سرفصل ویژه

رويكرد اتحاديه اروپا در قبال ذخاير نفتخام و گازطبيعي

آسياي ميانه و قفقاز؛ فرصتها و چالشهاي پيشروي ايران
قادر شاديوند
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مقدمه

معاونت برنامهريزي وزارت نفت

در خصوص ظرفيت توليد اين كشورها نشان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در مجموع
از توان صادراتي باالي آنها در دهههاي آتي  1691ميليون تن معادل نفتخام بوده که
دارد .از اين روي پس از استقالل اين كشورها برابر با 13/8درصد انرژي اوليه مصرفي جهان
از شوروي سابق تا كنون ،كشورهاي اروپايي در همان سال است .نفتخام با  38درصد
حضور قابلتوجهي در طرحهای نفت و گاز و گازطبيعي با  24درصد ،بيشترين سهم را
آنها داشته و پروژههاي مختلفي جهت مهياكردن در تأمين انرژي مصرفي اين اتحاديه دارند.
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براي مشاركت در طرحهاي انتقال انرژي به اروپا
را دچار ترديد كرده است.

اتحاديه اروپا به دليل ذخاير و توليد اندك از
يك سو و مصرف باال از سويي ديگر ،به ميزان
زيادي وابسته به واردات نفتخام و گازطبيعي
است .اين در حالي است كه پيشبينيهاي
موجود نيز حكايت از ادامه اين وابستگي در
دهههاي بعدی دارد .با توجه به اطالعات موجود،
تا  50سال آتي همچنان نفت و گاز سهم عمدهاي
از تأمين انرژي جهان و اروپا را ايفا خواهند كرد
و انرژيهاي نو با وجود رشد قابلتوجه ،كماكان
در تأمين انرژي سهم اندكي خواهند داشت.
بنابراين مسئله تأمين امنيت انرژي از مهمترين
دغدغههاي كشورهاي وابسته به واردات انرژي
از جمله اتحاديه اروپا به شمار ميرود.
سهم عمدهاي از واردات نفت و گاز اروپا
از طريق روسيه تأمين ميشود كه اين امر (يعني
تسلط روسيه بر منابع و مسيرهاي تأمين انرژي)
موجب ناخرسندي اروپا و تالش اين كشورها
ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
جهت تنوعبخشي به منابع تأمين انرژي است .از
% 24
مناطقي كه در موقعيت جغرافيايي مناسبي نسبت  -1وضعيــت موجــود و آتي توليــد ،مصرف و
به اروپا قرار دارند ،كشورهاي غني از نفت و واردات نفت و گاز اتحاديه اروپا
ﻣﺼﺮﻓﻲســبد
اﻧﺮژيترکيــب
ﺷﻜﻞ  : 1ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺒﺪ 1
مصرفــي[1] 2011
انــرژي در ﺳﺎل
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ
در سال  2011مصرف انرژي اوليه در
گاز آسياي ميانه و قفقاز هستند كه پيشبينيها
اتحاديه اروپا در سال ]1[ 2011
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 -1-1وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ][1

ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ از ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖﺧﺎم و ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از /8

ﺳﺎل  1980ﺑﻪ  0/4و  0/9درﺻﺪ در ﺳﺎل  2011ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖﺧـﺎم و

ماهنامه اکتشاف و تولید /شماره  / 98بهمن ماه 1391

-1-1وضعيت موجود []1

 2011كاهش يافته است .اين در حالي است
كه در همين سال كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا  13ميليون و  480هزار بشکه در روز
نفتخام و  448ميليارد مترمكعب گازطبيعي
مصرف كردهاند .بنابراين واردات نفتخام
و گازطبيعي اتحاديه اروپا در سال  2011به
ترتيب معادل  11/8ميليون بشكه در روز و
 293ميليارد مترمكعب بوده است.

سهم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از
كل ذخاير نفتخام و گازطبيعي جهان به
ترتيب از  1/8و  4/6درصد در سال  1980به
 0/4و  0/9درصد در سال  2011كاهش يافته
است .نگاهي به توليد نفتخام و گازطبيعي
اين كشورها در دهه گذشته نيز نشاندهنده
كاهش قابلتوجه توليد اين حاملهاي انرژي
است؛ به طوريكه توليد نفتخام و گازطبيعي
به ترتيب از  3684هزار بشكه در روز و -2-1 227پيشبيني
طبق جدول 1-براساس پيشبيني آژانس
ميليارد مترمكعب در سال  1999به  1692هزار
بشكه در روز و  155ميليارد مترمكعب در سال بينالمللي انرژي ،توليد نفتخام اتحاديه اروپا
 1روند توليد و مصرف نفتخام اتحاديه اروپا در افق ( 2030واحد :ميليون بشکه در روز) []2
2010

2015

2020

2030 2025

توليد نفتخام

1/95

1/77

1/25

1/06

0/98

تقاضاي نفتخام

13/86

11/8

11/3

10/7

10/1

اختالف توليد و تقاضا (واردات)

11/91

10/03

10/05

9/64

9/12

 2روند توليد گازطبيعي در اتحاديه اروپا و جهان در افق ( 2035ميليارد مترمکعب در سال) []2
2010

2015

2020

2030 2025

توليد گازطبيعي

175

176

158

124

112

مصرف گازطبيعي

497

540

558

574

591

اختالف توليد و تقاضا (واردات)

322

364

400

450

479

 2تأمينكنندگان سنتي و نوظهور نفت و گاز اتحاديه اروپا []6

ﺷﻜﻞ  :2ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ][6

با حدود پنجاه درصد کاهش از  1/95ميليون
بشكه در روز در سال  2010به  984هزار بشکه
در روز در سال  2030كاهش خواهد يافت.
همچنين تقاضاي نفتخام اين اتحاديه در
افق يادشده روندي نزولي داشته و از   13/86
ميليون بشكه در روز در سال  2010به 10/1
ميليون بشكه در روز در سال  2030کاهش
خواهد يافت؛ به طوريكه سهم اتحاديه اروپا
از مصرف جهاني نفتخام از  15/9درصد به
 10/5درصد در سال  2030کاهش مييابد.
با توجه به پيشبيني روند توليد و تقاضاي
نفتخام در افق سال  ،2030اختالف توليد و
تقاضاي نفتخام اتحاديه اروپا از  11/9ميليون
بشکه در روز در سال  2010به  9/1ميليون
بشکه در روز در سال  2030کاهش خواهد
يافت .اما با توجه به كاهش  50درصدي
توليد ،وابستگي  85درصدي اين اتحاديه به
نفت وارداتي در سال  2010به  95درصد در
افق سال  2030افزايش مييابد.
طبق جدول 2-در خصوص گاز  طبيعي
نيز پيشبينيها حاكي از آن است كه توليد
گازطبيعي از  175ميليارد مترمکعب در سال
 2010به  112ميليارد مترمکعب در سال 2030
کاهش مييابد .در مقابل تقاضاي گازطبيعي
از  497ميليارد مترمکعب در سال  2010به
 591ميليارد مترمکعب در سال  2030افزايش
خواهد يافت.
با توجه به پيشبيني روند توليد و
تقاضاي گازطبيعي ،برآورد ميشود كه
وابستگي اتحاديه اروپا به گاز وارداتي از رشد
قابلتوجهي برخوردار بوده و از  65درصد در
سال  2010به  81درصد در سال  2030افزايش
يابد.
همان گونه كه مشاهده شد ،اتحاديه اروپا
به شدت به واردات نفت و گاز وابسته است و
اين وابستگي براي دهههاي آتي نیز كماكان
ادامه خواهد داشت .بنابراين تأمين امنيت
انرژي از اولويتهاي آينده اين اتحاديه به
شمار ميرود.

 -وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و آﺗﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز

ــﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻫﻴــﺪروﻛﺮﺑﻮري واﻗــﻊ در ﻣﻨﻄﻘــﻪ آﺳــﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧــﻪ و ﻗﻔﻘــﺎز ﺷــﺎﻣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠــﺎن ،ﻗﺰاﻗــﺴﺘﺎن،

ﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ازﺑﻜﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻤﻮع  2/3درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖﺧﺎم و ﺣﺪود  14درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬـﺎن را
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 -2مهمترين منابع تأميــن واردات نفت و گاز بوده و سهم ديگر كشورها ناچيز است .لذا در آينده سهم اين كشورها از صادرات نفتخام
در حال حاضر اتحاديه اروپا بسيار وابسته به و گازطبيعي به اتحاديه اروپا افزايش يابد.
اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا جهت تأمين امنيت انرژي نفت و گاز وارداتي از روسيه بوده و جهت
خود ،ارتباط با كشورهاي داراي منابع انرژي کاهش اين وابستگي در صدد است كه با  -3وضعيت موجود و آتي نفت و گاز در آسياي
و متنوعسازي مناطق تأمينكننده نفتخام و ديگر پتانسيلهاي اصلي عرضه انرژي از قبيل ميانه و قفقاز
كشورهاي داراي منابع هيدروكربوري واقع
کشورهاي خاورميانه ،کشورهاي حوزه آسياي
گازطبيعي را در دستور كار قرار داده است.
هايﺑﻪ در منطقه آسياي ميانه و قفقاز شامل آذربايجان،
در حال حاضر بيشترين واردات نفتخام ميانه و قفقاز و شمال آفريقا وارد همكاري
ﺑﺸﻜﻪ در روز در ﺳﺎل  2020و  5/4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در ﺳﺎل  2030اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ
قزاقستان ،تركمنستان و ازبكستان در مجموع 2/3
درصد) استراتژيك شود(.شکل)2-
اتحاديه اروپا از كشورهاي روسيه (34
 5/2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در ﺳﺎل  2035ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
در اين ميان كشورهاي واقع در منطقه درصد از ذخاير نفتخام و حدود  14درصد از
و نروژ ( 14درصد) است و كشورهاي حاشيه
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﻔﺖﺧـﺎم اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻳﻤـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ
دريايخزر در مجموع تأمين  9درصد از آسياي ميانه و قفقاز نيز كه از پتانسيل باالي ذخاير گازطبيعي جهان را در اختيار دارند .اين
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  2025ﻣﻴـﺰان
واردات نفت اين اتحاديه را بر عهده دارند .از ذخاير نفتخام و گازطبيعي و موقعيت مناسبي در حالي است كه مناطق اكتشاف نشده وسيعي
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖﺧﺎم اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ  4/6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺳﺎل  2035ﺑﻪ 4/3
نظر واردات گازطبيعي نيز بيشترين وابستگي جهت دسترسي به بازارهاي اروپا برخوردارند ،در اين كشورها وجود داشته و احتمال افزايش
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  2/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪاي اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺳـﺎل 2010
اتحاديه اروپا به كشورهاي روسيه (32درصد) ،مهمترين اولويت اروپا در تنوعبخشي به منابع بيشتر ميزان ذخاير هيدروكربوري وجود دارد.
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  72درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
مطابق شکل های 3-و  4مقايسه ميزان توليد
نروژ ( 28درصد) و الجزاير ( 14درصد) آتي تأمين انرژي به شمار رفته و انتظار ميرود
و مصرف نفتخام و گازطبيعي اين كشورها
حاكي از آن است كه سهم  3/8و  4/7درصدي
از توليد و  0/06و  3/2درصدي از مصرف
نفتخام و گازطبيعي جهان در اختيار آنهاست
و بنابراين ساالنه ارقام قابلتوجهي نفتخام
و گازطبيعي توليدي به صادرات اختصاص
مييابد .در سال  2010اين كشورها در مجموع،
روزانه بيش از  2/5ميليون بشكه نفتخام و 50
ميليارد مترمكعب گازطبيعي در سال صادر
كردهاند كه با توجه به برنامههاي توسعهاي
موجود ،اين ميزان در آينده نزديك افزايش
 3موازنه توليد و مصرف نفتخام در كشورهاي منتخب آسياي ميانه و قفقاز []2
قابلتوجهي خواهد يافت.
ﺷﻜﻞ :3ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖﺧﺎم در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز ][2
براساس پيشبينيهاي مؤسسه  IEAتوليد
نفتخام اين چهار كشور در دو دهه آتي رشد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ و از  150ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ در ﺳـﺎل
قابلتوجهي خواهد داشت كه اين افزايش ناشي
 2010ﺑﻪ  260ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  2020و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  315ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﻣﺘـﺮﻣﻜﻌـﺐ در ﺳـﺎل  2035اﻓـﺰاﻳﺶ
از توسعه ميادين موجود و همچنين بهرهبرداري
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻـﺎدرات
از ميادين جديد در قزاقستان و آذربايجان است.
ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺎدرات ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ  4ﻛﺸﻮر از  50ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳـﺎل  2010ﺑـﻪ 100
بر ايناساس توليد نفتخام اين كشورها از 3/1
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  2020و  130ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  2035ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺶﻫﺎ در اﻳـﻦ
ميليون بشكه در روز در سال  2010به  4/4ميليون
ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺳﺖ.
بشكه در روز در سال  2020و  5/4ميليون بشكه
در روز در سال  2030افزايش خواهد يافت و
٦
سپس با اندكي كاهش به  5/2ميليون بشكه در
روز در سال  2035خواهد رسيد.
با وجود آنكه با اجراي برنامههاي توسعه
اقتصادي در اين كشورها تقاضا براي نفتخام
موازنه توليد و مصرف گازطبيعي در كشورهاي منتخب آسياي ميانه []2
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ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در دو دﻫﻪ آﺗﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻔﺖﺧﺎم و ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﺻﺎدرات در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎيﺧﺰر در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧـﺸﺎندﻫﻨـﺪه
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي اﺳﺖ.
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افزايش ماليمي خواهد داشت ،اما كماكان ميانه و قفقاز و يا به عبارتي منطقه دريايخزر شد و دارندگان منابع هيدروكربني اين منطقه
نفتخام قابل توجهي براي صادرات وجود در دسترس خواهد بود كه اين امر نشاندهنده كمكم به بازيگران مؤثري در بازار انرژي جهان
خواهد داشت؛ به طوري كه بعد از سال  2025اهميت استراتژيك اين منطقه براي كشورهاي تبديل شدند .تمركز اين كشورها بر تنوعبخشي
مسيرهاي ارتباط با بازارهاي صادراتي با هدف
ميزان صادرات نفتخام اين كشورها به  4/6مصرفكننده انرژي است.
مديريت بهتر منابع خود و همراستايي اين
ميليون بشكه در روز رسيده كه اين مقدار در
نهايت در سال  2035به  4/3ميليون بشكه در  -4رويكرد انرژي اتحاديه اروپا در آسياي ميانه موضوع با خواستههاي شركتهاي غربي ،سبب
حضور گسترده اين شركتها در منابع نفت
روز كاهش مييابد .اين ميزان در مقايسه با و قفقاز
با كشف ذخاير گازي قابلتوجه در و گاز كشورهاي منطقه شده است .براساس
صادرات  2/5ميليون بشكه در روز اين كشورها
در سال  2010بالغ بر  72درصد رشد را نشان تركمنستان ،اهميت منطقه از نظر انرژي افزايش اطالعات به دست آمده از كنسرسيومها و
يافته و كشورهاي شرق و غرب از جمله قراردادهاي در حال اجرا در كشورهاي حوزه
ميدهد.
توليد گازطبيعي نيز در طول دوره مورد چين و اتحاديه اروپا با جديت بيشتري در پي دريايخزر ،در حال حاضر بالغ بر  35شرکت
بررسي افزايش قابلتوجهي داشته و از  150حضور مؤثر در اين منطقه خواهند بود .چين با مهم بينالمللي در عمليات اکتشاف ،توسعه و
ميليارد مترمكعب در سال  2010به  260احداث خطوط لوله نفت و گاز و حضور در توليد نفت و گاز در اين منطقه حضور دارند
ميليارد مترمكعب در سال  2020و در نهايت توسعه ميادين كشورهاي آسياي ميانه تا حد که از اين تعداد  11شرکت اروپايي 9 ،شركت
 315ميليارد مترمكعب در سال  2035افزايش زيادي در تأمين انرژي از اين منطقه اطمينان آمريکايي 4 ،شرکت روسي 6 ،شرکت آسيايي
خواهد يافت .در مقابل اين افزايش توليد ،ايجاد كرده است .در عين حال اروپا نيز در و  5شرکت از ساير کشورها هستند .از اين ميان
رشد تقاضاي گاز كمتر خواهد بود كه در راستاي بهرهمندي از ذخاير غني نفت و گاز شركتهاي اروپايي در عمدهترين منابع نفت و
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ از ﻧﻈـﺮ واردات ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز واﺑـﺴﺘﮕﻲ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ روﺳـﻴﻪ دارد .روﺳـﻴﻪ در
نهايت به افزايش صادرات گازطبيعي منجر این کشورها ،استراتژيهاي متنوعي را دنبال گاز كشورهاي منطقه از جمله ميادين ،ACG
ﻛـﺮده اﺳـﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﻫﻤﻮاره از
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺎلﻫﺎي
ﻫﺮﭼﻨـﺪشاه دنيز ،كاشقان و كاراچاگانك سهامدار
رويكردهاي
ترين
اروﭘﺎﻳﻲبه مهم
ﻛﺸﻮرﻫﺎيادامه
ﻓﺸﺎريﺑﺮكند .در
چهار م
طبيعي اين
اﻫﺮم گاز
صادرات
شد و
خواهد
ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑﺨﺸﻲ
قبالﺗﻨﻮع
ﺴﺖ؛ اﻣﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴ
ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ
وارداترﻧﻔﺖ و
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
اروﭘﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻧـﺮژي،هستند.
حوزه
ﻣﻨﺎﺑﻊگاز
نفت و
ذخاير
اروپا در
اتحاديه
روﺳﻴﻪ2010
مكعبﮔﺎزدرازسال
ميليارد مت
كشور از 50
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺮژي
ﻋﺮﺿﻪ
اﻣﻨﻴﺖ
داده و ﺑﻪ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ را
زﻧﻲ اﻳﻦ
ﻗﺪرتبهﭼﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺠﺮيشود.
اشاره م
خزر
130ﺑﻴﺸﺘﺮدرياي
 2020و
اﻓﺰاﻳﺶسال
مكعب در
ميليارد متر
100
 -2-4حمايت از توسعه زيرساختهاي بنیادی
ميليارد مترمكعب در سال  2035خواهد رسيد.
ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ
و
ﮔﺎز
و
ﻧﻔﺖ
ﺻﺎدرات
ﻟﻮﻟﻪازﻣﻮﺟﻮد
ﺧﻄﻮط
ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﺴﺐ
افزايش  -1-4حضــور مؤثــر در منابــع نفــت و گاز و فيزيكي انرژي محور در منطقه دريايخزر
ناشي
ميان نيز
ﻗﺎﺑﻞاين
ﺳﻬﻢ در
جهشها
-4-4عمده
اﺧﺘﻴﺎر
حوزه را در
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
است.ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل
آذربايجانﺧﻄﻮط
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از
اروﭘﺎﻳﻲ ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
خزردارﻧـﺪ .در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ کارشناسان نفتي اروپايي معتقدند که اين
درياي
كشورهاي
تركمنستان و
صادرات
ﺟﻬﺖاز اﻧﺘﻘـﺎل و
اﺻﻠﻲ ﮔﺎز
درﻟﻮﻟﻪ
شد،ﺧﻂ
اشارهﭼﻬﺎر
كهﺧﺎم و
گونهﻧﻔﺖ
همانﻋﻤﺪه
ﺷﺶ ﺧﻂﻟﻮﻟﻪ
ﻛـﺸﻮرﻫﺎياتحاديه بايد روشهاي مختلف و مطمئني را
ﮔـﺎزلگيري
ﻧﻔـﺖووشك
ﺻـﺎدرات سابق
فروپاشي شوروي
آتيﻃﺒﻴﻌﻲ ،بعد
دو دهه
ﻃﺒﻴﻌﻲجهت حمايت از توسعه منابع هيدروکربوري
خزر،
دريا
كشورهاي
ﻓﻌﺎلزطبيعي
ﺟﻬﺎﻧﻲو گا
ﺑﺎزارﻫﺎيتخام
توجهي نف
مقادير قاب
ﻟﻮﻟﻪيﮔﺎز
حوزه ﺧﻂ
درﺧﺎم و دو
مستقل ﻧﻔﺖ
ﭘﻨﺞ ﺧﻂﻟﻮﻟﻪ
جهت اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از
ﺧﺰرلﺑﻪ
ﺣﻮزه درﻳﺎي
ﻇﺮﻓﻴﺖمنطقه دريايخزر و بهبود دسترسي به اين
تحول
57دچار
منطقه
گاز اين
انداز .ﺑﺎنفت
چشم
كشورهاي
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وبهﻏﻴﺮصادرات
ﺑﻪ ﻃﻮرتخصيص
درﺻﺪ از
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
اﻳﻦ ووﺟﻮد
ﺷﺪهاﻧﺪ
آسياياﺣﺪاث
ﺑﺎزارﻫﺎي اروﭘﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪدرﺳﻤﺖ
منابع در پيش گيرد که در اين راستا ميتوان
ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖﺧﺎم و  41درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل روﺳﻴﻪ اﺳﺖ.
 3خطوطلوله صادرات نفت و گاز كشورهاي حوزه دريايخزر
به حمايت از توسعه زيرساختهاي انرژي و
تجارت و اتخاذ سياستهاي سرمايهگذاري
ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺒﺪا
ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻃﻮل
ﻧﻮع
ﺷﺮح
ردﻳﻒ
روﺳﻴﻪ/درﻳﺎي ﺳﻴﺎه
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
1340
1510
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
1
CPC
فعال در منطقه دريايخزر اشاره كرد .البته
ﺗﺮﻛﻴﻪ/ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
1000
1768
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
2
BTC
اجرايي شدن اين استراتژي انرژي اروپا با
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن-ﭼﻴﻦ
ﭼﻴﻦ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
400
2228
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
3
موانعي جدي نيز روبرو است؛ چراكه ديگر
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن/درﻳﺎي ﺳﻴﺎه
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
145
833
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
4
Baku-Supsa
روﺳﻴﻪ/درﻳﺎي ﺳﻴﺎه
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
100
1330
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
5
Baku-Novorossiysk
کشورهاي رقيب به ويژه روسيه و چين نيز
روﺳﻴﻪ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
600
1500
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
6
Atyrau-Samara
از قدرتهاي منطقه در اين زمينه هستند.
3585
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻞ ) :ﻫﺰارﺑﺸﻜﻪ در روز(
اما موقعيت مثبت اتحاديه اروپا در برقراري
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن -ﭼﻴﻦ
ﭼﻴﻦ
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
40
1833
ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ
7
روﺳﻴﻪ
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
44
2000
ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ
8
CAC
ارتباط با كشورهاي حوزه دريايخزر
ﺗﺮﻛﻴﻪ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
10
970
ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ
9
BTE
بيشتر از اين عامل ناشي ميشود كه اين
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن -اﻳﺮان
اﻳﺮان
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
14
320
ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ
10
اتحاديه از نظر مالي و تکنولوژيکي توانايي
108
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻞ ):ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل(
ﺟﺪول :3ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه درﻳﺎيﺧﺰر
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪ  CPCو  BTCﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  2/34ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑـﺸﻜﻪ در روز ،از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ
ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ  ENI ،BGو  Shellﺑﻪ
ﻫﻤــﺮاه ﺷــﺮﻛﺖﻫــﺎي آﻣﺮﻳﻜــﺎﻳﻲ  Chevronو  Exxonmobilدر ﻣﺠﻤــﻮع  30/2درﺻــﺪ ﺳــﻬﺎم ﺧــﻂﻟﻮﻟــﻪ  CPCو
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سرمايهگذاري  در فرآيند توسعه مورد نياز كه از اين تعداد ،پنج خطلوله نفتخام و دو
صنعت نفت و گاز و همچنين اقتصاد اين خطلوله گازطبيعي به طور مستقيم و غيرمستقيم
به سمت بازارهاي اروپا احداث شدهاند .با اين
کشورها را داراست.
وجود هنوز هم  57درصد از ظرفيت خطوطلوله
-3-4تنوعبخشــي منابع تأمين انرژي و كاهش نفتخام و  41درصد ظرفيت خطوطلوله انتقال
گازطبيعي تحت كنترل روسيه است.
وابستگي به روسيه
همان گونه كه در شکل های5-و 6مشاهده
همان گونه كه بيان شد اتحاديه اروپا از نظر
واردات نفت و گاز وابستگي زيادي به روسيه ميشود ،خطوطلوله  CPCو  BTCبه ظرفيت
دارد .روسيه در سالهاي گذشته همواره از  2/34ميليون بشكه در روز ،از مهمترين
اهرم نفت و گاز براي اعمال فشار بر كشورهاي خطوطلوله انتقال نفت كشورهاي منطقه حاشيه
اروپايي استفاده كرده است .هرچند اتحادیه خزر به شمار ميروند .شركتهاي اروپايي
اروپا قادر به جايگزيني واردات نفت و گاز از  ENI ،BGو  Shellبه همراه شركتهاي
روسيه توسط ديگر منابع نيست؛ اما تنوعبخشي آمريكايي  Chevronو  Exxonmobilدر
منابع تأمين انرژي ،قدرت چانهزني اين اتحاديه مجموع  30/2درصد سهام خطلوله  CPCو
را افزايش داده و به امنيت بيشتر عرضه انرژي شركتهاي  Statoilhydro ،ENI ،BPو Total
به همراه شركتهاي آمريكايي  Chevronو
منجر خواهد شد.
 Conocophilipsدر مجموع  60/2درصد سهام
-4-4كسب سهم قابلتوجه خطوطلوله موجود خطلوله  BTCرا در اختيار دارند .همچنين
شركتهاي  Statoilhydro ،BPو شركت
صادرات نفت و گاز و توسعه مسيرهاي جديد
شركتهاي اروپايي سهام قابلتوجهي  Totalنيز در مجموع  61درصد سهام خطلوله
 )BTEكه
باكو-تفليس-ارزروم (
طبيعي
 BTCراگازدر را در
انتقالﻟﻮﻟﻪنفت و
موجود
از
ﺷـﺮﻛﺖ
 Statoilhydroو
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ،BP
گازﻫﻢ
اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.
ﺳﻬﺎم ﺧﻂ
لولهدرﺻﺪ
ط60
خطو/2
ﻣﺠﻤﻮع
كشورهاياولحوزه
عنوان
عمده
ﺳﻬﺎمخط
درﺻﺪشش
حال61حاضر
دارند .در
اﻧﺘﻘﺎل
گازﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز
انتقال( ﻛﻪ
اول )BTE
فازارزروم
ﺗﻔﻠﻴﺲ-
ﻃﺒﻴﻌﻲ بهﺑﺎﻛﻮ-
لوله ﮔﺎز
ﺧﻂﻟﻮﻟﻪ
ﻣﺠﻤﻮع
اختيار ﻧﻴﺰ در
Total
ﺻـﻮرت در
شمارﻟﻮﻟـﻪميدررود را
ﻇﺮﻓﻴﺖ به
خزردارﻧﺪ.به اروپا
درياي
طبيعي،
اصلي ﺑﻪگاز
چهار خط
نفﮔﺎزتخام و
اﺟـﺮا
اﻳﻦ ﺧﻂ
اﺧﺘﻴﺎر
رود را در
ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
لوله ﺑﻪ اروﭘﺎ
درﻳﺎيﺧﺰر
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه
ﻳﺎﻓﺖ.اين خطلوله در صورت
ظرفيت
كشورهاي
 20گاز
نفت و
انتقال
دارند.ﺧﻮاﻫﺪ
اختياراﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ
صادرات 10ﺑﻪ
ﻫﺎيو ﻣﻜﻤﻞ از
جهتﭘﺮوژه
ﺷﺪن
حوزه دريايخزر به بازارهاي جهاني فعال هستند اجرا شدن پروژههاي مكمل از  10به  20ميليارد

مترمكعب در سال افزايش خواهد يافت.
عالوه بر خطوطلوله موجود ،شركتهاي
اروپايي پروژههاي جديدي نيز به منظور افزايش
ظرفيت انتقال از كشورهاي اين منطقه تعريف
كردهاند كه از آن جمله ميتوان به خطوطلوله
گازطبيعي ترانس كاسپين و نابوكو اشاره
كرد .خطلوله ترانس كاسپين كه تركمنستان
را با ذخاير قابلتوجه گازطبيعياش از طريق
بستر دريا به آذربايجان و خطلوله گازطبيعي
باكو-تفليس-ارزروم ( )BTEمتصل خواهد
كرد ،با ظرفيت  30ميليارد مترمكعب در
سال ،مهمترين مرحله از پروژه انتقال گاز
كشورهاي حوزه خزر به اروپا به شمار ميرود.
خطلوله گازطبيعي نابوكو به ظرفيت نهايي 31
ميليارد مترمكعب كه توانايي انتقال گازطبيعي
كشورهاي عراق و ايران را دارد نيز از تركيه
تا مراكز مصرف عمده اروپا امتداد خواهد
يافت .البته در حالي كه اين طرحها به شدت
از جانب اتحاديه اروپا حمايت ميشوند ،روسيه
نيز در جهت منتفي كردن اين طرحهاي مستقل
اقدام به تعريف پروژههاي جديدي در منطقه
كرده كه از آن جمله ميتوان به خطلوله
 Blue Streamاز روسيه به تركيه و خطوط لوله
 South Streamاز طريق بستر درياي سياه اشاره
نمود.
 -5-4افزايش همكاريهاي اقتصادي ،سياســي
و انرژي

تن در
ﻣﻨﻄﻘﻪخزر
منطقه ازدرياي
ﻟﻮﻟﻪنفت
صادرات
 5خطوط
سال) ﺳﺎل(
ﻴﻮن ﺗﻦ در
(ميليون)ﻣﻴﻠ
درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺻﺎدرازات ﻧﻔﺖ
لوله :5ﺧﻄﻮط
ﺷﻜﻞ
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪي ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﺎﺳـﭙﻴﻦ و ﻧـﺎﺑﻮﻛﻮ
اﺷﺎره ﻛﺮد .ﺧﻂﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲاش از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﺴﺘﺮ درﻳـﺎ ﺑـﻪ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺧﻂﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻛﻮ-ﺗﻔﻠﻴﺲ-ارزروم ) (BTEﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  30ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ

كشورهاي حوزه دريايخزر كه با ضعف
ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و
قانونگذاري مواجه هستند ،به بخش صنعت
نفت خود به عنوان موتور محرك اقتصاد نگاه
ميكنند ،اما محدوديتهاي بيان شده به همراه
كمبود منابع مالي و تكنولوژيكي در برخي از
مواقع روند توسعه صنعت نفت را نيز مختل كرده
است .در اين ميان اروپا كه مشتاق برخورداري
از ذخاير هيدروكربوري اين كشورهاست،
تالش دارد با ارائه مشوقها و كمكهاي الزم
پيوندهاي همه جانبه خود با اين كشورها را
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تحكيم و توسعه بخشد .اتحاديه اروپا و آمريكا توسعه و انتقال نفت و گاز بوده و ورود ايران
در مجامع بينالمللي همواره با نفوذ و قدرت در پروژههاي جهاني نفت و گاز به استحكام
سياسي خود از كشورهاي اين منطقه حمايت تأمين منابع این طرحها خواهد انجاميد .بنابراين
كردهاند .از جله اين موارد ميتوان به حمايت افزايش همكاريهاي منطقهاي با كشورهاي
اين كشورها از رياست قزاقستان در سازمان همسايه و تقويت روابط چندجانبه در قالب
امنيت و همکاري براي اروپا ( )OSCEدر نهادهاي انرژيمحور ،منافع كشورهاي ذينفع
سال  2010و همچنين عضويت اين كشور در را تأمين خواهد كرد.
همان گونه كه گفته شد ظرفيت توليد
سازمان تجارت جهاني اشاره نمود.
نفتخام و گازطبيعي كشورهاي حوزه
دريايخزر در دهههاي آتي افزايش قابلتوجهي
 -5فرصتها و چالشهاي پيشروي ايران
ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير خواهد يافت و ايران ميتواند با توجه به موقعيت
گازطبيعي و سومين دارنده ذخاير نفتخام و جغرافيايي خود انتقال حجم عمدهاي از توليد
در مجموع اولين دارنده ذخاير هيدروكربوري نفت و گاز اين كشورها را برعهده داشته باشد.
جهان ،از نظر همسايگي با كشورها و امري كه در خالل آن قابليت تأمين نفتخام و
سرزمينهاي حوزه درياي خزر و دسترسي گازطبيعي مورد نياز استانهاي شمالي از طريق
به آبهاي آزاد و همچنين همسايگي با كشورهاي حاشيه دريايخزر نيز وجود داشته و
كشورهاي نفتخيز حاشيه خليج فارس از از انتقال منابع جنوب كشور به شمال نيز پرهيز
خواهد شد .بديهي است كه تعلل در توسعه
موقعيت ويژهاي برخوردار است.
آنچه مسلم است تأمين امنيت انرژي از اين همكاريهاي چندجانبه ،به نفع كشورهاي
ﺟﺪﻳﺪي
اﻗﺪام ﺑﻪ
غربيﻫﺎي
منابع اﻳﻦ ﻃﺮح
ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻛﺮدن
ارتباطیﻧﻴﺰ در
ﺷﻮﻧﺪ ،روﺳﻴﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
مؤثر
ﭘﺮوژهازﻫﺎينقش
ﺗﻌﺮﻳﻒبود و
خواهد
ﻣﺴﺘﻘﻞمنطقه
فعال در
ﺟﻬﺖايمن با
قوي و
برقراري
اروﭘﺎطريق
ﺟﻤﻠﻪتﻣﻲ
ﻛﻪ از آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮده
كاست.از ﻃﺮﻳﻖ
South Stream
منطقهﺑﻪوﺗﺮﻛﻴﻪ
درروﺳﻴﻪ
 Blueاز
جهانو خواهد
 Streamايران
ﺧﻂ وﻟﻮﻟﻪايران
ﺗﻮان ﺑﻪبوده
يابي
قابل دس
انرژي
در عمده
منابعاﺷﺎره ﻧﻤﻮد
لطفﺳﻴﺎه
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي
سياستهاي مغرضانهاي هم كه از طرف
سرشار .و امنيت داخلي خود
به
داراي قابليت تضمين انجام همه طرحهاي غرب به رهبري آمريكا عليه كشورمان اعمال

ﺷﻜﻞ  :6ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه درﻳﺎيﺧﺰر

 6خطوطلوله صادرات گازطبيعي كشورهاي حوزه دريايخزر

ميشود ،با توجه به پتانسیل ایران و با هدف
منزوي كردن ايران از معادالت جهاني و به
ويژه بازار انرژي است .بنابراين عدم اتخاذ
موضعي فعال در اين زمينه به نوعي همراهي
با تحريمهاي جهاني است .برايناساس به نظر
ميرسد ،وجود يك ديپلماسي فعال و برنامه
مشخص در زمينه روابط بينالمللي انرژي (نفت
و گاز) ،منافع بلندمدت كشور را تأمين خواهد
كرد.
امروزه وجود منابع غني نفت و گاز در
كشورهاي حاشيه دريايخزر قابلانكار نيست.
بنابراين بايد به گونه اي رفتار كرد تا تهديدي
كه ممكن است در اثر از دست رفتن مشتريان
نفت و گاز ایران توسط عرضهكنندگان جديد،
خسارتي به كشور وارد كند تبديل به فرصت
مناسبي جهت افزايش منافع ملی گردد .اروپا به
دنبال منابع جديد عرضه انرژي است و ايران و
كشورهاي حوزه دريايخزر ميتوانند به خوبي
نقش اين منبع را ايفا كنند .ذخاير گازي ايران
و تركمنستان به راحتي ميتواند به كمك
زيرساختهاي موجود و توسعه زيرساختهاي
جديد در كشور به خطوطلوله انتقال گازطبيعي
به سمت اروپا بپيوندد كه اين امر عالوه بر تأمين
منافع كشورهاي ذينفع ،به افزايش امنيت منطقه
نيز خواهد انجاميد.
همان گونه كه بيان شد ،در صورت احداث
خط لوله ترانس كاسپين از بستر دريايخزر
امكان صادرات گاز آسياي ميانه ،مستقل از
ايران و روسيه وجود خواهد داشت كه در
اين صورت هيچ منافعي نصيب كشورمان
نخواهد شد .بنايبراين ايران بايد از طريق معرفي
گزينههاي جايگزين از اهميت اجرايي اين
طرح كه به شدت توسط اتحاديه اروپا حمايت
ميشود ،بكاهد.
هرچنـد فرصتهـاي مناسـبي بـراي
توسـعه منافـع داخلـي و بينالمللـي كشـور
از طريـق افزايـش همكاريهـاي بينالمللـي
انرژيمحـور منطقـهاي وجـود دارد اما برخي
مشـكالت موجـود ميتوانـد ايـن موقعيتهـا را با

 -5-4اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻧﺮژي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه درﻳﺎيﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك اﻗﺘﺼﺎد ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺖﻫـﺎي ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
اروﭘﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺮﺧﻮرداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ،ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣـﺸﻮقﻫـﺎ و ﻛﻤـﻚﻫـﺎي
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سرفصل ویژه

چالشهايـي روبـرو كنـد .از جملـه ايـن چالشهـا
ميتـوان بـه مصـرف زيـاد حاملهـاي انـرژي در
داخـل كشـور بـه ويـژه در زمينـه گازطبيعـي و
عـدم پيـروي از سياسـت شـفاف و جـدي افزايـش
صـادرات گاز اشـاره كـرد كـه منجـر بـه ترديـد
كشـورهاي اروپايي در توانايي ايران براي صادرات
گازطبيعـي شـده اسـت .هميـن امـر سـبب شـده تـا
اتحاديـه اروپـا در محاسـبات خـود سـهم كمـي بـه
ايفـاي نقـش ايران تخصيـص دهد .به طـور مثال در
پـروژهاي ماننـد خطلولـه گازطبيعي نابوكـو ،تأمين
حداقـل سـاالنه  15ميليـارد مترمكعـب گازطبيعـي
از عـراق در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ در حالـي كه
سـهم ايـران در حـد صـادرات فعلي به تركيـه ديده
شـده و اين در شـرايطي اسـت كه ذخاير گازطبيعي
ايـران قابـل مقايسـه بـا ذخايـر كشـوري مثـل عراق
نيسـت .البتـه بايـد بـه ايـن امـر نيـز توجـه كـرد كـه
پيوسـتن بـه پروژههـاي بينالمللـي توسـعه و انتقـال
كـه كشـورهاي زيـادي در آنهـا درگيـر هسـتند،
ممكـن اسـت در برخـي مواقع با سياسـتهاي كلي
نظـام در تضـاد باشـد.
از سـويي ديگـر بايـد توجـه كـرد كـه
پيوسـتن ايـران بـه كشـورهاي آسـياي ميانه و
آذربايجـان جهـت صـادرات مسـتقل گاز بـه
اروپـا ،با سياسـت روسـيه كه مخالـف ارتباط
مسـتقيم بيـن ايـن دو منطقـه اسـت در تضـاد
بـوده و از آنجـا كـه مواضـع بينالمللـي ايران
و روسـيه در بسـياري از مواقع بسـيار نزديك
اسـت ،موضعگيـري در ايـن زمينـه در تضـاد
بـا منافـع روسـيه خواهـد بود.

نتيجهگيري

اتحاديـه اروپا بـه دليل مصرف بـاالي انرژي و
تـوان توليـد اندك داخلـي ،همـواره از بزرگترين
واردكننـدگان نفتخـام و گازطبيعـي جهـان بـه
شـمار مـيرود و در دهههاي آتي نيز اين وابسـتگي
افزايـش خواهـد يافـت .وابسـتگي شـديد واردات
نفـت و گاز اتحاديـه اروپـا بـه مسـيرهاي تحـت
كنتـرل روسـيه و مشـكالت بـه وجـود آمـده در
سـالهاي پايانـي قـرن بيسـتم ،امنيت عرضـه انرژي
از ايـن مسـيرها را كاهـش داده اسـت .از ايـن رو
تنوعبخشـي بـه مسـيرها و منابـع تأميـن انـرژي از
اولويتهـاي اتحاديـه اروپـا بـه شـمار مـيرود .بـا
توجـه به منابـع فـراوان هيدروكربوري و مسـيرهاي
دسترسـي ،بهتريـن گزينـه پيـشروي اروپـا،
كشـورهاي حـوزه دريايخـزر اسـت.
كشـورهاي آسـياي ميانـه و قفقـاز بـه علـت
نيازهـاي مبـرم بـه درآمدهـاي نفـت و گاز جهـت
سروسـامان دادن بـه اقتصـاد ضعيـف خـود ،مايل به
افزايـش همـكاري با شـركتهاي معتبـر بينالمللي
انـرژي بـوده و عواملـي از جملـه كمبـود منابع مالي
و تكنولوژيكـي و پيشـينه روابط سياسـي با روسـيه،
ايـن كشـورها را بـه سـمت اروپـا و آمريـكا سـوق
ميدهـد .بـا ايـن وجـود تمايـل ديگـر كشـورهاي
نيازمنـد بـه انـرژي از جمله چين به حضـور در منابع
نفـت و گاز منطقـه حاشـيه دريايخـزر موجـب
رقابـت جـدي بيـن شـركتهاي حاضـر در منطقـه
شـده است.
اتحاديـه اروپـا بـا علـم بـه منابـع قابلتوجـه
نفـت و گاز كشـورهاي آسـياي ميانـه و قفقـاز ،بـر

گسـترش روابـط همهجانبه بـا اين كشـورها تمركز
كـرده ،هرچنـد در اين راه با موانعي از سـوي ديگر
كشـورها نيـز مواجـه شـده اسـت؛ بـه طـوري كـه
اجـراي برخـي از پروژههـاي توسـعهاي بـه تعويـق
افتـاده و يـا در پـردهاي از ابهـام قـرار گرفتـه اسـت.
بـا ايـن وجـود بـه نظـر نميرسـد كـه جلوگيـري
از اجـراي پروژههـاي توسـعهاي نفـت و گاز
كشـورهاي ايـن منطقـه در بلندمـدت امكانپذيـر
باشـد .در ايـن ميان تنها كشـورهايي منتفـع خواهند
شـد كـه حضـوري فعـال و مؤثـر در منطقـه داشـته
باشند.
ايـران بـا توجه بـه موقعيـت جغرافيايـي و منابع
غنـي گازي ،از امـكان مشـاركت بـا كشـورهاي
آسـياي ميانـه جهـت صـادرات بـه اروپا برخـوردار
اسـت کـه اين امـر در تضاد با سياسـتهاي روسـيه
اسـت .لـذا تصميمگيـري هوشـمندانه ايـران ،منافع
بلندمـدت كشـور را تأميـن خواهـد كـرد .اروپـا بـه
ايـن موضـوع واقـف اسـت كـه همراهـي ايـران بـا
پروژههـاي انتقـال نفـت و گاز كشـورهاي آسـياي
ميانـه و قفقـاز بـه اروپا ،بر اسـتحكام و امنيـت منابع
عرضـه ايـن طرحها خواهد افـزود و ذخاير سرشـار
هيدروكربـوري ايـران بـه سـادگي و بـه خاطـر
جـار و جنجالهـاي سياسـي كوتاهمـدت قابل
چشمپوشـي نيسـت .در ايـن زمينـه ضـروري
اسـت ايـران نيز با توجـه به فرصـت پيشآمده
و تمايـل اروپا به كاهش وابسـتگي به روسـيه،
در خصـوص توسـعه روابط بينالمللـي انرژي
خـود سياسـت شـفاف و روشـني را در پيـش
گيرد.
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