
ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 83 / مهرماه 1390

27

بررسي واكنش هاي حفظ امنيت انرژيبررسي واكنش هاي حفظ امنيت انرژي

مقدمه
در ســال هاي اخيــر موضوع امنيــت انرژي 
اهميت قابل توجهي يافته است. امنيت انرژي عموماً 
دسترســي به مقدار كافي و قابل اطمينان از عرضه 
انرژي براي راضي نمودن تقاضا اطالق مي گردد. 
مي توان گفت كه امنيت انرژي، سه مفهوم اساسي 
زنجيره تحوالت انرژي در جهــان امروزي را در 
برمي گيرد: قيمت، پايداري و محيط زيست. فراز و 
نشيب در قيمت نفت خام باعث تغييرات شگرف 
در اقتصــاد جهاني، بودجه هر خانواده، هزينه هاي 
هر كارخانه، بي ثباتي، آسيب پذيري و يا شكوفايي 
كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده  در سراسر 

جهان مي شود.
امنيت انرژي در حقيقت به معناي در دسترس 
بودن مقــدار كافي انــرژي براي تــداوم حركت 
اقتصادي و صنعتي، رفع نيازهاي خانگي، حمل و 
نقل به قيمت مناسب و نســبتاً ثابت است؛ بنابراين 
مفهــوم امنيت انــرژي براي كشــورهاي مختلف 
متفاوت خواهد بود. در كشــورهاي توســعه يافته، 
امنيت انرژي به معناي دسترســي به عرضه كافي با 
قيمت مناســب و براي كشــورهاي صادركننده به 
معناي امنيت تقاضا براي حفــظ درآمدهاي نفتي 
دولت است. به عبارت ديگر در زمينه امنيت انرژي، 
الزم است بين نوع نگرش كشورهاي واردكننده و 
صادركننده تفاوت قائل شــد. دغدغه  كشورهاي 
صادركننــده اين اســت كــه "چگونــه از ذخاير 

انرژي به صورت كارا و اثر بخش از لحاظ هزينه، 
بهره برداري شود؟" و توجه كشورهاي واردكننده 
به "كفايــت منابع موجــود براي پاســخگويي به 

تقاضاي فزاينده انرژي" معطوف مي باشد. 
با توجه به دســته بندي صورت گرفته از نوع 
نگــرش به مفهــوم امنيت انرژي در كشــورهاي 
صادر كننــده و وارد كننده، الزم اســت اقدامات 
آن هــا نيــز متناســب با طــرف عرضــه و تقاضا 
در بخــش انرژي آن كشــور تدويــن و اجرايي 
شــوند. البته به اين گونه نيســت كه لزومــاً تمام 
اقدامات كشورهاي وارد كننده به بخش تقاضا و 
كشورهاي صادركننده به عرضه اختصاص يابد؛ 
بلكه مقصود از اين تقسيم بندي، تمركز اقدامات و 
اهداف در زمينه امنيت انرژي است. هدف از اين 
نوشتار بررسي مقوله امنيت انرژي و واكنش هاي 
مناسب براي حفظ آن، با ادبيات مناسب مي باشد.

امنيت انرژي
در اياالت متحده، اتحاديه اروپا و آسيا مسأله 
وابستگي به واردات نفت و گاز كشورهايي كه از 
ثبات الزم برخوردار نيستند، به يك جنجال تبديل 
شــده اســت. اين وابســتگي موجب بروز مسائل 
مرتبط با امنيت انرژي مي شود. واكنش هايي مانند 
كاهش تقاضــاي انرژي، تقويــت همكاري هاي 
نظامي با كشــورهاي توليدكننــده نفت از عمده 

مونا گلچين پور1   معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت

اقدامات مهم مي باشــند كه براي رفع چالش فوق 
صورت پذيرفته اند.

بيم ناشي از وابستگي واردات و ايجاد روابط 
نامتوازن با كشورهايي كه به لحاظ سياسي جايگاه 
مناســبي ندارند، نقــش مهمي در شــكل گيري 
سياســت هاي خارجي و بخش انرژي كشورهاي 

مصرف كننده انرژي ايفا مي كند.
خطرات ناشي از وابســتگي به واردات نفت 

وگاز را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:
1- خطراتــي كه به علت عدم دسترســي به 
امكانــات و اختالل در اســتمرار واردات نفت و 
گاز، اقتصاد كشور هاي وارد كننده را در معرض 

تهديد قرار مي دهد.
2- خطرات ناشي از افزايش ناگهاني قيمت 
واردات نفــت و گاز كه مي تواند به حدي باشــد 
كــه تأثير منفي بر اقتصاد كشــورهاي وارد كننده 

بگذارد.
3- نهايتاً وابستگي به واردات نفت و گاز در 
مفهوم كلي مي تواند عاملي بــراي ايجاد تيرگي 

روابط سياسي بين كشورها شود.
عدم صادرات نفتي عربستان در سال 1973، 
قطع انتقال گاز به اروپا از ســوي روســيه در سال 
2009 و افزايــش ناگهانــي قيمت هــاي نفت در 
سال هاي 1970 و اواسط سال 2008 از عمده اين 

موارد مي باشند.
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كشــورهاي وارد كننده در برخــي موارد به 
دنبال اعمال فشار بر كشورهاي صادر كننده هستند 
تا به نحــوي امنيت انرژي خود را حفظ كنند. در 
مقابل صادر كنندگان انرژي نيز براي اعمال فشار 
بر كشورهاي وارد كننده از اهرم صادرات انرژي 
استفاده مي كنند. روسيه، ايران و ونزوئال همواره 
متهم به اســتفاده از منابع انــرژي و صادرات آنها 
به عنوان "ابزار سياســي" عليه كشــورهاي ديگر 

مي شوند.
تنش هــاي ناشــي از رقابت بين كشــورهاي 
وارد كننــده، به ويژه ســبقت در متقاعد ســاختن 
كشــورهاي صادركننده انــرژي در انتقال نفت و 
گاز، مي توانــد عامــل مهمي در تأثير وابســتگي 
واردات بــر روابــط بين المللي باشــد. با ســقوط 
بــا  نفــت و گاز، صادر كننــدگان  قيمت هــاي 
بي ثباتي هاي سياســي و اقتصــادي داخلي مواجه 
مي شــدند، تحت اين شرايط اين مسأله تنش هاي 

منطقه اي را بيشتر مي كند. 
طبق آمار به دســت آمده از ســالنامه آماري 
شــركت نفتي BP، در ســال 2010 حدود 79/6  
درصــد از ذخاير نفتي اثبات شــده جهان تحت 

كنترل 12 كشور عضو اوپك قرار داشته است.
مطابق با آمار به دســت آمده از BP در همين 
سال 48/6 درصد از ذخاير گاز اثبات شده جهان 
تحت كنترل كشــورهاي عضو اوپك قرار داشته 

است. 
توليدكننــدگان عمده نفت و گاز با خطرات 
امنيتي مواجه مي باشــند كه علت و تأثيرات آن ها 

در زير مطرح شده است:
1- كشــور ايران كه در سال 2009 ميالدي 10/3 
درصــد از ذخايــر نفتي جهــان و 15/8 درصد از 
ذخاير گازي جهان را در اختيار داشــته اســت، با 

دنبال كرده  است. 
6- كشــور نيجريه داراي 2/8 درصــد از ذخاير 
اثبات شده نفت و 2/8 درصد از ذخاير گاز جهان 
اســت. اين كشــور نيز مانند عراق از يك سيستم 
كارآمد توزيــع درآمدهاي نفتي بهــره نمي برد. 
فســادهاي مالي در تجارت صادرات گاز نيز اين 

بي ثباتي را افزايش مي دهد. 

واكنش هـا در مقابـل مشـكالت ناشـي از 
ناامني انرژي 

واكنش هاي سياسي در قبال مشكالت ناشي 
از ناامني انرژي به سه شكل متفاوت بروز مي كنند 

كه عبارتند از: 
1- واكنش هاي مبتني بر تقاضا: تالش هاي انجام 
شده از سوي كشورهاي واردكننده انرژي مبتني 
بر تغييــر الگوهاي تقاضاي انــرژي در اين مقوله 
   2OECDگنجانــده مي شــوند. اكثر كشــورهاي
(در حال حاضر 34 كشــور) براي افزايش امنيت 
انرژي، سياســت كاهــش مصرف انــرژي را در 
اولويت اقدامات خود قرار داده اند. تغيير تقاضا از 
منابع نفت و گاز به سوي فناوري هاي انرژي هاي 
نو و هســته اي از عمده اين اقدامات است. اتخاذ 
سياست عدم تكيه بر يك صادركننده و سياست 
تنــوع بخشــي واردات از ايــن دســته اقدامات 
محســوب مي شــوند. ايجــاد فضــاي رقابتي در 
بازارهاي داخلي انرژي، شــيوه ديگري است كه 
با تشــويق ســرمايه گذاران خارجي، تنوع بخشي 
گزينه هاي عرضه و صادرات را افزايش مي دهد. 

2- واكنش هاي سياسي با هدف تثبيت عرضه انرژي 
در كوتاه مدت: تالش كشورهاي واردكننده مبني 
بر همسويي و همگامي كشــورهاي توليدكننده با 
منافــع كوتاه مدت خود از نمونه اقدامات اساســي 
براي اجراي برنامه هاي اين گونه كشــورها به شمار 
مــي رود. اهرم قوانين و مقررات تجارت بين المللي 
كه در اختيار كشورهاي واردكننده انرژي است، به 
نوعي با تشويق كشورهاي صادركننده نفت و گاز 
در موافقت به ورود سرمايه گذاري خارجي از عمده 

اقدامات ديگري است كه در اين مقوله قرار دارد.
3- واكنش هايي كه با هدف قطع ريشه مشكالت 
ناشــي از عرضه صورت مي پذيرند: تالش براي 
جلوگيري از بروز برخي از عوامل بي ثبات كننده 
و همچنين ممانعت از افزايش بهره برداري از منابع 

 1   توزيع جهاني ذخاير تثبيت شده
     نفتي جهان [6]

بهره گيري از درآمدهاي نفتي و تأثير بر مسيرهاي 
صادراتي بين المللي به ويژه تنگه هرمز به طور بالقوه 
به دنبال اجراي سياست خارجي خود مي باشد. اين 
كشــور تالش مي كند تا در بلندمدت با كنترل بر 
درآمدهاي نفتي، سياست هاي خود را تقويت كند. 
2- عربســتان ســعودي با در اختيار داشتن 19/8 
درصد از منابع نفتي اثبات شــده و 4/2 درصد از 
منابع گازي جهان در ســال 2009 ميالدي با عدم 
ســرمايه گذاري كافي در ظرفيــت صادرات بلند 
مــدت و نيز چالش بي ثباتي بلند مدت داخلي در 

توليد نفت مواجه است. 
3- روســيه با داشــتن 5/6 درصد از ذخاير نفتي 
و 23/7 درصــد از ذخايــر گازي جهان، بي ثباتي 
صــادرات گاز به اروپا را به عنوان اهرم سياســت 
خارجي در اولويت سياست گذاري هاي خود در 

اين حوزه قرار داده  است. 
4- كشــور عراق 8/6 درصد از ذخاير اثبات شده 
نفــت و 1/7 درصد ذخايــر گازي جهــان را در 
اختيار دارد. به دليل چالش هاي اخير كه ناشــي از 
قانون گــذاري جديد در صنعت نفت اين كشــور 
اســت، اين صنعت در اين كشــور با موانع بسيار 
روبرو است. عدم وجود يك سيستم كارآمد توزيع 
درآمدهــاي نفتي، بروز ايــن چالش ها را موجب 
شــده است. از ســوي ديگر بيم از سرمايه گذاري 
خارجي و كنترل سرمايه گذاران خارجي بر منابع 
نفت عراق، از عمده علل توقف سرمايه گذاري در 

صنعت نفت اين كشور به شمار مي رود. 
5- ونزوئــال با در اختيار داشــتن 12/9 درصد از 
ذخاير اثبات شده نفتي و 3 درصد از ذخاير گازي 
جهان، قــادر بــه ســرمايه گذاري هاي بلندمدت 
در اين صنايع نيســت و با اتــكاي بيش از حد به 
درآمدهــاي نفتي به طور بالقوه سياســت خود را 
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 2   توزيع جهاني ذخاير تثبيت شده 
     گازي جهان [6]
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نفت و گاز از عمده اين فعاليت ها به شمار مي رود. 
مبارزه با فساد و سوء  مديريت درآمدهاي نفت و 
گاز كــه از طريق "طرح ابتكاري شفاف ســازي 
صنايع اســتخراجي" 3(EITI)  قابل انجام اســت، 
از جمله اقداماتي اســت كه در راســتاي اهداف 
 EITI اين نوع واكنش ها مطرح شده است. طرح
سيستم استانداردي است كه از طريق آن حاكميت 
بر منابع كشور به ويژه كشــورهاي در حال رشد 
افزايش مي يابد. اين طرح در سال 2008 ميالدي 
از ســوي بانك جهاني مطرح شده است. استفاده 
از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در طرح هايي 
مثل طرح شفاف سازي صنايع استخراجي، نيازمند 
بومي ســازي و آشنايي با جزييات عوامل مؤثر در 

فرآيند عضويت، اجرا و پس از آن مي باشد. 

مقوله امنيت انرژي در كشور ايران
انرژي و كمبــود آن از مهم ترين دغدغه هاي 
كشــورهاي جهان اســت و به شــدت براي ادامه 
توسعه جوامع بشري مورد نياز است. ايران با داشتن 
10 درصــد از ذخاير نفت و حــدود 16 درصد از 

ذخاير گاز جهان در جايگاه دوم دنيا قرار دارد.
ايران به  عنوان كشوري كه جايگاهي اساسي 
در بــازار جهانــي انــرژي و امنيت منطقــه دارد، 
مي تواند نقشــي تأثيرگذار بر حاكم شدن يكي از 
دو الگوي "امنيــت بين  المللي" و يا "امنيت ملي" 
در حوزة امنيت انرژي منطقه و جهان داشته باشد. 
با در نظر گرفتن تصويب ســند چشم انداز بيست 
سالة كشور به مثابه اســتراتژي كالن ايران در دو 
دهه آينده، جمهوري اسالمي ايران مايل و ناگزير 

از حركت در مسير الگوي امنيت بين المللي است. 
در واقع در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله، 
نفت و انرژي به   عنوان ابزار اعتمادســازي، محور 
تعامل ســازنده و موتور توســعة ملي، قادر است 
نقشي اساسي در پيوند ايران با جهان ايجاد كرده و 
به عامل مقّوم امنيت جهاني انرژي در يك ساختار 

مبتني بر همكاري بين المللي تبديل شود.
به نظر مي رســد كه الگوي غالــب در ايران 
همواره استفاده از ذخاير هيدروكربوري كشورمان 
براي تأمين منابع مالي مــورد نياز كوتاه مدت و يا 
ميان مدت بوده و كشور فاقد يك راهبرد بلندمدت 
و هدفمند براي كاربرد اين ذخاير به   منظور تامين 
توســعة ملي از يك ســو و كمك به امنيت ملي و 

بين المللي از سوي ديگر بوده است.
حل معضــل بيــكاري، كاهش نــرخ تورم 
ارتقــاي  اشــتغال زايي و  نقدينگــي،  و كنتــرل 
شاخص هايي مانند رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، 
سرمايه گذاري مســتقيم خارجي، توليد ناخالص 
داخلي، افزايش درآمد سرانه و كاهش فساد مالي 
و سياسي و اداري از نشانه هاي تعالي حكمراني4 ، 
اســتفاده صحيح از منابع نفتي و حركت به سوي 

اهداف چشم انداز مي باشند. 
وقتي به رشــد پرشــتاب صنايــع نفت و گاز 
در كشــورهاي همســايه مي نگريــم و وضعيت 
سرمايه گذاري در حوزه انرژي در كشورمان را با 
آنها مقايسه مي كنيم، درمي يابيم كه نه تنها جايگاه 
فعلي ما از نظر توليد نفــت در معرض خطر قرار 
گرفته، بلكه با تداوم وضعيت فعلي، تا چند ســال 
ديگر تواني براي رقابت در عرصه صادرات نفت 

را نيز نخواهيم داشت. كشور ما هم اكنون با بحران 
سرمايه گذاري مواجه شــده كه پيامد طبيعي آن 
عدم افزايش توليد و حتي افت ميزان توليد خواهد 
بود. البته اين موضوعي نيست كه از نگاه مسؤالن 

و تصميم گيران حوزه انرژي پنهان بماند. 

نتيجه گيري
هدف از اين نوشتار، ايجاد ديدگاهي وسيع تر 
در بررســي و مطالعه مشــكالت امنيتي است كه 
در ســطح بين المللي به سبب چالش هاي واردات 
نفت و گاز و واكنش هاي سياســي اخير تشــديد 
شده اند. توجه به عوامل اصلي بروز اين مشكالت 
مستلزم مطالعه ساختارهاي قدرت سياسي موجود، 
الگوهاي بلند مدت رفتار شــركت ها و دولت ها و 

ارتقاي سطح درك عمومي است. 
ســه عامل اصلي ايجاد اين ســطح ناامني در 

بخش انرژي عبارتند از:
1-چالش نفرين منابع   كه ثبات كشورهاي ميزبان 

را به مخاطره مي اندازد[4]
2-اختالفات ملي و سياسي ناشي از سرمايه گذاري 

جديد در نفت و گاز
3-رقابت تخريبي بر سر منابع و درآمدهاي نفت 

و گاز
گسترش فعاليت برنامه ها و طرح هاي ابتكاري 
مانند EITI تنها يكي از راهكارهاي رفع اين نوع 
مشــكالت به شــمار مي آيد كه البته حضور فعال 
كشــورهاي توليد كننده در اين برنامه ها و امكان 
برقراري توافق هاي گســترده در سطح بين الملل 
از الزامات اجراي اين طرح ها محسوب مي شوند.

       پانويس ها
1Golchinpour@nioc.ir
2Organization for Economic Co-operation and Development

3Extractive Industries Transparency Initiative
4Good Governance

       منــــابع
[1]. ”امنيت انرژي و درس هايي براي ايران“، عباس ملكي، فصلنامه 

راهبرد ياس، شماره 12، زمستان 1386.
[2]. ”چالش هاي امنيت انرژي در قرن بيست و يكم“، مؤسسه مطالعات 

بين المللي انرژي، پاييز 1390. 
[3]. Sascha Müller-Kraenner, “Energy Security”, 
September 2008.
[4]. Bert Kruyt, D.P. van Vuuren, H.J.M. de Vries, 
H. Groenenberg,”Indicators for energy security  

“, Energy Policy, Volume 37, Issue 6, June 2009, 
Pages 2166-2181.
[5]. Douglas R. Bohi, Michael A. Toman, “Energy 
Security: Externalities and Policies  “, Energy 
Policy, Volume 21, Issue 11, November 1993, Pages 
1093-1109.
[6]. BP Statistical Review of World Energy Report 
of 2010.


