015]. 

У країнах Балтії, де річне споживання газу 
становить 5 мільярдів кубометрів, сьогодні спосте-
рігається зростання попиту на СПГ. Термінал зрідже-
ного природного газу в Клайпеді (на 1,5 мільярда 
кубометрів природного газу) є єдиним об'єктом СПГ, 
який використовується в країнах Балтії.   

Литовський термінал FLNG в Клайпеді, який 
почав свою роботу в 2015 році, став частиною нової 
«Стратегії енергетичної безпеки» ЄС від травня 2014 
року, як один з найбільш важливих заходів щодо 
підвищення енергетичної безпеки Європи 
[Vakarinaitė 2016]. Нові ініціативи СПГ в країнах 

Балтії створили можливість для розвитку перспектив 
на ринках ЄС для канадійських компаній, що 
працюють в цьому секторі [Étude de marché: Pétrole et 
gaz – pays baltes 2019]. 

Акцентуючи увагу на такому енергоносії як 
сланцева нафта, варто констатувати той факт, що 
Естонія має великі запаси, а її місцевий видобуток є 
найрозвиненішим в світі. Не зважаючи на відмінності 
в технологіях, які використовуються в Канаді та 
Естонії для видобутку і переробки сланцевої нафти, 
існують деякі можливості для двостороннього 
співробітництва та інвестицій [Étude de marché: 
Pétrole et gaz – pays baltes 2019]. 

Можемо зробити висновок про те, що незва-
жаючи на радянське історичне минуле, енерге-
тичну залежність Балтійського регіону від росій-
ського монополіста “Газпрому”, застарілу інфра-
структуру в енергетичному секторі, відсутність 
єдиної принципової позиції щодо реалізації тих чи 
тих проектів, країни Балтії сьогодні успішно 
демонструють протидію гібресії Росії саме в 
енергетичній сфері. З “енергетичних острівців”, як 
їх зазвичай називали, Естонія, Литва, Латвія мають 
перспективу щодо створення регіонального 
газового хабу завдяки імплементації нових 
проектів транспортування блакитного палива, а 
також будівництва терміналів щодо транспорту-
вання скрапленого природного газу. Окрім цього, 
очікується завершення процесу синхронізації 
електромереж країн регіону до загальноєвро-
пейської мережі постачання енергії. З-поміж 
амбітних проектів, які ідуть всупереч цілям полі-
гібресії РФ з енергоцентричним підходом виокрем-
люються такі, як-от: “BEMIP”, “GIPL”, 
“Balticconnector”, “Northern Gate”, “North-South 
Gas Corridor”. Більше того, країни Балтії не лише 
протидіють “мілітаризації” енергетичних ресурсів 
Росії, дбаючи виключно про свої національні інте-
реси, але й чітко відстоюють енергетичну безпеку 
України та ЄС, категорично забороняючи будів-
ництво “Північного потоку-2”, ініційованого 
офіційною Москвою в обхід України. Також Литва, 
Латвія та Естонія започаткували тісну співпрацю зі 
США щодо превентивних заходів кібератакам з 
боку РФ на інфраструктуру енергетики, що слугу-
ватиме перс пективою подальших досліджень.  
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