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مقدمه
اتحاديه اروپا به دلیل ذخاير و تولید اندك از 
يك سو و مصرف باال از سويي ديگر، به میزان 
به واردات نفت خام و گازطبیعي  زيادي وابسته 
پیش بیني هاي  كه  است  حالي  در  اين  است. 
در  وابستگي  اين  ادامه  از  حکايت  نیز  موجود 
دهه هاي بعدی دارد. با توجه به اطاعات موجود، 
تا 50 سال آتي هم چنان نفت و گاز سهم عمده اي 
از تأمین انرژي جهان و اروپا را ايفا خواهند كرد 
و انرژي هاي نو با وجود رشد قابل توجه، كماكان 
داشت.  خواهند  اندكي  سهم  انرژي  تأمین  در 
مهم ترين  از  انرژي  امنیت  تأمین  مسئله  بنابراين 
دغدغه هاي كشورهاي وابسته به واردات انرژي 

از جمله اتحاديه اروپا به شمار مي رود.
سهم عمده اي از واردات نفت و گاز اروپا 
از طريق روسیه تأمین مي شود كه اين امر )يعني 
تسلط روسیه بر منابع و مسیرهاي تأمین انرژي( 
اين كشورها  تاش  و  اروپا  ناخرسندي  موجب 
جهت تنوع بخشي به منابع تأمین انرژي است. از 
مناطقي كه در موقعیت جغرافیايي مناسبي نسبت 
و  نفت  از  غني  كشورهاي  دارند،  قرار  اروپا  به 
گاز آسیاي میانه و قفقاز هستند كه پیش بیني ها 

نشان  كشورها  اين  تولید  ظرفیت  خصوص  در 
آتي  دهه هاي  در  آنها  باالي  صادراتي  توان  از 
دارد. از اين روي پس از استقال اين كشورها 
اروپايي  كشورهاي  كنون،  تا  سابق  شوروي  از 
گاز  و  نفت  طرح های  در  قابل توجهي  حضور 
آنها داشته و پروژه هاي مختلفي جهت مهیاكردن 
مسیرهاي انتقال نفت و گاز تولیدي اين كشورها 
به سمت بازارهاي مصرفي اروپا معرفي و انجام 

داده اند.
در اين میان، تمايل اروپا به كاهش وابستگي 
به روسیه در حوزه انرژي و افزايش همکاري با 
براي  مناسبي  فرصت  میانه،  آسیاي  كشورهاي 
ايران جهت ايفاي نقش مؤثر منطقه اي و جهاني 
فراهم كرده است. در عین حال، مصرف فزاينده 
صادرات  مشخص  سیاست  ارائه  عدم  داخلي، 
گاز و لزوم همراهی با روسیه، تمايل و توان ايران 
براي مشاركت در طرح هاي انتقال انرژي به اروپا 

را دچار ترديد كرده است.

1- وضعيــت موجــود و آتي توليــد، مصرف و 
واردات نفت و گاز اتحادیه اروپا

در  اولیه  انرژي  مصرف   2011 سال  در 

مجموع  در  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاي 
كه  بوده  نفت خام  معادل  تن  میلیون   1691
برابر با 13/8درصد انرژي اولیه مصرفي جهان 
درصد   38 با  نفت خام  است.  سال  همان  در 
را  سهم  بیشترين  درصد،   24 با  گاز طبیعي  و 
دارند.  اتحاديه  اين  مصرفي  انرژي  تأمین  در 
زغال سنگ، انرژي هسته اي و ساير انرژي ها به 
ترتیب با 17، 12 و 9 درصد در رتبه هاي بعدي 

قرار دارند.)شکل-1(

 قادر شادي وند1  معاونت برنامه ریزي وزارت نفت

مصرفــي  انــرژي  ســبد  ترکیــب 
اتحادیه اروپا در سال 2011 ]1[
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  ]1[ 2011تركيب سبد انرژي مصرفي اتحاديه اروپا در سال  : 1 شكل
  
  ]1[ وضعيت موجود -1- 1

در درصـد    6/4و   8/1 از    بـه ترتيـب    جهـان طبيعي    گاز  و خام  نفتسهم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از كل ذخاير         
 ايـن   طبيعـي   گـاز  و   خـام   نفتنگاهي به توليد     .كاهش يافته است   2011در سال   درصد   9/0و   4/0 به   1980سال  

ـ  ؛هاي انـرژي اسـت     توجه توليد اين حامل    دهنده كاهش قابل   كشورها در دهه گذشته نيز نشان      طوريكـه توليـد   ه   ب
 1692 بـه  1999 ميليارد مترمكعـب در سـال     227 هزار بشكه در روز و       3684به ترتيب از     طبيعي  گاز و   خام  نفت

همـين  در   اين در حالي است كـه     .  كاهش يافته است   2011ميليارد مترمكعب در سال      155هزار بشكه در روز و      
مكعـب   تـر  ميليـارد م 448 و خـام  نفـت  هـزار بـشكه در روز   480 ميليون و 13اروپا كشورهاي عضو اتحاديه  سال  
  بـه ترتيـب معـادل      2011طبيعي اتحاديه اروپا در سال      خام و گاز    بنابراين واردات نفت   .اند دهكر مصرف   طبيعي  گاز
  .مكعب بوده است ميليارد متر293ن بشكه در روز و  ميليو8/11
  
 بيني پيش -2- 1

 95/1ه درصـد كـاهش از     اتحاديه اروپا با حـدود پنجـا       خام  نفت توليد   ،المللي انرژي  بيني آژانس بين   اساس پيش  بر
چنـين   هـم . كاهش خواهـد يافـت   2030 هزار بشكه در روز در سال   984 به   2010 در روز در سال      ميليون بشكه 

رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ذخایر نفت خام و گاز طبيعي 
آسياي ميانه و قفقاز؛ فرصت ها و چالش هاي پيش روي ایران
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1-1-وضعيت موجود ]1[
از  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاي  سهم 
به  جهان  گاز طبیعي  و  نفت خام  ذخاير  كل 
ترتیب از 1/8 و 4/6 درصد در سال 1980 به 
0/4 و 0/9 درصد در سال 2011 كاهش يافته 
و گاز طبیعي  نفت خام  تولید  به  نگاهي  است. 
نشان دهنده  نیز  گذشته  دهه  در  كشورها  اين 
كاهش قابل توجه تولید اين حامل هاي انرژي 
است؛ به طوري كه تولید نفت خام و گاز طبیعي 
به ترتیب از 3684 هزار بشکه در روز و 227 
میلیارد مترمکعب در سال 1999 به 1692 هزار 
بشکه در روز و 155 میلیارد مترمکعب در سال 

2011 كاهش يافته است. اين در حالي است 
اتحاديه  عضو  كشورهاي  سال  همین  در  كه 
روز  در  بشکه  هزار   480 و  میلیون   13 اروپا 
نفت خام و 448 میلیارد متر مکعب گاز طبیعي 
نفت خام  واردات  بنابراين  كرده اند.  مصرف 
به   2011 سال  در  اروپا  اتحاديه  گازطبیعي  و 
و  روز  در  بشکه  میلیون   11/8 معادل  ترتیب 

293 میلیارد مترمکعب بوده است.

1-2-پيش بيني
بر اساس پیش بیني آژانس  طبق جدول-1 
بین المللي انرژي، تولید نفت خام اتحاديه اروپا 

با حدود پنجاه درصد كاهش از 1/95 میلیون 
بشکه در روز در سال 2010 به 984 هزار بشکه 
يافت.  در روز در سال 2030 كاهش خواهد 
در  اتحاديه  اين  نفت خام  تقاضاي  هم چنین 
از 13/86   نزولي داشته و  يادشده روندي  افق 
به 10/1  میلیون بشکه در روز در سال 2010 
كاهش   2030 سال  در  روز  در  بشکه  میلیون 
خواهد يافت؛ به  طوري كه سهم اتحاديه اروپا 
از مصرف جهاني نفت خام از 15/9 درصد به 

10/5 درصد در سال 2030 كاهش مي يابد.
با توجه به پیش بیني روند تولید و تقاضاي 
نفت خام در افق سال 2030، اختاف تولید و 
تقاضاي نفت خام اتحاديه اروپا از 11/9 میلیون 
میلیون   9/1 به   2010 سال  در  روز  در  بشکه 
سال 2030 كاهش خواهد  در  روز  در  بشکه 
درصدي   50 كاهش  به  توجه  با  اما  يافت. 
به  اتحاديه  اين  درصدي   85 وابستگي  تولید، 
نفت وارداتي در سال 2010 به 95 درصد در 

افق سال 2030 افزايش مي يابد.
طبیعي  گاز   خصوص  در  جدول-2  طبق 
تولید  كه  است  آن  از  حاكي  پیش بیني ها  نیز 
متر مکعب در سال  میلیارد  از 175  گاز طبیعي 
2010 به 112 میلیارد متر مکعب در سال 2030 
كاهش مي يابد. در مقابل تقاضاي گاز طبیعي 
به   2010 سال  در  متر مکعب  میلیارد   497 از 
591 میلیارد متر مکعب در سال 2030 افزايش 

خواهد يافت. 
و  تولید  روند  پیش بیني  به  توجه  با 
كه  مي شود  برآورد  گاز طبیعي،  تقاضاي 
وابستگي اتحاديه اروپا به گاز وارداتي از رشد 
قابل توجهي برخوردار بوده و از 65 درصد در 
سال 2010 به 81 درصد در سال 2030 افزايش 

يابد. 
همان گونه كه مشاهده شد، اتحاديه اروپا 
به شدت به واردات نفت و گاز وابسته است و 
اين وابستگي براي دهه هاي آتي نیز كماكان 
امنیت  تأمین  بنابراين  داشت.  خواهد  ادامه 
به  اتحاديه  اين  آينده  اولويت هاي  از  انرژي 

شمار مي رود. تأمین کنندگان سنتي و نوظهور نفت و گاز اتحادیه اروپا ]6[     2  
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  ]6[كنندگان سنتي و نوظهور نفت و گاز اتحاديه اروپا  مينأت: 2 شكل
 

 وضعيت موجود و آتي نفت و گاز در آسياي ميانه و قفقاز -3

داراي منــابع هيــدروكربوري واقــع در منطقــه آســياي ميانــه و قفقــاز شــامل آذربايجــان، قزاقــستان،  كــشورهاي
 جهـان را  طبيعي گاز درصد از ذخاير    14 و حدود    خام  نفتذخاير  درصد از    3/2تركمنستان و ازبكستان در مجموع      

مـال   و احت  داشـته وجـود    كه مناطق اكتشاف نشده وسيعي در ايـن كـشورها         است   در حالي     اين .در اختيار دارند  
  .وجود داردي افزايش بيشتر ميزان ذخاير هيدروكربور

 يدرصـد  7/4 و  8/3  سـهم  اكي از آن است كه     كشورها ح  طبيعي اين    و گاز  خام  مقايسه ميزان توليد و مصرف نفت     
 بنابراين سـاالنه ارقـام       و آنهاست جهان در اختيار     طبيعي  گاز و   خام   از مصرف نفت   ي درصد 2/3 و   06/0از توليد و    

 ، كـشورها در مجمـوع   اين2010در سال . يابد به صادرات اختصاص ميطبيعي توليدي   و گازخام  توجهي نفت  قابل
 كه بـا توجـه      اند  دهكر ل صادر اس در   طبيعي  گازمكعب    ميليارد متر  50 و   خام  نفتليون بشكه    مي 5/2روزانه بيش از    

  .يافتتوجهي خواهد   اين ميزان در آينده نزديك افزايش قابل،اي موجود هاي توسعه به برنامه
 اهـد  خوتـوجهي  دهه آتـي رشـد قابـل     كشور در دوچهار  اين خام  نفتتوليد   IEAهاي مؤسسه    بيني  پيشبراساس  

 ميـادين جديـد در قزاقـستان و          از بـرداري  چنين بهـره   توسعه ميادين موجود و هم    ناشي از   اين افزايش    كه   داشت
ميليـون   4/4 بـه    2010ميليون بشكه در سال      1/3كشورها از   اين   از   خام  نفت توليد   اساس  اين  بر .استآذربايجان  

 1     روند تولید و مصرف نفت خام اتحادیه اروپا در افق 2030 )واحد: میلیون بشکه در روز( ]2[

2030 2025 2020 2015 2010

0/98 1/06 1/25 1/77 1/95 تولید نفت خام

10/1 10/7 11/3 11/8 13/86 تقاضاي نفت خام

9/12 9/64 10/05 10/03 11/91 اختالف تولید و تقاضا )واردات(

 2      روند تولید گاز طبیعي در اتحادیه اروپا و جهان در افق 2035 )میلیارد متر مکعب در سال( ]2[

2030 2025 2020 2015 2010

112 124 158 176 175 تولید گاز طبیعي

591 574 558 540 497 مصرف گاز طبیعي

479 450 400 364 322 اختالف تولید و تقاضا )واردات(
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2- مهم ترین منابع تأميــن واردات نفت و گاز 
اتحادیه اروپا

انرژي  امنیت  تأمین  جهت  اروپا  اتحاديه 
انرژي  منابع  داراي  كشورهاي  با  ارتباط  خود، 
و  نفت خام  تأمین كننده  مناطق  متنوع سازي  و 

گاز طبیعي را در دستور كار قرار داده است.
نفت خام  واردات  بیشترين  حاضر  حال  در 
اتحاديه اروپا از كشورهاي روسیه )34 درصد( 
و نروژ )14 درصد( است و كشورهاي حاشیه 
از  درصد   9 تأمین  مجموع  در  درياي خزر 
واردات نفت اين اتحاديه را بر  عهده دارند. از 
وابستگي  بیشترين  نیز  گاز طبیعي  واردات  نظر 
اتحاديه اروپا به كشورهاي روسیه )32درصد(، 
درصد(   14( الجزاير  و  درصد(   28( نروژ 

لذا  است.  ناچیز  كشورها  ديگر  سهم  و  بوده 
به  وابسته  بسیار  اروپا  اتحاديه  حاضر  حال  در 
جهت  و  بوده  روسیه  از  وارداتي  گاز  و  نفت 
با  كه  است  صدد  در  وابستگي  اين  كاهش 
قبیل  از  انرژي  عرضه  اصلي  پتانسیل هاي  ديگر 
كشورهاي خاورمیانه، كشورهاي حوزه آسیاي 
میانه و قفقاز و شمال آفريقا وارد همکاري هاي 

استراتژيك شود.)شکل-2(
منطقه  در  واقع  كشورهاي  میان  اين  در 
باالي  پتانسیل  از  كه  نیز  قفقاز  و  میانه  آسیاي 
ذخاير نفت خام و گاز طبیعي و موقعیت مناسبي 
جهت دسترسي به بازارهاي اروپا برخوردارند، 
منابع  به  تنوع بخشي  اروپا در  اولويت  مهم ترين 
آتي تأمین انرژي به شمار رفته و انتظار مي رود 

در آينده سهم اين كشورها از صادرات نفت خام 
و گاز طبیعي به اتحاديه اروپا افزايش يابد.

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

كشورهاي داراي منابع هیدروكربوري واقع 
در منطقه آسیاي میانه و قفقاز شامل آذربايجان، 
قزاقستان، تركمنستان و ازبکستان در مجموع 2/3 
درصد از ذخاير نفت خام و حدود 14 درصد از 
ذخاير گاز طبیعي جهان را در اختیار دارند. اين 
در حالي است كه مناطق اكتشاف نشده وسیعي 
در اين كشورها وجود داشته و احتمال افزايش 
بیشتر میزان ذخاير هیدروكربوري وجود دارد.

مطابق شکل های-3 و 4 مقايسه میزان تولید 
كشورها  اين  گاز طبیعي  و  نفت خام  مصرف  و 
حاكي از آن است كه سهم 3/8 و 4/7 درصدي 
مصرف  از  درصدي   3/2 و   0/06 و  تولید  از 
نفت خام و گاز طبیعي جهان در اختیار آنهاست 
نفت خام  قابل توجهي  ارقام  ساالنه  بنابراين  و 
اختصاص  صادرات  به  تولیدي  گاز طبیعي  و 
مي يابد. در سال 2010 اين كشورها در مجموع، 
روزانه بیش از 2/5 میلیون بشکه نفت خام و 50 
صادر  سال  در  گاز طبیعي  متر مکعب  میلیارد 
توسعه اي  برنامه هاي  به  توجه  با  كه  كرده اند 
افزايش  نزديك  آينده  در  میزان  اين  موجود، 

قابل توجهي خواهد يافت.
تولید   IEA مؤسسه  پیش بیني هاي  براساس 
نفت خام اين چهار كشور در دو دهه آتي رشد 
قابل توجهي خواهد داشت كه اين افزايش ناشي 
از توسعه میادين موجود و هم چنین بهره برداري 
از میادين جديد در قزاقستان و آذربايجان است. 
بر اين اساس تولید نفت خام اين كشورها از 3/1 
میلیون بشکه در روز در سال 2010 به 4/4 میلیون 
بشکه در روز در سال 2020 و 5/4 میلیون بشکه 
در روز در سال 2030 افزايش خواهد يافت و 
سپس با اندكي كاهش به 5/2 میلیون بشکه در 

روز در سال 2035 خواهد رسید.
توسعه  برنامه هاي  اجراي  با  آنکه  وجود  با 
اقتصادي در اين كشورها تقاضا براي نفت خام 

  3     موازنه تولید و مصرف نفت خام در کشورهاي منتخب آسیاي میانه و قفقاز ]2[

٦ 
 

فزايش خواهد يافت و سپس با اندكي كاهش به  ا2030ميليون بشكه در سال     4/5 و   2020بشكه در روز در سال      
  . رسيد خواهد2035 ميليون بشكه در سال 2/5

خواهـد  ماليمـي   فـزايش   اخـام     تقاضا براي نفت    كشورها  اين هاي توسعه اقتصادي در    با وجود آنكه با اجراي برنامه     
 ميـزان   2025عد از سال    طوريكه ب ه  ب ؛ براي صادرات وجود خواهد داشت     ي قابل توجه  خام   اما كماكان نفت   ،داشت

 3/4به   2035در سال   در نهايت   اين مقدار    كه ه ميليون بشكه در روز رسيد     6/4 اين كشورها به     خام  نفتصادرات  
 2010اي اين كشورها در سـال         ميليون بشكه  5/2 اين ميزان در مقايسه با صادرات        .يابد كاهش مي ميليون بشكه   

  .دهد  درصد رشد را نشان مي72بر   بالغ
  

  ]2[خام در كشورهاي منتخب آسياي ميانه و قفقاز   موازنه توليد و مصرف نفت:3شكل
  

مكعـب در سـال       ميليارد متر  150 و از    داشتهتوجهي    نيز در طول دوره مورد بررسي افزايش قابل        طبيعي  گازتوليد  
 افـزايش   2035 مكعـب در سـال      ميليـارد متـر    315در نهايت    و   2020 در سال    مكعب  ميليارد متر  260 به   2010

در مقابل اين افزايش توليد، رشد تقاضاي گاز كمتر خواهد بود كه در نهايـت بـه افـزايش صـادرات                     . خواهد يافت 
 100 بـه    2010مكعب در سـال       ميليارد متر  50از   كشور   4  اين طبيعي  گاز صادرات    منجر خواهد شد و    طبيعي  گاز

ها در ايـن     شجه عمده .خواهد رسيد  2035عب در سال    مك  ميليارد متر  130 و   2020مكعب در سال     ميليارد متر 
  .است افزايش صادرات تركمنستان و آذربايجان ازناشي نيز  انمي

  4     موازنه تولید و مصرف گاز طبیعي در کشورهاي منتخب آسیاي میانه ]2[

٧ 
 

  
  

  ]2[طبيعي در كشورهاي منتخب آسياي ميانه  موازنه توليد و مصرف گاز: 4شكل 
  

ت تخصيص به صادرات در      جه طبيعي  گاز و   خام  نفتتوجهي   ه شد، در دو دهه آتي مقادير قابل       رشااگونه كه    همان
دهنـده    نـشان اين امرخزر در دسترس خواهد بود كه       كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز و يا به عبارتي منطقه درياي          

  .استكننده انرژي  اهميت استراتژيك اين منطقه براي كشورهاي مصرف
  
   اتحاديه اروپا در آسياي ميانه و قفقاز انرژيرويكرد -4

 و كـشورهاي شـرق و   افـزايش يافتـه   انرژي نظر اهميت منطقه از ن،توجه در تركمنستا  بلبا كشف ذخاير گازي قا    
 چـين بـا     .خواهنـد بـود    و اتحاديه اروپا با جديت بيشتري در پي حضور مؤثر در ايـن منطقـه                  جمله چين  غرب از 

أمين انرژي از    ت در زيادي   ادين كشورهاي آسياي ميانه تا حد     احداث خطوط لوله نفت و گاز و حضور در توسعه مي          
منـدي از ذخـاير غنـي نفـت و گـاز             در عين حال اروپا نيز در راستاي بهره       .  است ايجاد كرده اين منطقه اطمينان    
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كماكان  اما  داشت،  خواهد  مايمي  افزايش 
وجود  صادرات  براي  قابل توجهي  نفت خام 
خواهد داشت؛ به طوري كه بعد از سال 2025 
 4/6 به  كشورها  اين  نفت خام  صادرات  میزان 
مقدار در  اين  بشکه در روز رسیده كه  میلیون 
در  بشکه  میلیون   4/3 به   2035 سال  در  نهايت 
با  مقايسه  در  میزان  اين  مي يابد.  كاهش  روز 
صادرات 2/5 میلیون بشکه در روز اين كشورها 
نشان  بالغ  بر 72 درصد رشد را  در سال 2010 

مي دهد.
مورد  دوره  طول  در  نیز  گاز طبیعي  تولید 
 150 از  و  داشته  قابل توجهي  افزايش  بررسي 
 260 به   2010 سال  در  متر مکعب  میلیارد 
نهايت  در  و   2020 سال  در  متر مکعب  میلیارد 
افزايش  سال 2035  در  متر مکعب  میلیارد   315
تولید،  افزايش  اين  مقابل  در  يافت.  خواهد 
در  كه  بود  خواهد  كمتر  گاز  تقاضاي  رشد 
منجر  گاز طبیعي  صادرات  افزايش  به  نهايت 
چهار  اين  گاز طبیعي  صادرات  و  شد  خواهد 
در سال 2010  متر مکعب  میلیارد  از 50  كشور 
به 100 میلیارد متر مکعب در سال 2020 و 130 
میلیارد متر مکعب در سال 2035 خواهد رسید. 
عمده جهش ها در اين میان نیز ناشي از افزايش 

صادرات تركمنستان و آذربايجان است.
همان گونه كه اشاره شد، در دو دهه آتي 
مقادير قابل توجهي نفت خام و گاز طبیعي جهت 
آسیاي  كشورهاي  در  صادرات  به  تخصیص 

منطقه درياي خزر  به عبارتي  يا  قفقاز و  میانه و 
در دسترس خواهد بود كه اين امر نشان دهنده 
اهمیت استراتژيك اين منطقه براي كشورهاي 

مصرف كننده انرژي است.

4- رویکرد انرژي اتحادیه اروپا در آسياي ميانه 
و قفقاز

در  قابل توجه  گازي  ذخاير  كشف  با 
تركمنستان، اهمیت منطقه از نظر انرژي افزايش 
جمله  از  غرب  و  شرق  كشورهاي  و  يافته 
پي  بیشتري در  با جديت  اروپا  اتحاديه  و  چین 
حضور مؤثر در اين منطقه خواهند بود. چین با 
در  و حضور  گاز  و  نفت  لوله  احداث خطوط 
حد  تا  میانه  آسیاي  كشورهاي  میادين  توسعه 
اطمینان  منطقه  اين  از  انرژي  تأمین  در  زيادي 
در  نیز  اروپا  حال  عین  در  است.  كرده  ايجاد 
گاز  و  نفت  غني  ذخاير  از  بهره مندي  راستاي 
دنبال  را  متنوعي  استراتژي هاي  كشورها،  اين 
رويکردهاي  مهم ترين  به  ادامه  در  مي كند. 
اتحاديه اروپا در قبال ذخاير نفت و گاز حوزه 

درياي خزر اشاره مي شود.

4-1- حضــور مؤثــر در منابــع نفــت و گاز 
كشورهاي حوزه دریاي خزر

بعد از فروپاشي شوروي سابق و شکل گیري 
درياي خزر،  حوزه  در  مستقل  كشورهاي 
تحول  دچار  منطقه  اين  گاز  و  نفت  چشم انداز 

منطقه  اين  هیدروكربني  منابع  دارندگان  و  شد 
كم كم به بازيگران مؤثري در بازار انرژي جهان 
تبديل شدند. تمركز اين كشورها بر تنوع بخشي 
مسیرهاي ارتباط با بازارهاي صادراتي با هدف 
اين  هم راستايي  و  خود  منابع  بهتر  مديريت 
موضوع با خواسته هاي شركت هاي غربي، سبب 
نفت  منابع  در  شركت ها  اين  گسترده  حضور 
براساس  است.  شده  منطقه  كشورهاي  گاز  و 
و  كنسرسیوم ها  از  آمده  دست  به  اطاعات 
قراردادهاي در حال اجرا در كشورهاي حوزه 
بالغ بر 35 شركت  درياي خزر، در حال حاضر 
و  توسعه  اكتشاف،  عملیات  در  بین المللي  مهم 
دارند  منطقه حضور  اين  در  گاز  و  نفت  تولید 
كه از اين تعداد 11 شركت اروپايي، 9 شركت 
آمريکايي، 4 شركت روسي، 6 شركت آسیايي 
و 5 شركت از ساير كشورها هستند. از اين میان 
شركت هاي اروپايي در عمده  ترين منابع نفت و 
 ،ACG میادين  جمله  از  منطقه  كشورهاي  گاز 
سهام دار  كاراچاگانك  و  كاشقان  دنیز،  شاه 

هستند.

4-2- حمایت از توسعه زیرساخت هاي بنيادی 
و فيزیکي انرژي محور در منطقه دریاي خزر

كارشناسان نفتي اروپايي معتقدند كه اين 
اتحاديه بايد روش هاي مختلف و مطمئني را 
جهت حمايت از توسعه منابع هیدروكربوري 
اين  به  دسترسي  بهبود  و  درياي خزر  منطقه 
منابع در پیش گیرد كه در اين راستا مي توان 
به حمايت از توسعه زيرساخت هاي انرژي و 
سرمايه گذاري  سیاست هاي  اتخاذ  و  تجارت 
البته  كرد.  اشاره  درياي خزر  منطقه  در  فعال 
با  اروپا  انرژي  استراتژي  اين  شدن  اجرايي 
نیز روبرو است؛ چراكه ديگر  موانعي جدي 
نیز  چین  و  روسیه  ويژه  به  رقیب  كشورهاي 
هستند.  زمینه  اين  در  منطقه  قدرت هاي  از 
برقراري  در  اروپا  اتحاديه  مثبت  موقعیت  اما 
درياي خزر  حوزه  كشورهاي  با  ارتباط 
اين  كه  مي شود  ناشي  عامل  اين  از  بیشتر 
توانايي  تکنولوژيکي  و  مالي  نظر  از  اتحاديه 

 3      خطوط لوله صادرات نفت و گاز کشورهاي حوزه دریاي خزر

٩ 
 

مقصد  مبدا  ظرفيت طول نوع شرح رديف
روسيه/درياي سياه قزاقستان 1340 1510 نفت خام CPC 1
تركيه/مديترانه آذربايجان 1000 1768 نفت خام BTC 2

چين قزاقستان 400 2228 نفت خام قزاقستان-چين 3
گرجستان/درياي سياه آذربايجان 145 833 نفت خام Baku Supsa-   4
روسيه/درياي سياه آذربايجان 100 1330 نفت خام Baku Novorossiysk- 5

روسيه قزاقستان 600 1500 نفت خام Atyrau Samara-  6

چين تركمنستان 40 1833 گازطبيعي تركمنستان- چين 7
روسيه تركمنستان 44 2000 گازطبيعي CAC 8
تركيه آذربايجان 10 970 گازطبيعي BTE 9
ايران تركمنستان 14 320 گازطبيعي تركمنستان- ايران 10

3585 ظرفيت كل: ( هزاربشكه در روز)

108 ظرفيت كل:( ميليارد متر مكعب در سال)

روسـيه در   .  بـه روسـيه دارد     زيـادي  اتحاديه اروپا از نظـر واردات نفـت و گـاز وابـستگي               شدونه كه بيان    گ همان
هرچنـد  . هاي گذشته همواره از اهرم نفت و گاز براي اعمال فشار بر كشورهاي اروپايي استفاده كـرده اسـت                   سال

 ،منابع تأمين انـرژي   بخشي    تنوع اما   ست؛نياروپا قادر به جايگزيني واردات نفت و گاز از روسيه توسط ديگر منابع              
  . را افزايش داده و به امنيت بيشتر عرضه انرژي منجر خواهد شداتحاديهزني اين  قدرت چانه

  

  لوله موجود صادرات نفت و گاز و توسعه مسيرهاي جديد توجه خطوط كسب سهم قابل -4-4
در حـال حاضـر     .  و گاز را در اختيار دارنـد       وله موجود انتقال نفت   ل  از خطوط توجهي   سهام قابل ي اروپايي   ها  شركت
 ي جهت انتقـال و صـادرات نفـت و گـاز كـشورها             ،طبيعي  گازاصلي   لوله  خط چهار و   خام  نفت  عمده لوله  خط شش

 طبيعي  گاز لوله  خط دو و   خام  نفت لوله  خط پنج ، كه از اين تعداد    هستندبه بازارهاي جهاني فعال     خزر   حوزه درياي 
 درصد از ظرفيت    57  هنوز هم  با اين وجود  . اند مستقيم به سمت بازارهاي اروپا احداث شده       به طور مستقيم و غير    

  .است تحت كنترل روسيه طبيعي گاز انتقال لوله ظرفيت خطوطدرصد  41 و خام نفتلوله  خطوط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خزر لوله صادرات نفت و گاز كشورهاي حوزه درياي خطوط: 3جدول
  

تـرين    از مهـم   ، ميليون بـشكه در روز     34/2 به ظرفيت    BTC و   CPCلوله    خطوط ،ودش گونه كه مشاهده مي    همان
 به  Shell و   BG  ،ENI ي اروپايي ها  شركت .روند  به شمار مي   منطقه حاشيه خزر   انتقال نفت كشورهاي     لوله  خطوط
 و CPC لولــه خــط درصــد ســهام 2/30 در مجمــوع Exxonmobil و Chevronي آمريكــايي هــا شــركتهمــراه 
 در  Conocophilips و   Chevronي آمريكـايي    ها  شركت به همراه    Total و   BP  ،ENI  ،Statoilhydroي  ها شركت
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نیاز  مورد  توسعه  فرآيند  در  سرمايه گذاري  
اين  اقتصاد  هم چنین  و  گاز  و  نفت  صنعت 

كشورها را داراست.

4-3-تنوع بخشــي منابع تأمين انرژي و كاهش 
وابستگي به روسيه

همان گونه كه بیان شد اتحاديه اروپا از نظر 
واردات نفت و گاز وابستگي زيادي به روسیه 
از  همواره  گذشته  سال هاي  در  روسیه  دارد. 
اهرم نفت و گاز براي اعمال فشار بر كشورهاي 
اتحاديه  هرچند  است.  كرده  استفاده  اروپايي 
اروپا قادر به جايگزيني واردات نفت و گاز از 
روسیه توسط ديگر منابع نیست؛ اما تنوع بخشي 
منابع تأمین انرژي، قدرت چانه زني اين اتحاديه 
را افزايش داده و به امنیت بیشتر عرضه انرژي 

منجر خواهد شد.

4-4-كسب سهم قابل توجه خطوط لوله موجود 
صادرات نفت و گاز و توسعه مسيرهاي جدید

قابل توجهي  سهام  اروپايي  شركت هاي 
انتقال نفت و گاز را در  از خطوط لوله موجود 
اختیار دارند. در حال حاضر شش خط لوله عمده 
گاز طبیعي،  اصلي  خط لوله  چهار  و  نفت خام 
جهت انتقال و صادرات نفت و گاز كشورهاي 
حوزه درياي خزر به بازارهاي جهاني فعال هستند 

دو  و  نفت خام  خط لوله  پنج  تعداد،  اين  از  كه 
خط لوله گاز طبیعي به طور مستقیم و غیر مستقیم 
به سمت بازارهاي اروپا احداث شده اند. با اين 
وجود هنوز هم 57 درصد از ظرفیت خطوط لوله 
نفت خام و 41 درصد ظرفیت خطوط لوله انتقال 

گاز طبیعي تحت كنترل روسیه است.
همان گونه كه در شکل های-5و6 مشاهده 
ظرفیت  به   BTC و   CPC خطوط لوله  مي شود، 
مهم ترين  از  روز،  در  بشکه  میلیون   2/34
خطوط لوله انتقال نفت كشورهاي منطقه حاشیه 
اروپايي  شركت هاي  مي روند.  شمار  به  خزر 
شركت هاي  همراه  به   Shell و   ENI  ،BG

در   Exxonmobil و   Chevron آمريکايي 
و   CPC خط لوله  سهام  درصد   30/2 مجموع 
 Total و   Statoilhydro  ،ENI  ،BP شركت هاي 
و   Chevron آمريکايي  شركت هاي  همراه  به 
Conocophilips در مجموع 60/2 درصد سهام 

هم چنین  دارند.  اختیار  در  را   BTC خط لوله 
شركت  و   Statoilhydro  ،BP شركت هاي 
Total نیز در مجموع 61 درصد سهام خط لوله 

كه   )BTE( باكو-تفلیس-ارزروم  گاز طبیعي 
حوزه  كشورهاي  گاز  انتقال  اول  فاز  عنوان  به 
در  را  مي رود  شمار  به  اروپا  به  درياي خزر 
در صورت  اين خط لوله  ظرفیت  دارند.  اختیار 
اجرا شدن پروژه هاي مکمل از 10 به 20 میلیارد 

متر مکعب در سال افزايش خواهد يافت.
موجود، شركت هاي  عاوه  بر خطوط لوله 
اروپايي پروژه هاي جديدي نیز به منظور افزايش 
اين منطقه تعريف  انتقال از كشورهاي  ظرفیت 
كرده اند كه از آن جمله مي توان به خطوط لوله 
اشاره  نابوكو  و  كاسپین  ترانس  گاز طبیعي 
تركمنستان  كه  كاسپین  ترانس  خط لوله  كرد. 
طريق  از  گاز طبیعي اش  قابل توجه  ذخاير  با  را 
گاز طبیعي  خط لوله  و  آذربايجان  به  دريا  بستر 
خواهد  متصل   )BTE( باكو-تفلیس-ارزروم 
در  متر مکعب  میلیارد   30 ظرفیت  با  كرد، 
گاز  انتقال  پروژه  از  مرحله  مهم ترين  سال، 
كشورهاي حوزه خزر به اروپا به شمار مي رود. 
خط لوله گاز طبیعي نابوكو به ظرفیت نهايي 31 
انتقال گاز طبیعي  توانايي  متر مکعب كه  میلیارد 
تركیه  از  نیز  دارد  را  ايران  و  عراق  كشورهاي 
خواهد  امتداد  اروپا  عمده  مصرف  مراكز  تا 
به شدت  طرح ها  اين  كه  حالي  در  البته  يافت. 
از جانب اتحاديه اروپا حمايت مي شوند، روسیه 
نیز در جهت منتفي كردن اين طرح هاي مستقل 
منطقه  در  جديدي  پروژه هاي  تعريف  به  اقدام 
خط لوله به  مي توان  جمله  آن  از  كه   كرده 
 Blue Stream از روسیه به تركیه و خطوط لوله 
South Stream از طريق بستر درياي سیاه اشاره 

نمود.

4-5- افزایش همکاري هاي اقتصادي، سياســي 
و انرژي

با ضعف  كشورهاي حوزه درياي خزر كه 
و  سیاسي  اجتماعي،  اقتصادي،  ساختارهاي 
صنعت  بخش  به  هستند،  مواجه  قانون گذاري 
نفت خود به عنوان موتور محرك اقتصاد نگاه 
مي كنند، اما محدوديت هاي بیان شده به همراه 
از  منابع مالي و تکنولوژيکي در برخي  كمبود 
مواقع روند توسعه صنعت نفت را نیز مختل كرده 
است. در اين میان اروپا كه مشتاق برخورداري 
كشورهاست،  اين  هیدروكربوري  ذخاير  از 
تاش دارد با ارائه مشوق ها و كمك هاي الزم 
را  كشورها  اين  با  خود  جانبه  همه  پیوندهاي  خطوط لوله صادرات نفت از منطقه دریاي خزر )میلیون تن در سال(     5  

١٠ 
 

 و شـركت    BP  ،Statoilhydroي  ها  شركتچنين   هم.  را در اختيار دارند    BTC لوله  خطدرصد سهام    2/60مجموع  
Total   ارزروم-تفليس- باكوطبيعي  گاز لوله  خط درصد سهام    61در مجموع   نيز )BTE ( كه به عنوان فاز اول انتقال

 در صـورت اجـرا   لولـه  خطظرفيت اين . رود را در اختيار دارند   خزر به اروپا به شمار مي      گاز كشورهاي حوزه درياي   
  .مكعب در سال افزايش خواهد يافت  ميليارد متر20 به 10هاي مكمل از  شدن پروژه

  

  )يون تن در سالميل(ات نفت از منطقه درياي خزر لوله صادر خطوط: 5شكل 
  

 بـه منظـور افـزايش ظرفيـت انتقـال از            نيـز هاي جديـدي     ي اروپايي پروژه  ها  شركت ،لوله موجود  بر خطوط   عالوه
 ترانس كاسـپين و نـابوكو       طبيعي  گازلوله   توان به خطوط   جمله مي آن  اند كه از      تعريف كرده  اين منطقه كشورهاي  
اش از طريـق بـستر دريـا بـه           طبيعي  گازتوجه    را با ذخاير قابل     ترانس كاسپين كه تركمنستان    لوله  خط. اشاره كرد 

مكعـب    ميليارد متر30، با ظرفيت كرد خواهد متصل) BTE( ارزروم-تفليس- باكوطبيعي  گاز لوله  خطآذربايجان و   
 عـي طبي  گـاز  لولـه   خط. رود ترين مرحله از پروژه انتقال گاز كشورهاي حوزه خزر به اروپا به شمار مي              در سال، مهم  

از  نيـز    دطبيعي كشورهاي عراق و ايران را دار        توانايي انتقال گاز  كه  مكعب    ميليارد متر  31نابوكو به ظرفيت نهايي     
ها به شـدت از جانـب اتحاديـه          اين طرح البته در حالي كه     . تركيه تا مراكز مصرف عمده اروپا امتداد خواهد يافت        
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  6     خطوط لوله صادرات گاز طبیعي کشورهاي حوزه دریاي خزر

١١ 
 

 يهاي جديد هاي مستقل اقدام به تعريف پروژه دن اين طرحكر در جهت منتفي      نيز  روسيه ،شوند اروپا حمايت مي  
از طريق  South Streamو  از روسيه به تركيه Blue Stream لوله خطتوان به   كه از آن جمله ميدهكردر منطقه 

  .بستر درياي سياه اشاره نمود
  

  خزر  كشورهاي حوزه دريايطبيعي گازلوله صادرات   خطوط:6شكل 
 

 هاي اقتصادي، سياسي و انرژي ريافزايش همكا -4-5

 به  ،هستندگذاري مواجه     با ضعف ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قانون         كه خزر كشورهاي حوزه درياي  
هـاي بيـان شـده بـه همـراه            اما محـدوديت   ،كنند بخش صنعت نفت خود به عنوان موتور محرك اقتصاد نگاه مي          

در اين ميان  . ده است كر مختل    نيز  را صنعت نفت  از مواقع روند توسعه      كمبود منابع مالي و تكنولوژيكي در برخي      
هـاي   هـا و كمـك      تالش دارد با ارائه مـشوق      ،ستي اين كشورها  وراروپا كه مشتاق برخورداري از ذخاير هيدروكرب      

ع اتحاديـه اروپـا و آمريكـا در مجـام         . تحكـيم و توسـعه بخـشد      را  با اين كـشورها     خود  الزم پيوندهاي همه جانبه     

تحکیم و توسعه بخشد. اتحاديه اروپا و آمريکا 
قدرت  و  نفوذ  با  همواره  بین المللي  مجامع  در 
منطقه حمايت  اين  از كشورهاي  سیاسي خود 
كرده اند. از جله اين موارد مي توان به حمايت 
سازمان  در  قزاقستان  رياست  از  كشورها  اين 
در   )OSCE( اروپا  براي  همکاري  و  امنیت 
سال 2010 و هم چنین عضويت اين كشور در 

سازمان تجارت جهاني اشاره نمود.

5- فرصت ها و چالش هاي پيش روي ایران
ذخاير  دارنده  دومین  عنوان  به  ايران 
و  نفت خام  ذخاير  دارنده  سومین  و  گاز طبیعي 
در مجموع اولین دارنده ذخاير هیدروكربوري 
و  كشورها  با  همسايگي  نظر  از  جهان، 
دسترسي  و  خزر  درياي  حوزه  سرزمین هاي 
با  همسايگي  هم چنین  و  آزاد  آب هاي  به 
از  فارس  خلیج  حاشیه  نفت خیز  كشورهاي 

موقعیت ويژه اي برخوردار است.
از  انرژي  امنیت  تأمین  است  مسلم  آنچه 
منابع  با  ايمن  و  قوي  ارتباطی  برقراري  طريق 
ايران  و  بوده  دست يابي  قابل  انرژي  عمده 
خود  داخلي  امنیت  و  سرشار  منابع  لطف  به 
طرح هاي  همه  انجام  تضمین  قابلیت  داراي 

ايران  انتقال نفت و گاز بوده و ورود  توسعه و 
استحکام  به  گاز  و  نفت  جهاني  پروژه هاي  در 
تأمین منابع اين طرح ها خواهد انجامید. بنابراين 
كشورهاي  با  منطقه اي  همکاري هاي  افزايش 
قالب  در  چندجانبه  روابط  تقويت  و  همسايه 
انرژي محور، منافع كشورهاي ذي نفع  نهادهاي 

را تأمین خواهد كرد.
تولید  ظرفیت  شد  گفته  كه  گونه  همان 
حوزه  كشورهاي  گاز طبیعي  و  نفت خام 
درياي خزر در دهه هاي آتي افزايش قابل توجهي 
خواهد يافت و ايران مي تواند با توجه به موقعیت 
تولید  از  انتقال حجم عمده اي  جغرافیايي خود 
نفت و گاز اين كشورها را برعهده داشته باشد. 
امري كه در خال آن قابلیت تأمین نفت خام و 
گاز طبیعي مورد نیاز استان هاي شمالي از طريق 
كشورهاي حاشیه درياي خزر نیز وجود داشته و 
از انتقال منابع جنوب كشور به شمال نیز پرهیز 
توسعه  در  تعلل  كه  است  بديهي  شد.  خواهد 
اين همکاري هاي چندجانبه، به نفع كشورهاي 
غربي فعال در منطقه خواهد بود و از نقش مؤثر 

ايران در منطقه و جهان خواهد كاست.
طرف  از  كه  هم  مغرضانه اي  سیاست هاي 
اعمال  علیه كشورمان  آمريکا  به رهبري  غرب 

هدف  با  و  ايران  پتانسیل  به  توجه  با  مي شود، 
به  و  جهاني  معادالت  از  ايران  كردن  منزوي 
اتخاذ  عدم  بنابراين  است.  انرژي  بازار  ويژه 
همراهي  نوعي  به  زمینه  اين  در  فعال  موضعي 
نظر  به  براين اساس  با تحريم هاي جهاني است. 
برنامه  و  فعال  ديپلماسي  يك  وجود  مي رسد، 
مشخص در زمینه روابط بین المللي انرژي )نفت 
و گاز(، منافع بلندمدت كشور را تأمین خواهد 

كرد.
در  گاز  و  نفت  غني  منابع  وجود  امروزه 
كشورهاي حاشیه درياي خزر قابل انکار نیست. 
تهديدي  تا  رفتار كرد  به گونه اي  بايد  بنابراين 
كه ممکن است در اثر از دست رفتن مشتريان 
نفت و گاز ايران توسط عرضه كنندگان جديد، 
به فرصت  تبديل  وارد كند  به كشور  خسارتي 
مناسبي جهت افزايش منافع ملی گردد. اروپا به 
دنبال منابع جديد عرضه انرژي است و ايران و 
كشورهاي حوزه درياي خزر مي توانند به خوبي 
نقش اين منبع را ايفا كنند. ذخاير گازي ايران 
كمك  به  مي تواند  راحتي  به  تركمنستان  و 
زيرساخت هاي موجود و توسعه زيرساخت هاي 
جديد در كشور به خطوط لوله انتقال گاز طبیعي 
به سمت اروپا بپیوندد كه اين امر عاوه  بر تأمین 
منافع كشورهاي ذي نفع، به افزايش امنیت منطقه 

نیز خواهد انجامید.
همان گونه كه بیان شد، در صورت احداث 
درياي خزر  بستر  از  كاسپین  ترانس  لوله  خط 
از  مستقل  میانه،  آسیاي  گاز  صادرات  امکان 
در  كه  داشت  خواهد  وجود  روسیه  و  ايران 
كشورمان  نصیب  منافعي  هیچ  صورت  اين 
نخواهد شد. بنايبراين ايران بايد از طريق معرفي 
اين  اجرايي  اهمیت  از  جايگزين  گزينه هاي 
طرح كه به شدت توسط اتحاديه اروپا حمايت 

مي شود، بکاهد.
بـراي  مناسـبي  فرصت هـاي  هرچنـد 
كشـور  بین المللـي  و  داخلـي  منافـع  توسـعه 
بین المللـي  افزايـش همکاري هـاي  از طريـق 
انرژي محـور منطقـه اي وجـود دارد اما برخي 
مشـکات موجـود مي توانـد ايـن موقعیت هـا را با 
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چالش هايـي روبـرو كنـد. از جملـه ايـن چالش هـا 
انـرژي در  زيـاد حامل هـاي  بـه مصـرف  مي تـوان 
و  گاز طبیعـي  زمینـه  در  ويـژه  بـه  كشـور  داخـل 
عـدم پیـروي از سیاسـت شـفاف و جـدي افزايـش 
ترديـد  بـه  منجـر  اشـاره كـرد كـه  صـادرات گاز 
كشـورهاي اروپايي در توانايي ايران براي صادرات 
گاز طبیعـي شـده اسـت. همیـن امـر سـبب شـده تـا 
اتحاديـه اروپـا در محاسـبات خـود سـهم كمـي بـه 
ايفـاي نقـش ايران تخصیـص  دهد. به طـور مثال در 
پـروژه اي ماننـد خط لولـه گاز طبیعي نابوكـو، تأمین 
حداقـل سـاالنه 15 میلیـارد متر مکعـب گاز طبیعـي 
از عـراق در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ در حالـي كه 
سـهم ايـران در حـد صـادرات فعلي به تركیـه ديده 
شـده و اين در شـرايطي اسـت كه ذخاير گاز طبیعي 
ايـران قابـل مقايسـه بـا ذخايـر كشـوري مثـل عراق 
نیسـت. البتـه بايـد بـه ايـن امـر نیـز توجـه كـرد كـه 
پیوسـتن بـه پروژه هـاي بین المللـي توسـعه و انتقـال 
آنهـا درگیـر هسـتند،  كـه كشـورهاي زيـادي در 
ممکـن اسـت در برخـي مواقع با سیاسـت هاي كلي 

نظـام در تضـاد باشـد. 
كـه  كـرد  توجـه  بايـد  ديگـر  سـويي  از 
پیوسـتن ايـران بـه كشـورهاي آسـیاي میانه و 
آذربايجـان جهـت صـادرات مسـتقل گاز بـه 
اروپـا، با سیاسـت روسـیه كه مخالـف ارتباط 
مسـتقیم بیـن ايـن دو منطقـه اسـت در تضـاد 
بـوده و از آنجـا كـه مواضـع بین المللـي ايران 
و روسـیه در بسـیاري از مواقع بسـیار نزديك 
اسـت، موضع گیـري در ايـن زمینـه در تضـاد 

بـا منافـع روسـیه خواهـد بود.

نتيجه گيري
اتحاديـه اروپا بـه دلیل مصرف بـاالي انرژي و 
تـوان تولیـد اندك داخلـي، همـواره از بزرگ ترين 
بـه  جهـان  گاز طبیعـي  و  نفت خـام  واردكننـدگان 
شـمار مـي رود و در دهه هاي آتي نیز اين وابسـتگي 
افزايـش خواهـد يافـت. وابسـتگي شـديد واردات 
تحـت  مسـیرهاي  بـه  اروپـا  اتحاديـه  گاز  و  نفـت 
در  آمـده  بـه وجـود  مشـکات  و  روسـیه  كنتـرل 
سـال هاي پايانـي قـرن بیسـتم، امنیت عرضـه انرژي 
از ايـن مسـیرها را كاهـش داده اسـت. از ايـن رو 
از  انـرژي  بـه مسـیرها و منابـع تأمیـن  تنوع بخشـي 
اولويت هـاي اتحاديـه اروپـا بـه شـمار مـي رود. بـا 
توجـه به منابـع فـراوان هیدروكربوري و مسـیرهاي 
اروپـا،  پیـش روي  گزينـه  بهتريـن  دسترسـي، 

اسـت. درياي خـزر  حـوزه  كشـورهاي 
علـت  بـه  قفقـاز  و  میانـه  آسـیاي  كشـورهاي 
نیازهـاي مبـرم بـه درآمدهـاي نفـت و گاز جهـت 
سروسـامان دادن بـه اقتصـاد ضعیـف خـود، مايل به 
افزايـش همـکاري با شـركت هاي معتبـر بین المللي 
انـرژي بـوده و عواملـي از جملـه كمبـود منابع مالي 
و تکنولوژيکـي و پیشـینه روابط سیاسـي با روسـیه، 
ايـن كشـورها را بـه سـمت اروپـا و آمريـکا سـوق 
مي دهـد. بـا ايـن وجـود تمايـل ديگـر كشـورهاي 
نیازمنـد بـه انـرژي از جمله چین به حضـور در منابع 
موجـب  درياي خـزر  حاشـیه  منطقـه  گاز  و  نفـت 
رقابـت جـدي بیـن شـركت هاي حاضـر در منطقـه 

است. شـده 
قابل توجـه  منابـع  بـه  علـم  بـا  اروپـا  اتحاديـه 
نفـت و گاز كشـورهاي آسـیاي میانـه و قفقـاز، بـر 

گسـترش روابـط همه جانبه بـا اين كشـورها تمركز 
كـرده، هرچنـد در اين راه با موانعي از سـوي ديگر 
كشـورها نیـز مواجـه شـده اسـت؛ بـه طـوري كـه 
اجـراي برخـي از پروژه هـاي توسـعه اي بـه تعويـق 
افتـاده و يـا در پـرده اي از ابهـام قـرار گرفتـه اسـت. 
بـا ايـن وجـود بـه نظـر نمي رسـد كـه جلوگیـري 
گاز  و  نفـت  توسـعه اي  پروژه هـاي  اجـراي  از 
كشـورهاي ايـن منطقـه در بلندمـدت امکان پذيـر 
باشـد. در ايـن میان تنها كشـورهايي منتفـع خواهند 
شـد كـه حضـوري فعـال و مؤثـر در منطقـه داشـته 

شند. با
ايـران بـا توجه بـه موقعیـت جغرافیايـي و منابع 
كشـورهاي  بـا  مشـاركت  امـکان  از  گازي،  غنـي 
آسـیاي میانـه جهـت صـادرات بـه اروپا برخـوردار 
اسـت كـه اين امـر در تضاد با سیاسـت هاي روسـیه 
اسـت. لـذا تصمیم گیـري هوشـمندانه ايـران، منافع 
بلندمـدت كشـور را تأمیـن خواهـد كـرد. اروپـا بـه 
ايـن موضـوع واقـف اسـت كـه همراهـي ايـران بـا 
پروژه هـاي انتقـال نفـت و گاز كشـورهاي آسـیاي 
میانـه و قفقـاز بـه اروپا، بر اسـتحکام و امنیـت منابع 
عرضـه ايـن طرح ها خواهد افـزود و ذخاير سرشـار 
خاطـر  بـه  و  سـادگي  بـه  ايـران  هیدروكربـوري 
جـار و جنجال هـاي سیاسـي كوتاه مـدت قابل 
چشم پوشـي نیسـت. در ايـن زمینـه ضـروري 
اسـت ايـران نیز با توجـه به فرصـت پیش آمده 
و تمايـل اروپا به كاهش وابسـتگي به روسـیه، 
در خصـوص توسـعه روابط بین المللـي انرژي 
خـود سیاسـت شـفاف و روشـني را در پیـش 

گیرد.
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