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 چکیده 

با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت  
آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی  های فسیلی را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی 

 اتحادیه  اعضای  تمامی کشورهای صنعتی از جمله  اشتراك  وجه  گاز،  و  نفت  واردات  به  وابستگی  افزایش   سال آینده 
پیش بینی  بر پایه نتایج   گردد.  می  تلقی  اتحادیه  این  محوری  مباحث  از  انرژی  عرضه  امنیت  است بطوریکه  اروپا 

 حدود  ، ۲۰۰5 سال  با  مقایسه  در  ، ۲۰۳۰ سال  در  اروپا  اتحادیه  داخل  در  انرژی  کمیسیون اروپا، تامین   اداره انرژی 
 مورد  درصد از از انرژی  55 از  بیش  واردات  به  نیاز  اروپا  بعد،  به  بطوریکه از این سال  کرد  خواهد  افول  درصد  ۲۰
تمایل    .بود  خواهد  گاز  به  مربوط  وارداتی  انرژی  به  وابستگی  میزان  بیشترین  میان  این  در  داشت که  خود خواهد  نیاز 

اتحادیه اروپا مبنی بر تنوع بخشی در تامین منابع انرژی و همچنین کاهش وابستگی به گاز روسیه بخصوص بعد  
دستیابی  یکی از مسائل مهمی است که می تواند دیگر کشورهای صادرکننده را در   ، ات این کشور با اوکراین از مناقش 

های مختلف در کاهش سهم گاز روسیه در  به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی گاز روسیه یاری کند. با وجود چالش 
سبد انرژی اروپا، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان گاز و همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک می تواند  

، ایجاد برنامه ای ویژه در  اقتصادی آمریکا های  یل وجود تحریم نقشی ویژه در این فرایند داشته باشد. اگرچه به دل 
جهت همکاری استراتژیک بین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه انرژی همواره دچار موانعی جدی بوده است اما تمایل  

ت که  ، بخوبی مؤید اینس ۲۰1۳ه پس از توافق هسته ای سال  شدید دو جانبه در جهت برقراری روابط اقتصادی بویژ 
می توان از مفهوم وابستگی متقابل برای روابط دو طرف در این خصوص استفاده نمود. در این مطالعه تالش شده  

های توصیفی تحلیلی، به چگونگی این وابستگی در مقوله انرژی پرداخته شود بطوریکه  است با استفاده از روش 
اروپا گردد. بر اساس نتایج بدست آمده، ایران در صورت    آینده   در نهایت منجر به تبیین نقش ایران در تامین انرژی 

درصد از نیاز    1۰ها، توانایی تامین  های سیاسی در زمینه ارتباطات بین المللی و رفع تحریم فائق آمدن بر چالش 
مصرف کنندگان جهانی را در درازمدت خواهد داشت که این امر موجب بوجود آمدن مشارکتی راهبردی بین اتحادیه  

پا و این کشور در بهبود سرمایه گذاری و تجارت بین المللی و همچنین انتقال تکنولوژی خواهد شد که رشد با  ارو 
 . ثبات و سریع اقتصادی ایران از جمله مزایای آن خواهد بود 

 ارجاع به مقاله: 
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 مقدمه   -1
ترین بازارهای انرژی دنیا برای کشورهای صادرکننده نفت  اتحادیه اروپا همواره یکی از جذاب

 رصد انرژی مصرفی خود راو گاز بوده است. این اتحادیه در حال حاضر بیش از پنجاه د
تامین    شود برآورد می  در سال 1میلیون تن نفت معادل  1600که حدود   واردات   از طریق 

کند که طبق برآورد کمیسیون اروپا با کاهش طبیعی میزان تولید نفت و گاز داخلی اروپا  می
 درصد خواهد رسید.  58این میزان به    ۲۰5۰و افزایش جمعیت کشورهای عضو، تا سال  

(Capros, De Vita, Tasios, Siskos, Kannavou, Petropoulos, Paroussos 
2016)   

حدود   وسعت  با  اتحادیه  این  برای  انرژی  و    5/4تامین  مربعی  کیلومتر  میلیون 
های مهم رهبران کشورهای  ها و چالشمیلیون نفری یکی از دغدغه   5۰۰جمعیت بیش از  

های امنیتی اتحادیه اروپا قرار داده  قالب سیاست عضو بوده است بطوریکه این موضوع در  
در گزارشی با    ۲۰۰7های امنیت انرژی خود را در سال  شده است. کمیسیون اروپا سیاست

ویرایش تکمیلی    ۲۰14عنوان مروری بر انرژی استراتژیک منتشر نمود که نهایتا در سال  
انرژی ارائه گردید. بر طبق  آن، با در نظر گرفتن مالحظات جدید به نام استراتژی امنیت  

های امنیت انرژی خود را هر چه بیشتر  این گزارش این اتحادیه تالش نموده است استراتژی
های تجدیدپذیر  های فسیلی با انرژیدر متنوع سازی منابع تامین انرژی، جانشینی انرژی

 (Youngs, 2014)و کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه دنبال نماید. 
از میان سیاستبر   اروپا،  اروپا در  اساس آمار کمیسیون  اتحادیه  های ذکر شده، 

انرژی جانشینی  و  انرژی  منابع  سازی  انرژیمتنوع  با  فسیلی  موفق  های  تجدیدپذیر  های 
برنامه بینی  از پیش  به درستی  عملکرده است و حتی  اما  بگیرد  های خود توانسته پیشی 

ای امنیت انرژی، عدم توانایی در کاهش وابستگی  همهمترین نقطه ضعف اروپا در سیاست
 (Capros et al, 2016) به گاز روسیه بوده است. 

چالش جدید سیاست خارجی اروپا، با بررسی    -در کتاب امنیت انرژی   (2011)یانگز
های اروپا در خصوص امنیت انرژی، به تاثیر آن بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا  استراتژی 

نویسمی میپردازد.  نشان  شواهد  بیان  با  توسعه  نده  موازات  به  اتحادیه  این  که   دهد 
دیدگاهاستراتژی  بین  خود،  خارجی  انرژی  جدید  بازارهای  فلسفی  و  -های  امور  اداره 

 
1 MTOE 
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ژئوپولیتیک سرگردان است. با شدت گرفتن سیاست قدرت محوری در روسیه، توجه اتحادیه  

به   ژئوپولیتیک  به موضع گیری  انرژی خود  اروپا  بهتر  امنیت  برای حفظ  عنوان رویکردی 
   Youngs, 2011)) جلب شد.

اروپا، در سال   تامین    45حدود    ۲۰19اتحادیه  از طریق روسیه  گاز خود را   درصد 
های در دست اجرای این کشور جهت انتقال گاز بیشتر  نماید که با در نظر گرفتن پروژهمی

شود میزان وابستگی  پیش بینی می  3و ترک استریم    2  ۲-به اروپا مانند خط لوله نورداستریم
 اروپائیان به این کشور بیش از پیش گردد. 

های امنیتی انرژی به  ( در مقاله اتحادیه اروپا و چالش2012سلطانی و بهمنش )
این نکته اشاره دارند که علت نگرانی اتحادیه اروپا از وابستگی به گاز روسیه استفاده این  

از   سیاست کشور  پیشبرد  جهت  در  فشار  اهرم  عنوان  به  دیگر  گاز  قبال  در  خود  های 
های آن در اختالفات روسیه با اوکراین و بالروس در طی دهه گذشته  کشورهاست که نمونه

انحصار روسیه بر منابع انرژی منطقه آسیای   بخوبی نمایان شد. نگرانی اتحادیه اروپا از 
پا به دنبال متنوع نمودن منابع انرژی مورد نیاز خود  مرکزی و قفقاز موجب گردیده که ارو

 ( Soltani & Behmanesh, 2012برآید. ) 
در راستای تالش کشورهای اروپایی در کاهش وابستگی به روسیه، آمریکا به عنوان  
مهمترین هم پیمان اتحادیه اروپا، جهت مقابله با نفوذ هر چه بیشتر روسیه در بازار انرژی  

که حاصل    4دامات جدیدی را آغاز نموده است. آمریکا با انقالب گاز شیلی این اتحادیه اق
است توانسته در قالب یک    5های استخراج گاز از ساختارهای سنگ شیل(تکامل تکنولوژی

سعی دارد با کاهش سهم    ۲-صادر کننده بزرگ ظاهر شود و با تحریم پروژه نورد استریم
خود را افزایش دهد بطوریکه موفق گردیده    6گاز مایع   روسیه از بازار اروپا، میزان صادرات

 میزان صادرات خود را به اروپا نسبت به سال قبل از آن، سه برابر کند.  ۲۰17است در سال  
(US Energy Information Administration (Ed.), 2018)  

 
2 Nord Stream-2 
3 Turk Stream 
4 Shale Gas 
5 Shale Rocks 
6 LNG 
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نزولی چشمگیر منابع تولید داخلی خود به دلیل روند  اروپا  اتحادیه  ،  با این حال 

بخوبی می داند نمی تواند تنها با تکیه بر گاز آمریکا از میزان وابستگی رو به رشد به گاز  
روسیه بکاهد، لذا همواره درصدد یافتن شریک راهبردی جدید در جهت تامین گاز بوده  

 است. 
( در مقاله "ژئوپلتیک انرژی: اتحادیه اروپا و امنیت انرژی" معتقد  2013امینیان ) 
شود بلکه به مراتب تشدید  های آتی نه تنها حل نمییت انرژی اروپا در سالاست مشکل امن

های جدید نخواهد داشت. این نویسنده دهه  شود و اروپا چاره ای جز اتخاذ سیاستمی
داند و بر این باور است که نقش روزافزون  آینده را دهه قدرت کنترل کنندگان انرژی می

نمی  را  ژئوپولتیک  نادعوامل  مزیتتوان  دلیل  به  ایران  لحاظ  این  از  و  گرفت  های  یده 
کننده تعیین  جایگاه  کماکان  خود  داشت.  ژئوپولتیک  خواهد  اروپایی  کشورهای  برای  ای 

جمهوری اسالمي ایران به علت داشتن ذخایر انبوه انرژی و به دلیل استعدادهای طبیعي  
م اتكای اروپا در دسترسي  اش بي تردید یكي از محورهای مه سرزمیني و موقعیت جغرافیایي

 ( Aminian, 2013به انرژی مورد نیازش خواهد بود. )
ایران در طی چهار دهه گذشته روابط پرتنشی را با غرب تجربه کرده است که نتیجه  

به    ۲۰۲۰آن از دست دادن سهم بیشتری از بازار انرژی جهانی بوده است بطوریکه در سال  
المللی که از جانب امریکا تحمیل شده است بشدت در این  های گسترده بین  دلیل تحریم 

بازار منزوی شده است و تقریبا سهم بازار رسمی قروش نفت آن به صفر رسیده است و  
 دهد. تنها صادرات گاز خود را به کشورهای ترکیه و عراق بصورت محدود انجام می

ای و جهانی  نطقه( در مقاله نقش ایران در امنیت انرژی در سطوح م ۲۰11کوالیی )
معتقد است ایران به دلیل نگاه ایدئالیستی به سیاست خارجی، فرصت داشتن نقشی موثر  
و سازنده در امنیت انرژی جهانی را از دست داده است. نویسنده بر این مهم تاکید دارد  

تواند به عنوان  که موقعیت جغرافیای منحصر به فرد ایران بین دریای خزر و خلیج فارس می
بزاری مناسب در خدمت دیپلماسی قرار گیرد تا نهایتا منجر به توسعه اقتصادی متقابل  ا

 ( Koolaee, 2011گردد. )
های بین المللی و عدم عالقه ایران در تغییر نگرش نسبت به  اگرچه به دلیل تحریم

ای    های سیاسی با غرب، اینگونه به نظر می رسد که ایران و اتحادیه اروپا برنامه ویژهچالش
برای همکاری راهبردی ندارند اما در واقعیت رسیدن به مشارکتی راهبردی بر اساس مفهوم  

باشد همانطور که پیش تر  وابستگی متقابل برای دو طرف در آینده دور از دسترس نمی
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همین رویکرد بین اتحادیه اروپا و روسیه باعث ایجاد روابط اقتصادی گسترده بر پایه انرژی  

 گردید. 
( در مقاله راهبرد متقابل انرژي در روابط روسيه و اتحادية  2015و همکاران )  وثوقی

پردازد. روسيه  اروپا به مقوله وابستگی متقابل روسیه و اتحادیه اروپا در خصوص انرژی می
قابل   تأثيرگذارى  توان  از  جهانى  گاز  و  نفت  غنى  ذخاير  از  چشمگيرى  سهم  داشتن   با 

قه اى و جهانى برخوردار شده است. در اين ميان، اتحادية  هاى منطاى در سياست مالحظه
اروپا به عنوان مهم ترين خريدار نفت وگاز روسيه نه تنها نقش مهمى در رشد اقتصادى  
روسيه دارد بلكه به واسطة وابستگى شدید به واردات انرژى از اين كشور، ناگزير از پيگيرى  

ت به روسيه شده است. نویسنده در نهایت  اى نسبسياست خارجى عمل گرايانه و محتاطانه
با بررسی جامع عوامل تاثیر گذار در امنیت انرژی جهانی به این نتیجه رسیده است که نه  
تنها اتحادية اروپا نتواند از وابستگى شدید خود به واردات نفت وگاز از روسيه بكاهد، بلكه  

سير صعودى   ۲۰۳۰شم انداز  نياز اين اتحاديه به انرژى نفت وگاز روسيه دست كم تا چ 
 ( Vosoughi & Zarei Hodak, 2015پيدا كند. )

( در مقاله نقش ژئوپولتیک ایران در امنیت انرژی اتحادیه  2013با این حال سهرابی ) 
اروپا با بررسی نیاز روزافزون اروپا به واردات انرژی، روسیه را در تامین این انرژی در دراز  

با خوش بینی در خصوص برقراری ارتباط ایران با غرب بعد از  مدت ناتوان ارزیابی کرده و  
با مشارکت کشورهای اروپایی هر چه  حل شدن مسئله هسته ای، امیدوار است تا ایران 

 ( Sohrabi, 2013سریع تر نقش خود در تامین گاز اروپا را در اولویت قرار دهد. ) 
ری به چگونگی وابستگی  های تحلیلی و آمادر این مطالعه سعی شده است تا با روش

متقابل ایران و اتحادیه اروپا در خصوص انرژی پرداخته شود بطوریکه در نهایت منجر به 
با استناد به آمارهای   اول  تامین آینده انرژی اروپا گردد. در بخش  تبیین نقش ایران در 

سپس  شود،  رسمی کمیسیون اروپا به مسئله وابستگی اروپا به واردات انرژی پرداخته می 
شود. در ادامه در بخش سوم  در بخش دوم، به پیش بینی آینده انرژی اروپا پرداخته می

انرژی کنکاش میسیاست اروپا در خصوص  در بخشهای  به  گردد.  پنجم  و  های چهارم 
های روابط دو طرف در  ترتیب با آنالیز نقش ایران در تامین انرژی اروپا، به بررسی چالش

های پیش روی  شود. در انتها نیز در بخش ششم، به فرصتی خصوص انرژی پرداخته م
 ایران در خصوص تامین انرژی اتحادیه اروپا اشاره شده است. 
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 اتحادیه اروپا و وابستگی انرژی  -۲
اروپا به عنوان سومین بازار بزرگ مصرف انرژی دنیا، همواره یکی از جذاب ترین   اتحادیه 

 ۲۰16صادرکننده نفت و گاز بوده است این اتحادیه در سال  بازارهای انرژی برای کشورهای  
میلیون تن معادل نفت در سال برآورد    1599درصد انرژی مصرفی دنیا را که حدود    1۲حدود  

 (European Commission, 2018) نماید. شود مصرف میمی
 میزان مصرف انرژی دنیا بر اساس منطقه  .  1جدول  
 ۲۰18کمیسیون اروپا، مأخذ: 

Tabel 1. World energy consumption by region 
Source: European Commission, 2018 

 ( MTOEمقادیر بر حسب میلیون تن معادل نفت )
 ۲۰16 ۲۰15 ۲۰1۰ ۲۰۰5 ۲۰۰۰ 1995  

 اتحادیه اروپا 1648 1695 1796 17۳۰ 159۰ 1599
 

 چین 1۰55 114۳ 1794 ۲55۰ ۳۰۰5 ۲97۳
 ایاالت متحده  ۲۰67 ۲۲74 ۲۳19 ۲۲17 ۲188 ۲167
 آسیا 15۲1 1761 1984 ۲۲94 ۲48۳ ۲547
 روسیه  6۳7 619 65۲ 689 71۰ 7۳۲
 آفریقا  44۳ 498 594 7۰۰ 796 818
 خاورمیانه  ۳۰7 ۳54 469 6۲۲ 7۲9 7۳4
کشورهای  دیگر  1547 1691 1887 ۲۰75 ۲171 ۲19۲

 دنیا 9۲۲6 1۰۰۳6 11495 1۲876 1۳67۲ 1۳761 دنیا
 
 
 
 
 
 
 

 

دهد که یک اقتصاد تا چه میزانی برای تامین نیاز انرژی خود  نرخ وابستگی انرژی نشان می
به واردات وابسته است. این نرخ از طریق نسبت سهم خالص واردات انرژی به سهم کل  

قابل مشاهده است،    1نمودار گردد. همانطور که به روشنی در  مصرف انرژی اندازه گیری می 
درصد محاسبه گردیده است    55بیش از    ۲۰18نرخ وابستگی انرژی در اتحادیه اروپا، در سال  

دیه بیش از نیمی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق  که این بدان معنی است که این اتحا
درصدی را در    8نماید. این نرخ در دو دهه گذشته بصورت میانگین رشد  واردات تامین می

دهد بطوریکه در حال حاضر در کشورهایی مانند مالت، لوکزامبورگ  این اتحادیه نشان می
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باشد.  درصد می  15و دانمارک زیر    درصد و در کشورهایی مانند استونی  95و قبرس بیش از  

(European Commission, 2019) 
 

 
 ۲۰18تا   ۲۰۰8نرخ وابستگی کشورهای اتحادیه اروپا به واردات انرژی از سال  . 1نمودار  

 ۲۰19کمیسیون اروپا، مأخذ: 

Figure 1. Energy dependency of EU countries from 2008 to 2018 
Source:   ٍEuropean Commission, 2019 

 

در حال حاضر از کل واردات انرژی اتحادیه اروپا، تقریبا دو سوم آن را محصوالت نفتی و  
درصد باقیمانده را زغالسنگ تشکیل می دهد. بر اساس آمار نمایش    8درصد را گاز و    ۲6

واردات نفت اروپا از پنج کشور روسیه، نیجریه،    ، حدود دو سوم از۲-داده شده در شکل
درصد، مهمترین تامین کننده نفت    ۲8عراق، قزاقستان و نروژ تامین می شود. روسیه با  

 (European Commission, 2019)گردد. اروپا محسوب می
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 کشورهای صادرکننده نفت به اتحادیه اروپا   . 2نمودار  

 ۲۰19کمیسیون اروپا، مأخذ: 
Figure 2. Oil exporting countries to the European Union 

Source: European Commission, 2019 
 

در بخش واردات گاز، بیش از سه چهارم آن از طریق سه کشور روسیه، نروژ و الجزایر تامین  
درصد بیشترین سهم صادرات را به    45، در این بخش هم روسیه با  3نمودار  گردد. مطابق  می

    (European Commission, 2019) باشد. اتحادیه اروپا دارا می
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 کشورهای صادرکننده گاز به اتحادیه اروپا  . 3نمودار  

 ۲۰19کمیسیون اروپا،  مأخذ:
Figure 3. Gas exporting countries to the European Union 

Source: European Commission, 2019 

واردات  همانطور که از آمار فوق به روشنی قابل دریافت است اتحادیه اروپا بشدت از نظر  
  4۰درصد از نفت و    ۳۰انرژی به کشور روسیه وابسته گردیده است بطوریکه در حال حاضر  

گردد و طبق پیش بینی کمیسیون  درصد از گاز وارداتی این اتحادیه توسط روسیه تامین می
تا سال   پایدار  با روندی  به واردات  اروپا  انرژی  درصد خواهد    58به    ۲۰5۰اروپا، وابستگی 

 (Capros et al, 2016)رسید. 

 پیش بینی آینده انرژی اتحادیه اروپا  -۳
سال   تا  اروپا،  بینی کمیسیون  پیش  اساس  اتحادیه    ۲۰۳۰بر  این  در  انرژی  میزان مصرف 

( خواهد MTOEمیلیون تن معادل نفت )  16۰۰درصدی به    6نسبت به حال حاضر با کاهش  
درصدی از مجموع    5۳واردات حدود    رسید. این اتحادیه برای تامین این میزان انرژی، نیاز به

این مقدار را خواهد داشت. بر اساس همین پیش بینی میزان مصرف نفت و گاز در اروپا در  
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و    ۲4میلیون تن معادل نفت خواهد رسید که    ۳84و    5۲8به ترتیب به میزان    ۲۰۳۰سال  
 (Capros et al, 2016)دهند.  درصد از کل مصرف انرژی اتحادیه اروپا را تشکیل می ۳۳

اروپا در سه دهه    4-در شکل   اتحادیه  انرژی در  منابع  از  میزان مصرف هر کدام 
 نشان داده شده است.  ۲۰5۰و  ۲۰4۰، ۲۰۳۰های آینده یعنی سال 

 

 
 راست(   –چپ، درصد سهم   - میزان مصرف ناخالص داخلی اتحادیه اروپا )میلیون تن معادل نفت  . 4نمودار  

 ۲۰16کاپروس و همکاران، مأخذ: 
Figure 4. EU gross domestic product (MTOE- left, percentage share - right) 

Source: Capros et al, 2016 
 

در   که  میزان    4نمودار  همانطور  اروپا  انرژی کمیسیون  اداره  بینی  نمایان است، طبق پیش 
مصرف انرژی در سه دهه آینده با شیب مالیمی کاهش خواهد یافت. بر این اساس مصرف  

های تجدید پذیر در  کند و در مقابل انرژیدرصد نزول می   1۰تا    ۲۰5۰سال  سنگ تا    زغال
درصدی را نشان خواهند داد که این آمار نوید آینده ای بهتر در جهت    1۲همین مدت رشد  

 (Capros et al, 2016) بهبود مسائل زیست محیطی به همراه دارد.  
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سال گذشته   1۰یه اروپا طی  بر اساس نتایج همین گزارش، میزان تولید گاز در اتحاد

همچنان    ۲۰5۰ها، این روند کاهشی تا سال  درصد کاهش داشته است و طبق پیش بینی  ۳4
درصدی را    5۰تولید گاز اروپا کاهش    ۲۰5۰تا    ۲۰۲۰ادامه خواهد داشت بطوریکه از سال  

در طی سه دهه    5نمودار  تجربه خواهد نمود. از آنجا که تقاضا برای گاز در این اتحادیه طبق  
پیش رو ثبات خواهد داشت لذا با کاهش میزان تولید گاز داخلی اروپا، واردات این محصول  

 (Capros et al, 2016) درصد را نشان خواهد داد. ۲۰استراتژیک، افزایش حدود 
 

 
 )میلیارد متر مکعب( ۲۰5۰میزان مصرف، واردات و تولید گاز در اتحادیه اروپا تا سال   . 5نمودار  

 ۲۰16کاپروس و همکاران، مأخذ: 
Figure 5. Consumption, import and production of gas in the EU by 2050 (BCM) 

Source: Capros et al, 2016 
 

آنچه مسلم است طبق این پیش بینی، در سه دهه پیش رو همچنان تقاضای نفت و گاز   
با میزان کنونی در اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت که با در نظر گرفتن روند کاهش تولید  

و گاز داخلی اروپا، نشان دهنده استمرار بازار جذاب این اتحادیه در بلند مدت برای    نفت
 صادرکنندگان خواهد بود. 
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 استراتژی امنیت انرژی اتحادیه اروپا  -4
سیاست انرژی اتحادیه اروپا را بدون در نظر گرفتن ماهیت پیچیده سیستم اتحادیه اروپا،  

رقابت  اقتصادی،  منافع  از  است  ترکیبی  ژئوپلیتیک    که  های  دیدگاه  و  اروپا  جامعه  درون 
 ( Beyli, 2011کشورهای عضو آن نمی توان تبیین کرد. )

تامین پایدار انرژی برای اتحادیه اروپایی که بخش اعظم نیازهای خود را وارد میکند،  
های مهم امنیتی است. با توجه به وقوع سه بحران در روابط بین روسیه و  یکی از چالش 

(، اتحادیه اروپایی تامین امنیت انرژی را در سیاستگذاری های  ۲۰14و  ۲۰۰9، ۲۰۰6اکراین ) 
های امنیت انرژی خود را در سال  خود مورد توجه قرار داده است. کمیسیون اروپا سیاست

آن در    ۲۰۰7 با ویرایش  نمود که  انرژی استراتژیک منتشر  بر  با عنوان مروری  در گزارشی 
 ( Youngs, 2011ش کلی تدوین و ارائه گردید. )بخ 7همان سال نهایتا در  

بخش گزارش  این  اساس  استراتژیبر  مختلف  امنیت  های  خصوص  در  اروپا  های 
 انرژی عبارتند از: 

نیاز به داشتن توانایی بیشتر برای نشان دادن واکنش در زمانی که امنیت انرژی   ▪
 تحت فشار خارجی قرار گرفته باشد 

المللی طبق قواعد یا اصول مشترک شکل گرفته در خط  اهمیت مشارکت های بین   ▪
 مشی انرژی اتحادیه اروپا 

 های جامع مبتنی بر منافع متقابل مطلوبیت رسیدن به همکاری ▪
نیاز برای ایجاد نوعی سازوکار همبستگی در زمینه عرضه منابع انرژی، بویژه برای   ▪

 هایی که به منابع گاز منحصر بفردی وابسته هستند دولت
های انرژی از طریق ابزارهای  عزم راسخ برای فراهم آوردن منابع مالی جهت طرح ▪

 مالی جدید 
ای و توسعه لزوم تمرکز بر تغییرات آب و هوایی با کاهش انتشار گازهای گلخانه ▪

 منابع انرژی تجدید پذیر 
 شفافیت، داشتن قابلیت پیش بینی و اقدام متقابل   ▪

های فسیلی  تامین انرژی، جانشینی انرژی  در طی دهه گذشته متنوع سازی منابع 
های  های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه مهمترین استراتژیبا انرژی

اند. از میان سه استراتژی کلیدی ذکر شده،  اتحادیه اروپا در حوزه انرژی به حساب آمده
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های فسیلی به خوبی عملکرده اتحادیه اروپا در متنوع سازی تامین انرژی و جانشینی انرژی 

درصد از گاز    ۲۳درصد انرژی اتحادیه از محصوالت نفتی،    ۳6است بطوریکه در حال حاضر  
زغالسنگ،    15طبیعی،   انرژی  14درصد  و  درصد  تجدیدپذیر  انرژی    1۲های  از   درصد 

تامین میهسته ده سال  ای  تجدیدپذیر طی  منابع  از  انرژی  تولید  میزان  و همچنین  گردد 
  ۲5به    ۲۰5۰گردد این میزان تا سال  ذشته رشد حدود ده درصدی داشته و پیش بینی میگ

 (Capros et al, 2016)درصد برسد. 
با این وجود عدم یکپارچگی در تحقق استراتژی کاهش وابستگی به گاز روسیه توسط  

در    کشورهای عضو اتحادیه مهمترین چالشی است که امنیت تامین انرژی اتحادیه اروپا را
بودن پروژهآینده تهدید می انجام  نورد  کند بطوریکه در حال  های جاه طلبانه ای همچون 

و ترک استریم که عمال نفوذ روسیه را در بازار انرژی اروپا در آینده بشدت تقویت    ۲-استریم
 (.  Khalouzadeh, 2010) خواهد کرد دالیلی محکم بر این ادعاست. 

ستگی به انرژی روسیه را باید در این ویژگی جستجو  علت اصلی نگرانی اروپا از واب
کرد که در میان صادرکنندگان عمده انرژی به اتحادیه اروپا، تنها کشور روسیه است که در  

 امنیتی اهداف  در جستجوی  اقتصادی اهداف کنار  راهبرد انرژی خود در قبال این اتحادیه در
 (.  Soltani & Behmanesh, 2011)  است

 کشور،  این قدرت اهرم  و خارجی سیاست ابزار یک عنوان به روسیه گاز صادرات
 شکل روسیه  انرژی سیاست هایانگیزه به ژئوپلتیک مالحظات که است واقعیت این بیانگر
لذا تمایل   اروپا از بعد امنیت انرژی است سیاست انرژی اتحادیه با تعارض در که دهدمی

متنوع کردن منابع تامین انرژی و کاهش وابستگی به روسیه یکی از  اتحادیه اروپا مبنی بر  
مسائل مهمی است که می تواند آمریکا را در دستیابی به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی  

 ( Firoozabadi & Moosavi, 2011) گاز خود یاری کند
رشد   میزان  شد.  تبدیل  انرژی  صادرکننده  به  شیل  گازی  انقالب  از  پس  آمریکا 

قابل مشاهده است.    6-گیر تولید گاز آمریکا بعد از تولید از مخازن سنگ شیل در شکلچشم
کند. با توجه  این کشور از صادرات انرژی برای گسترش روابط با متحدان خویش استفاده می 

به احساس خطر آمریکا از وابستگی شدید اتحادیه اروپا به واردات انرژی از روسیه، به منظور  
که قرار است گاز    ۲-یه در این بازار، اقدام به تحریم خط لوله نورد استریمکاهش نفوذ روس 

روسیه را با عبور از دریای بالتیک به آلمان برساند نمود و همزمان سیاست افزایش صادرات  
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گاز مایع به اتحادیه اروپا را در پیش گرفت بطوریکه میزان صادرات گاز آمریکا به این اتحادیه  

سال   در  است.    ۲۰18تنها  داشته  افزایش  برابر  سه   British Petroleum)حدود 
Company, 2019) 

 

 
 میزان تولید گاز در ایاالت متحده امریکا قبل و بعد از انقالب شیل گازی )تریلیون مترمکعب(  . 6نمودار  

 ۲۰18اداره اطالعات انرژی آمریکا، مأخذ: 
Figure 6. Gas production in US before and after the gas shale revolution (TCM) 

Source: US Energy Information Administration (Ed.), 2018 
 

با چالش با روسیه  آمریکا  گاز  از جمله هزینه سرمایه  با این حال جایگزینی  های مختلفی 
زیاد   بسیار  گاز  گذاری  نهایی  قیمت  از ساختارهای سنگی شیل،  گاز  تولید  افزایش  جهت 

های احداث پایانه های جدید گاز مایع روبروست.  صادراتی امریکا به اروپا و ایجاد زیرساخت 
به هر روی با توجه به کاهش منابع تولید گاز داخلی اروپا بخصوص نروژ در دهه پیش رو،  

ها با تکیه بر گاز مایع آمریکا قادر به کاهش وابستگی خود  اند که تن اروپائیان بخوبی دریافته
نگاه   اساس  بر  راهبردی  مشارکتی  ایجاد  درصدد  پیوسته  لذا  بود  نخواهند  روسیه  گاز  به 

 باشند.  ژئوپولیتیک با تولید کنندگان عمده انرژی می
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 نقش ایران در تامین انرژی اتحادیه اروپا  -5

با در  ۲۰17مشاهده است، در پایان سال    قابل  7-بر اساس آمار اوپک که در شکل ، ایران 
درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان    1۰میلیارد بشکه نفت حدود    158اختیار داشتن حدود  

را در اختیار دارد که از لحاظ حجم نفت بعد از ونزوئال، عربستان و کانادا رتبه چهارم را دارد.  
(US Energy Information Administration (Ed.), 2018) 

 

 
 کشورهای دارنده بیشترین ذخیره نفت در جهان )میلیارد بشکه(   . 7نمودار  

 ۲۰18اداره اطالعات انرژی آمریکا، مأخذ: 
Figure 7. Countries with the largest oil reserves in the world (billion barrels) 

Source: US Energy Information Administration (Ed.), 2018 
 

مالکیت   با  ایران  دیگر  )  ۳4از سوی  گاز  ذخایر  از  مترمکعب   17(، سهمی  8نمودار  تریلیون 
باشد که این موضوع باعث شده از لحاظ حجم گاز  ا میدرصدی از مجموع گاز جهان را دار 

دهد. اختصاص  خود  به  را  دوم  مقام  روسیه  از   US Energy Information )بعد 
Administration (Ed.), 2018) 
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 کشورهای دارنده بیشترین ذخیره گاز در جهان )میلیارد بشکه(   . 8نمودار  

 ۲۰18اداره اطالعات انرژی آمریکا، مأخذ: 
Figure 8. Countries with the largest gas reserves in the world (billion barrels) 

Source: US Energy Information Administration (Ed.), 2018 
  

تواند با در نظر گرفتن آمار فوق، کشور ایران در تامین انرژی اتحادیه اروپا از دو جهت می 
تواند بسیاری از  نقش ویژه خود را ایفا نماید. اول به عنوان یک تولید کننده بزرگ که می

تواند رقیبی بسیار مهم  ران مینیازهای اروپائیان را مرتفع کند، بویژه در مورد تامین گاز، ای
موقعیت   با  عنوان کشوری  به  ایران  اینکه  دوم  و  باشد  روسیه  انحصاری  تقریبا  بازار  برای 

می مناسب،  دیگر  جغرافیایی  از  انرژی  ترانزیت  و  جابجایی  در  توجه  قابل  نقشی  تواند 
 تولیدکنندگان به بازارهای اروپایی ایفا کند.  
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 موقعیت ترانزیتی ایران در انتقال گاز  . 9نمودار  

 ۲۰14زرقانی و دبیری، مأخذ: 
Figure 9. Iran's transit position in gas transmission 

Source: Zarghani & Dabiri, 2014 
 

موقعیت ترانزیتی عالی ایران را در زمینه صادرات و ترانزیت گاز به وسیله خطوط    9نمودار  
لوله و گاز مایع بین کشورهای منطقه را نشان می دهد. همانطور که بخوبی مشخص است  

ختیار ایران قرار داده است تا با توسعه  این موقعیت استراتژیک فرصت بی نظیری را در ا
مخازن گازی و زیر ساخت های فرآورش و صادرات گاز سهم بزرگی از بازار انرژی را در اختیار  

 بگیرد.  
ها بخوبی می دانند که ایران به دلیل جایگاه ویژه ژئوپولیتیک خود، بهترین  اروپایی

است اما در طی چهار دهه گذشته عدم  گزینه کاهش وابستگی به گاز روسیه در میان مدت  
ثبات در سیاست خارجی ایران از یک سو و فشار آمریکا از سوی دیگر مانع بوجود آمدن  

 مشارکتی راهبردی در مبادله انرژی بین ایران و اتحادیه اروپا شده است. 
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  ای برای رسد که ایران و اتحادیه اروپا برنامه ویژهاگرچه در یک نمای کلی به نظر می
توان مفهوم وابستگی متقابل را  همکاری راهبردی در مقوله انرژی ندارند اما در واقعیت می 

برای توسعه میادین نفت و گاز خود،   ایران  نمود.  آینده استفاده  برای روابط دو طرف در 
باشد. از این رو  های کالن در بسیاری از مخازن تحت االرضی خود مینیازمند سرمایه گذاری 

ها به مثابه یک  بهره هستند به اروپاییکه از منابع مالی الزم برای این امر بی  در شرایطی
 نگرند. های خود میمنبع مالی برای مشارکت در طرح

بر اساس برنامه پنجساله ششم توسعه به عنوان مهمترین سند توسعه اقتصادی  
  4/ 7کشور، شرکت ملی نفت ایران هدف گذاری برای افزایش ظرفیت تولید روزانه نفت به  

میلیارد متر مکعب و ظرفیت تولید مایعات و   ۳/1میلیون بشکه، ظرفیت تولید روزانه گاز به 
 شکه در روز را در برنامه قرار داده است.  میلیون ب 1/1میعانات گازی به 

نوامبر   از  قبل  ایران  تولید  میزان  اوپک،  آمار  اساس  تحریم   ۲۰18بر  های  )شروع 
میلیون بشکه نفت در روز گزارش گردیده است که این میزان بر اساس    8/۳آمریکا( حدود  

ار شرکت ملی  هزار بشکه در روز افزایش یابد. طبق آم  9۰۰بایست تا  سند ششم توسعه می
میلیون متر مکعب در روز رسیده    65۰به حدود    1۳97گاز ایران، میزان تولید گاز در سال  

بایست دو برابر گردد. در بخش میعانات گازی  است که این میزان بر اساس سند ششم می
هزار بشکه در روز است که با توجه به سند ششم   65۰حدود  1۳97نیز تولید ایران در سال 

 هزار بشکه در روز افزایش یابد.   5۰۰بایست  یتوسعه م 
با توجه به آمار فوق و بر اساس گزارش وزیر نفت ایران مهندس زنگنه، برای تحقق  

میلیارد دالر    1۳۰اهداف برنامه ششم توسعه، صنعت نفت و گاز در بخش باالدستی نیاز به  
یه گذاری خارجی جذب  بایست از طریق سرمادرصد آن می  7۰سرمایه گذاری دارد که حداقل  

 ( National Iranian Oil Company, 2016)  شود.
میلیارد دالری تنها از طریق    9۰به روشنی مشخص است که تامین مالی این سرمایه  

 های بزرگ بین المللی قابل انجام خواهد بود. ها و بانکسرمایه گذاری شرکت

 ه چالش های ایران و اتحادیه اروپا پیرامون انرژی و آیند  -6
در نگاه کلی، بارزترین چالش ایران در خصوص سهم خواهی در بازار انرژی جهانی، وجود  

رسد اما با تعمق بیشتر در این خصوص،  های بین المللی از سوی آمریکا به نظر می تحریم
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های جدی پیش روی ایران را در پنج بخش کلی تقسیم نمود که اولین چالش  توان چالشمی

 باشد. قاضای داخلی جهت مصرف انرژی میآن قطعا رشد شدید ت
همانطور که پیش تر اشاره شد، بر اساس آمار اوپک، میزان تولید نفت ایران در  

میلیون بشکه نفت در روز گزارش گردیده است که از این میزان    8/۳حدود    ۲۰18انتهای سال  
های  حریمرسید. بعد از یک سال از شروع تمیلیون بشکه به مصرف داخلی می  6/1حدود  

میلیون بشکه در روز کاهش یافته است    1/۲تولید نفت ایران به   ۲۰19آمریکا، در اکتبر سال  
میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که این آمار حکایت    8/1و میزان مصرف داخلی به  

به   ایران  صادرات  کاهش  دارد.    ۳۰۰از  روز  در  بشکه   British Petroleum)هزار 
Company, 2019) 

 

 
 میزان مصرف نفت در کشور ایران )هزار بشکه نفت(  . 10نمودار  

Figure 10. Oil consumption in Iran (one thousand barrels of oil) 
 ۲۰19شرکت بی پی، مأخذ: 

Source British Petroleum Company, 2019 
 

میلیون متر مکعب در روز رسیده است    65۰به حدود    1۳97ایران در سال  میزان تولید گاز  
میلیون بشکه نفت خام است اما بخش اعظم این تولید گاز، در داخل   4که معادل تولید  
شود از این روست که ایران سومین کشور تولید کننده و پانزدهمین کشور  کشور مصرف می 

 (.  National Iranian Gas Company, 2019)  رودصادرکننده گاز در جهان بشمار می
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 97و  96،  95میزان تولید و مصرف گاز ایران در سال های .  2جدول  
 ۲۰19شرکت ملی گاز ایران، مأخذ: 

Tabel 2. Production and consumption of Iran’s gas from 1395 to 1397 
Source: National Iranian Gas Company, 2019 

 مقدار تولید، مصرف و صادرات گاز طبیعی    )میلیون مترمکعب در روز( 

 دوره 
تولید  
گاز 
 سبک

 مصرف داخلی 

 صادرات 
تجاری و   خانگی

 پتروشیمی کشاورزی  عمومی
صنعت  
و 

 نیروگاه

حمل 
 و نقل 

1۳95 8/565 7/1۳8 9/۲۰ 5/4 4/46 8/۲6۳ 9/۲۰ 8/۲4 
1۳96 4/611 1۳۰ 1/۲۰ 1/6 ۳/48 ۲/۲96 1/۲1 ۲/۳6 
1۳97 8/646 14۳ 5/۲1 1/7 4/5۰ 6/۳۰۲ 8/۲۰ … 

 

میلیارد مترمکعب گاز    ۲۳7حدود   1۳97جدول فوق بخوبی نشان می دهد که ایران در سال  
همچنین  تولید نموده است که به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در توسعه میادین گازی و  

درصد از مجموع    6میلیارد متر مکعب، تنها    ۲۰۰رسیدن میزان مصرف گاز داخلی به عدد  
اند. طبق آمار شرکت ملی گاز ایران، میزان صادرات  گاز تولیدی وارد خطوط صادراتی گردیده
درصد    9۰میلیون متر مکعب در روز بوده است که    ۳9گاز در این سال بطور میانگین حدود  

انتقال یافته است. در  آن به دو ک  ، میزان سهم کشورهای وارد  11نمودار  شور ترکیه و عراق 
 کننده گاز از ایران نمایش داده شده است. 
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 ۲۰18کشورهای وارد کننده گاز از ایران در سال میزان سهم    . 11نمودار  

 ۲۰19شرکت ملی گاز ایران، مأخذ: 
Figure 11. The share of gas importing countries from Iran in 2018 

Source: National Iranian Gas Company, 2019 

ایران، از آنجا که عمده مخازن نفتی ایران  از سوی دیگر بر اساس گزارش شرکت ملی نفت  
در نیمه دوم عمر خود قرار دارند به منظور حفظ و بهبود تولید از این میادین نیاز به تزریق  

درصد عملی گردیده است    4۰میلیون متر مکعب گاز در روز است که از این میزان تنها  ۲۰۰
 نماید. تر میدر کشور را جدی  که این خود بحران تولید نفت و همچنین بحران نیاز گاز

اروپا را می توان در فقدان  دومین چالش مهم ایران در توسعه صادرات انرژی به 
سرمایه الزم جهت توسعه میادین گازی دانست. با وجود در اختیار داشتن دومین حجم گاز  

ایران گردیده  های الزم جهت توسعه میادین، مانع از رشد صادرات انرژی  دنیا، نبود سرمایه 
 (  Keipour & Izadi, 2010است. )

همانطور که پیشتر اشاره شد ایران برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه خود، به  
میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش باالدستی صنعت نفت و گاز نیاز دارد که حداقل    1۳۰
های هنگفت  سرمایهبایست از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب شود. این  درصد آن می  7۰

های بزرگ بین المللی قابل تامین است که تحریم ایران بخاطر  ها و بانکتنها توسط شرکت 

57%
34%

4% 3% 2%
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شود. از سوی دیگر حکومت  های سیاسی با غرب، مانع از دست یابی به این منابع می چالش
است   نتوانسته  اخیر  سالیان  طی  در  شدید  اقتصادی  داشتن مشکالت  دلیل  به  نیز  ایران 

های نفتی داخلی قرار دهد که این  های الزم جهت توسعه میادین را در اختیار شرکتیهسرما 
امر افزایش تولید گاز میادین را با مشکالت اساسی روبرو کرده است. الزم بذکر است به  

ایران توسط آمریکا، شرکت گاز  لحاظ فن آوری  دلیل تحریم صنعت نفت و  از  ایرانی  های 
ن به روز نیستند و همواره این امر باعث گردیده است که تولید از  تولید از میادین، چندا

با هزینه  7ای باالتر و ضریب بازیافتی میادین ایران نسبت به دیگر کشورهای تولید کننده 

 ( 2021Kohnehshahri, -Khateri, Njarzadeh & Agheli) تر همراه باشد. پایین 
ر راستای توسعه میادین نفت و گاز،  های بزرگ اروپایی دچالش سوم ایران با شرکت

متقابل  بیع  غیرجذاب  و  قدیمی  قراردادهای  سبک  اشکاالت  می  8وجود  مهمترین  باشد. 
 قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: 

 کوتاه مدت بودن دوره قرارداد  -
 ای های سرمایهوابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به هزینه -
 عملکرد پیمانکاران نظارت ضعیف کارفرما بر  -
 انعطاف پایین قرارداد  -
 های داخلی در پیمانکارهای فرعی کم توجهی به ظرفیت  -

لذا وزارت نفت ایران تالش دارد تا مدل جدیدی تدوین کند که نقاط ضعف مدل  
ماندگی کشور در زمینه توسعه  تا عقب  باشد  نداشته  نفتی را  بیع متقابل در قراردادهای 

صوص میادین مشترک که تامین منابع مالی یکی از پیش نیازهای  میادین نفتی و گازی بخ 
اصلی آن است جبران شود هر چند در این راه منتقدین جدی این طرح تالش دارند تا این  
 مدل جدید را مغایر با اسناد باال دستی از جمله قانون اساسی نشان دهند. نهایتا به نظر  

های بزرگ  منظور جذب سرمایه و تکنولوژی شرکتبه    9رسد ایجاد قراردادهای جدید نفتیمی
 ( IRIB, 2016های جدی مقامات ایران باقی خواهد ماند. )بین المللی یکی از چالش 

 
7 Recovery Factor 
8 Buy Back 
9 IPC 
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رقیب   در حضور  بازار  این  از  خواهی  سهم  اروپا  انرژی  بازار  در  ایران  دیگر  چالش 

تا سال    قدرتمندی چون روسیه است. بر طبق پیش بینی وزارت انرژی روسیه، این کشور
درصدی خود از بازار گاز اروپا را حفظ خواهد نمود که البته با توجه   4۰همچنان سهم   ۲۰4۰

های در حال انجام این کشور در صادرات گاز از طریق خط لوله به اروپا این پیش  به پروژه
بینی دور از ذهن نیست. با این وجود، عزم اتحادیه اروپا در کاهش وابستگی به گاز روسیه  

اعث شده است که صادرات گاز مایع به این اتحادیه وارد رقابت جدیدی شود. دو کشور  ب
میلیارد   ۳۰مجموع صادرات خود به اروپا را به حدود    ۲۰18آفریقایی الجزایر و نیجریه در سال  

اند که نشان از عزم جدی این دو کشور در تصاحب سهم از این  متر مکعب در سال رسانده
ن میان اگرچه آمریکا همچنان سهم ناچیزی از بازار گاز اروپا را دارد اما سه  بازار است. در ای 

سال   در  اروپا  به  کشور  این  مایع  گاز  از    ۲۰18برابر شدن صادرات  گاز  تولید  از  ناشی  که 
می را  اروپا  بازار  به  جدید  بازیگری  ورود  نوید  است  بوده  شیل  سنگی  دهد.  ساختارهای 

(British Petroleum Company, 2019 ) 

 
 )میلیارد متر مکعب( ۲۰18به اروپا در سال  LNGکشورهای صادرکننده   . 12نمودار  

 ۲۰19شرکت بی پی، مأخذ: 
Figure 12. LNG exporting countries to Europe in 2018 (billion cubic meters) 

Source: British Petroleum Company, 2019 
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با همه این اوصاف، بدون تردید مهمترین چالش ایران با اتحادیه اروپا در راه توسعه  
مناسبات اقتصادی را باید در فقدان روابط سیاسی پایدار بین دو طرف جستجو کرد. از یک  

های اقتصادی های بین المللی مانع از انتفاع ایران در دست یابی به مزایای قراردادسو تحریم 
گردیده است که این امر موجب شده است این کشور بشدت نسبت به غرب بدبین باشد و  
از سوی دیگر اتحادیه اروپا بشدت نگران نگاه سیاسی ایران به مقوله انرژی است بطوریکه  

کند که نهایتا این  برقراری روابط استراتژیک با ایران بر مبنای انرژی این نگرانی را ایجاد می
  4کشور راه روسیه را در این زمینه دنبال کند. نگاه ایدئولوژیک ایران بر روابط خارجی در  

دهه گذشته همواره این نگرانی را در غرب زنده نگاه داشته است که ایران با نگاهی سیاسی  
های اقتصادی، به دنبال استفاده از اهرم فشار در این امور جهت پیشبرد اهداف  در زمینه

اش در خاورمیانه بوده است. بر اساس استراتژی امنیت انرژی اتحادیه اروپا،  انهتوسعه طلب
اتحادیه حرکتی بسوی کاهش   این  برای  ایران،  با  انرژی  بر مبنای  اقتصادی  برقراری روابط 

تواند اهداف اروپا برای  وابستگی به روسیه است، در حالیکه وابستگی به انرژی ایران نمی
 ( Fathollah Nejad, 2018انرژی را برآورده نماید. ) غیرسیاسی نمودن تامین

 فرصت های پیش روی ایران در جهت آینده انرژی اتحادیه اروپا  -7
  6۰حدود  ۲۰5۰همانطور که پیشتر اشاره شد با توجه به پیش بینی کمیسیون اروپا، تا سال 

از طریق واردات تامین خواهد شد که گاز مهمترین قسمت   اروپا  انرژی  از  از سبد  درصد 
  ۲7دهد. از سوی دیگر کشور ایران با در اختیار داشتن  وارداتی اتحادیه اروپا را تشکیل می

دارد  زیرزمینی  میادین  در  گاز  حجم  لحاظ  از  را  جهان  دوم  رتبه  گاز،  مترمکعب  تریلیون 
شود این کشور در زمره مهمترین کشورها از لحاظ پتانسیل توسعه  بطوریکه این امر باعث می 

رسند تا  ت گاز طبیعی قرار گیرد. در نگاه اولیه، دالیل فوق به تنهایی کافی به نظر میصادرا
اتحادیه اروپا و ایران به منظور تامین این وابستگی متقابل، در پی ایجاد مشارکتی راهبردی  

هایی چشمگیر برای هر دو طرف گردد، هر چند بدون شک  باشند که منجر به ایجاد فرصت 
ران که از تحریم های طوالنی و سخت آمریکا دچار بحران جدی گردیده است  برای اقتصاد ای

های  ها نمود باالتری خواهند داشت اما در واقعیت ایجاد این مشارکت با چالشاین فرصت
 جدی روبروست.   

های پیش روی ایران در صورت ایجاد مشارکت راهبردی با اروپا را  مهمترین فرصت
توان در چهار دسته کلی بررسی نمود. اولین فرصتی که ایران در قبال توسعه صادرات  می
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های هنگفت سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و  آورد تامین هزینهبه اروپا بدست می 

میزان مصرف گاز    ۲۰5۰باشد. طبق پیش بینی اداره انرژی کمیسیون اروپا، تا سال  گاز می
پاید اروپا  اتحادیه  حدود  در  از  که  بود  خواهد  این    415ار  ساالنه  نیاز  مکعب  متر  میلیارد 

گردد. در حال حاضر میزان  میلیارد مکعب آن از طریق واردات تامین می   ۳5۰اتحادیه، حدود  
  ۲۰۰باشد که از این میزان حدود  میلیارد متر مکعب می  ۲۳7تولید گاز ایران در سال حدود  

به مصرف   روز  در  مترمکعب  برای  داخلی میمیلیارد  توسعه  ایران طبق سند ششم  رسد. 
سهم   میزان    1۰داشتن  به  گاز  تولید  افزایش  نیازمند  جهانی  بازار  از  میلیارد    ۳6۰درصدی 

  6۰باشد بدین منظور این کشور می بایست طی پنج سال آینده حدود مترمکعب سالیانه می
های مرتبط با آن انجام دهد.  تمیلیارد دالر سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی و زیرساخ

گذاری   سرمایه  طریق  از  تنها  بزرگ  پروژه  این  مالی  تامین  که  است  مشخص  روشنی   به 
های بزرگ بین المللی قابل انجام خواهد بود که در دسترس ترین گزینه  ها و بانکشرکت

 باشد. برای ایران استفاده از کانال اروپا جهت تحقق آن می
 

 
 )میلیارد متر مکعب( تخمین میزان مصرف گاز در جهان  . 13نمودار  

 ۲۰18اداره اطالعات انرژی آمریکا، مأخذ: 
Figure 13. Estimation of world gas consumption (billion cubic meters) 

Source: US Energy Information Administration (Ed.), 2018 
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دیگر فرصت چشمگیر ایران در ایجاد مشارکت راهبردی با اروپا در موقعیت ممتاز  

تواند از ترانزیت گاز آسیای  جغرافیایی که در اختیار آن قرار دارد نهفته است. این کشور می
امکان سوآپ  میانه به کشورهای اروپایی، دسترسی به دریای خزر و منابع نفت و گاز آن و  

های آزاد کشور، عرضه گاز از طریق ترکیه به اروپا و افزایش صادرات گاز مایع  از طریق آب
به چین و هند با توجه به تداوم رشد مصرف انرژی در این دو کشور در بلند مدت، نقشی  

 (. Shabani, 2019) کلیدی در تامین انرژی دنیا ایفا نماید
ن قرار دارد، بهره گیری از تکنولوژی روز اروپا  فرصت مهم دیگری که پیش روی ایرا

وری در مصرف انرژی داخلی خود خواهد بود. مصرف داخلی باالی انرژی  برای افزایش بهره 
بخصوص گاز در ایران به یکی از معضالت اساسی کشور تبدیل گردیده است بطوریکه میزان  

میلیون   5۰۰نگی اروپائیان با میلیون جمعیت با مصرف گاز خا 8۰مصرف گاز خانگی ایران با 
  7۰۰های تجدید پذیر از تولید برق به  کند. در حال حاضر سهم انرژی جمعیت برابری می

های حرارتی کشور است. ایران  مگاوات رسیده که سهمی کمتر از یک درصد ظرفیت نیروگاه
حتیاج دارد  بشدت به سرمایه گذاری و تکنولوژی در جهت تولید انرژی از منابع تجدید پذیر ا

های اروپایی پیشرو در این زمینه نقشی کلیدی در کاهش وابستگی ایران  که مشارکت شرکت
سوخت  ایفا  به  انرژی  صادرات  افزایش  و  محیطی  زیست  مشکالت  کاهش  فسیلی،  های 

خواهند نمود. از سوی دیگر با توجه به مدل جدید قراردادهای نفتی پیشنهادی ایران موسوم  
های خارجی در  ت بودن دوره قرارداد و واگذاری دوره بهره برداری به شرکت ، بلند مد IPCبه  

های  شود که ایران از به روزترین تکنولوژیباعث می  10کنار استفاده از ساز و کار دستمزد
 Islamic Republic of)  دنیا در جهت بهره برداری از منابع نفت و گاز خود منتفع گردد

Iran Broadcasting, 2016 .) 
اما مهمترین فرصتی که مشارکت با اروپا در زمینه انرژی برای ایران ایجاد خواهد  

بود.  خواهد  انرژی  مبنای  بر  اقتصادی  شکوفایی  ایجاد   & ,Nadali, Rezaee)  کرد 
2012Salahmanesh,  )   ایران در صورت رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه در سایه

میلیون متر   65۰میلیون بشکه نفت،  ۳مشارکت راهبردی با اتحادیه اروپا با صادرات روزانه 
میلیون بشکه روزانه میعانات گازی میزان درآمد سالیانه خود را به   6/۰مکعب گاز روزانه و  

   1۳99کشور در سال    GDPدرصد از    ۳۰که معادل  میلیارد دالر خواهد رساند    1۲5حدود  
 

10 Fee 
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میلیارد دالری    1۳۰دهند سرمایه گذاری  باشد. از سوی دیگر برآوردهای اقتصادی نشان میمی

از   ایران، در کمتر  به سری می  5خارجی در توسعه میادین  به نقطه سر  با  سال  و  رسند 
ب سالیانه  توسعه ششم،  برنامه  طبق  تولید  ماکزیمم  به  از  رسیدن  به    8۰یش  دالر  میلیارد 

میلیارد دالر نسبت به شرایط    1۲۰های آمریکا و حدود  درآمدهای ایران نسبت به قبل از تحریم
 فعلی افزوده خواهد شد.   

های پیش روی ایران،  در نهایت باید به این مهم اشاره کرد که الزمه تحقق فرصت
باشد. در طی چهار دهه اخیر  قتصادی میهای بین المللی و برقراری روابط پایدار ا رفع تحریم

بطوریکه   است  بوده  امریکا  بخصوص  غرب  با  جدی  سیاسی  مشکالت  دارای  همواره  ایران 
های طوالنی از جانب امریکا و هم پیمانانش عمال برقراری روابط راهبردی و پایدار دو  تحریم

ایران و غرب بین  روابط حسنه  نبود  در  را غیرممکن ساخته است.  در  جانبه  ایران  رقبای   ،
بازار تالش کرده از  بیشتری  انرژی همواره جهت کسب سهم  از  بخش  ایران را  اند و سهم 

نموده و محدودتر  محدود  استراتژیک  بازار  این  از  بطوریکه  کسب سود سرشار حاصل  اند 
  ۳7به درآمد حدود    ۲۰17درصد بازار گاز اروپا، تنها در سال    4۰روسیه با در اختیار داشتن  

لیارد دالری رسیده است و همچنین ارزش میزان صادرات روزانه گاز مایع قطر معادل با می
 میلیون بشکه نفت در روز گردیده است.   6تا   8/4صادرات  

دهد که رقبای ایران در بخش انرژی چگونه از اختالفات  این آمارها بخوبی نشان می
های هنگفت، سهم  اند با سرمایهته اند و توانساین کشور با غرب بهره برداری موثر را کرده

خود را در بازار انرژی بشدت افزایش دهند در حالیکه در حال حاضر میزان صادرات گاز  
ترین اقدام در جهت سهم  باشد لذا بدون تردید اصلی درصد از سهم جهانی می  ۰/ 5ایران تنها  

ه اقتصادی است که  خواهی از بازار انرژی دنیا، تغییر نگرش حکومت ایران در زمینه توسع
با غرب   استراتژیک  اساس مشارکت  بر  و  پایدار  روابط سیاسی  ایجاد  نیازمند  امر خود   این 

های  باشد. در صورت تغییر نگرش حکومت ایران در مسئله تعامل با غرب و با رفع تحریممی
ت از  تواند در چهار چوب قراردادهای جدید بین المللی و با حمایبین المللی، این کشور می

میلیارد دالری در طول برنامه ششم توسعه در بخش   ۲۰۰بخش خصوصی به جذب سرمایه 
میلیارد دالری در بخش   1۳۰نفت و گاز امیدوار باشد، تا در طی دهه آینده با سرمایه گذاری  

درصد از بازار گاز    1۰میلیارد متر مکعب )  ۲باالدستی این صنعت، رسیدن به تولید روزانه  
 لیون بشکه نفت در روز را محقق نماید.  می 5جهان( و 
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 نتیجه گیری  -8
o   از یکی  همواره  دنیا،  انرژی  مصرف  بزرگ  بازار  سومین  عنوان  به  اروپا   اتحادیه 
ترین بازارهای انرژی برای کشورهای صادرکننده نفت و گاز بوده است این اتحادیه در  جذاب 

کند که  طریق واردات تامین میاز   حال حاضر بیش از پنجاه درصد انرژی مصرفی خود را
طبق برآورد کمیسیون اروپا با کاهش طبیعی میزان تولید نفت و گاز داخلی اروپا و افزایش  

به   این میزان  آینده  تا دهه  لذا مبحث    .درصد خواهد رسید   58جمعیت کشورهای عضو، 
ه این  بطوریک  ،های مهم رهبران کشورهای عضو بوده است ها و چالش انرژی یکی از دغدغه

 های امنیتی اتحادیه اروپا قرار داده شده است. موضوع در قالب سیاست
o  استراتژی نموده است  اروپا تالش  اتحادیه  اخیر،  انرژی  در طی دهه  امنیت  های 

با  خود را هر چه بیشتر در متنوع سازی منابع تامین انرژی، جانشینی انرژی های فسیلی 
 واردات گاز از روسیه دنبال نماید.  های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی بهانرژی
o انرژی جانشینی  و  انرژی  منابع  سازی  متنوع  در  اروپا  با  اتحادیه  فسیلی   های 
های خود  های تجدیدپذیر موفق عملکرده است و حتی توانسته از پیش بینی برنامه انرژی

رژی،  های امنیت انپیشی بگیرد اما به درستی مهمترین نقطه ضعف این اتحادیه در سیاست
 عدم توانایی در کاهش وابستگی به گاز روسیه بوده است. 

o   شود که با در  درصد گاز اروپا از طریق روسیه تامین می  45در حال حاضر حدود
های در دست اجرای این کشور جهت انتقال گاز بیشتر به اروپا مانند خط  نظر گرفتن پروژه
شود میزان وابستگی اروپائیان به این کشور  و ترک استریم پیش بینی می ۲-لوله نورداستریم

 بیش از پیش گردد. 
o   علت نگرانی اتحادیه اروپا از وابستگی به گاز روسیه، استفاده این کشور از گاز به

های آن در  های خود در قبال اروپاست که نمونهعنوان اهرم فشار در جهت پیشبرد سیاست 
 ه گذشته بخوبی نمایان شد. اختالفات روسیه با اوکراین و بالروس در طی ده

o   عزم اتحادیه اروپا در فرآیند غیرسیاسی کردن تامین نیاز خود به گاز، باعث شده
است که صادرات گاز مایع به این اتحادیه وارد رقابت جدیدی شود که کشورهای الجزایر،  

ریافته  آیند با این حال. اروپائیان بخوبی دنیجریه و آمریکا بازیگران اصلی آن به حساب می
توانند تنها با تکیه بر گاز این کشورها از میزان وابستگی رو به رشد به گاز روسیه  اند که نمی 
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اند و به  بکاهند، لذا همواره درصدد یافتن شریک راهبردی جدید در جهت تامین گاز بوده

 دانند.روشنی پیداست که تنها راه میان مدت را استفاده از گاز ایران می 
o   تواند نقش ویژه خود را  ایران در تامین انرژی اتحادیه اروپا از دو جهت می کشور

که   بزرگ  کننده  تولید  یک  به عنوان  اول  نماید.  ایفا  را  گاز خود  نفت و  منابع  به  توجه  با 
از نیازهای اروپائیان را بویژه در مورد تامین گاز مرتفع کند و دوم اینکه  می تواند بسیاری 

کشو  عنوان  به  می ایران  مناسب،  جغرافیایی  موقعیت  با  در  ری  توجه  قابل  نقشی  تواند 
 جابجایی و ترانزیت انرژی از دیگر تولیدکنندگان به بازارهای اروپایی ایفا کند. 

o   در نگاه کلی، شاید جدی ترین چالش ایران در خصوص سهم خواهی در بازار انرژی
ما با تعمق بیشتر در این خصوص،  های بین المللی آمریکا در نظر گرفته شود اجهانی، تحریم 
تری قابل استنتاج خواهد بود که همانا رشد شدید تقاضای داخلی جهت مصرف  چالش جدی
 باشد. انرژی می

o   بطوریکه است  انرژی  مقوله  به  ایران  سیاسی  نگاه  نگران  بشدت  اروپا  اتحادیه 
کند که نهایتا این  د میبرقراری روابط استراتژیک با ایران بر مبنای انرژی این نگرانی را ایجا

 کشور راه روسیه )سیاسی کردن مقوله انرژی( را در این زمینه دنبال کند. 
o   5۰تولید گاز اروپا با کاهش    ۲۰5۰تا    ۲۰۲۰طبق پیش بینی کمیسیون اروپا، از سال  

درصدی مواجه خواهد بود. از آنجا که تقاضا برای گاز در این اتحادیه طی این دوره طبق  
با ثب با کاهش    415ات، میانگین  روندی  میلیارد متر مکعب در سال باقی خواهد ماند لذا 

درصد را    ۲۰میزان تولید گاز داخلی اروپا، واردات این محصول استراتژیک، افزایش حدود  
 نشان خواهد داد. 

o   حدود سال  در  ایران  گاز  تولید  میزان  حاضر  حال  مکعب    ۲۳7در  متر   میلیارد 
 رسد. میلیارد مترمکعب در روز به مصرف داخلی می ۲۰۰حدود  باشد که از این میزان می

o   درصدی از بازار جهانی نیازمند    1۰ایران طبق سند ششم توسعه برای داشتن سهم
باشد بدین منظور این کشور  میلیارد مترمکعب سالیانه می  ۳6۰افزایش تولید گاز به میزان  

آینده  می و  میلیارد دالر سرمایه    6۰بایست طی پنج سال  در توسعه میادین گازی  گذاری 
 های مرتبط با آن انجام دهد. زیرساخت

o   از تنها  ایران  گاز  و  نیاز در صنعت نفت  تامین مالی سرمایه گذاری عظیم مورد 
های بزرگ بین المللی و اروپایی قابل انجام خواهد  ها و بانکطریق سرمایه گذاری شرکت 
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