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  چکیده

المللی خاص خویش را به وجود آورده اسـت و   بینهاي  المللی در دو قرن گذشته پارادایم رابطه تنگاتنگ بین انرژي و مسائل بین
مقوله به هم پیوسته قلمـداد   ولذا انرژي و امنیت ملی د. المللی قرار داده است امنیت کشورها را درپیوندي غیر قابل تردید با مسائل بین

گیـري اسـت کـه متـأثر از      شـکل  قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، یک پارادایم جدید در باب انـرژي در حـال  در پایان . شوند می
در این بین سهم . باشد هاي فسیلی و تقاضاي جهانی می چنین میزان دسترسی به منابع سوخت محیطی و هم و زیست فناوريتحوالت 

دهنده اهمیت روزافـزون گـاز طبیعـی     نشان 2030در  ٪28به   2011در  ٪23.7 رو به رشد گاز طبیعی در سبد انرژي مصرفی جهان از
  .اشدب می

دومـین   داشـتن ایران بـا  . کشورها را در معرض یک انتخاب قرار داده استو  مبتنی بر افول عصر نفت است ،پارادایم گاز طبیعی
از نظر تولید گاز طبیعی جمهوري اسالمی ایران جایگاه معتبـري در جهـان دارد   . را دارد ذخایر گازي جهان در این فرآیند جایگاه مهمی

تولیـد بـیش از   با توجـه بـه   تجاري متاسفانه -خانگی-هاي صنعتیبی رویه داخلی و عادت مسرفانه در کلیه زمینهولی به دلیل مصرف 
ایـن  . شـود هدرسـوزي مـی   به دلیل باال بـودن شـدت انـرژي    ، مقدار زیادي از آنمیلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در کشور 500

هاي صـورت گرفتـه در طـی ایـن تحقیـق       ؛ بررسیمناسب تبدیل نشده استبه جاي خود به قدرت سیاسی و اقتصادي ظرفیت عظیم 
یعنـی قطـر و    ،گذاري و توسعه صنعت گاز طبیعی در کشورهاي اصلی رقیـب ایـران در ایـن عرصـه     رغم سرمایه دهد که علی نشان می

  .است  برداري از این مزیت اقتصادي انجام نداده روسیه، ایران اقدامی براي بهره
کنیم چگونه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي سابق با روي کـار آمـدن نظـام جدیـد      کرد روسیه مشاهده میدر بررسی عمل

اي در تأمین انرژي اروپـا ایفـا نمایـد و پیونـدي بـین       مدیریتی در روسیه و ابتکارات آقاي پوتین، این کشور توانسته است نقش برجسته
   .پا برقرار نمایداروو امنیت روسیه و اقتصاد  و امنیت اقتصاد

 سعی دارد به عنواناز سوي دیگر کشور قطر با توسعه گسترده میدان گازي گنبد شمالی که با پارس جنوبی ایران مشترك است 
. ایفا نماید در اقتصاد و امنیت قطر اي نقش جهانی برجسته LNGشود و با صادرات  تبدیلقطب اصلی اقتصادي در جنوب خلیج فارس 

اي خـویش را   با صادرات گاز طبیعی از طریق خط دولفین به کشورهاي همسایه خود اهمیت منطقـه  توانسته است این کشور همچنین
   .ارتقاء بخشد
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  ـ مقدمه  1
کـه امـروزه تحـت     امـري  . اي وابسته به امنیت منابع طبیعی آنها خواهد بود و یکم امنیت ملل به طور فزاینده در آغاز قرن بیست

جهانی براي پاسخگویی به انتظارات رو به رشد یک جمعیـت جهـانی   پیشرفته اقتصاد . شود از آن نام برده می "١امنیت طبیعی"عنوان 
  .وابسته است، مواد اولیه، آب آشامیدنی و زمین قابل کشت ...)فت و گاز و ن(رو به افزایش، به انرژي 

آمدهایی مثل تغییرات آب و هوا، از بین رفتن تنـوع   دارد، پی آمدهایی را در بر ي این منابع طبیعی پی در عین حال مصرف فزاینده
  .مخاطره بیاندازدي خود امنیت تمامی کشورهاي جهان را به  تواند به نوبه که می... طبیعی و 

ي کافی، قابل اطمینان، قابل تأمین مالی و پایـدار منـابع طبیعـی بـه اقتصـاد       بنابراین امنیت طبیعی نهایتاً به معناي وجود عرضه
تـري قـرار    کنندگان اصلی منابع طبیعی بـه جهـان، در جایگـاه حسـاس     ایران را به عنوان یکی از عرضه ،این تحوالت. باشد جهانی می

هاي نوظهور در منابع طبیعی در یک فضاي در حال تغییر راهبردي را ایجـاب   به طوري که شکل دادن و پاسخگویی به چالش .دهد می
  . )Burk, 2009( کند می

ي نفت و گاز با توجه به شرایط در حال تحول امروز جهان ایـن   ي عمده کننده ایران به عنوان عرضهراهبردي در این بین جایگاه 
  .  گیري از این جایگاه، پایگاه امنیت خویش را در منطقه تقویت کند دهد که با بهره کشور میامکان را به 

ارتقـاء  ) همانند نفت(ي گاز جهان  تواند جایگاه راهبردي خود را در عرضه گیري از اهمیت امنیت طبیعی، ایران می در واقع با بهره
جایگاه جهانی کشور را متناسب بـا ذخـایر آن    ،ایرانطبیعی از پایدار گاز در واقع کشورهاي جهان براي تضمین عرضۀ مداوم و . بخشد

به طوري که تداوم ثبات در اقتصاد و صـنعت  گـاز ایـران کـه     . درك خواهند نمود) پارادایم گاز(در پارادایم جدید امنیت انرژي جهانی 
ایـن دقیقـاً   . با ایران قـرار خواهـد گرفـت   ف تجارت گاز هاي کشورهاي طر اي ایران است از اولویت مستلزم ارتقاء امنیت ملی و منطقه

در واقع ایـن کشـورها از آنجـا    . اي خویش را ارتقاء دادند الگویی است که کشورهاي قطر و روسیه با تمسک به آن امنیت ملی و منطقه
است تـا از   شدهطرف تجاریشان ي گاز جهانند امنیت ملی و منطقه ایشان تبدیل به یک الزام براي کشورهاي  ي عمده کننده که عرضه

  .بنداي گاز مورد نیازشان اطمینان ی عرضهاین طریق از امنیت 
براي نقش گاز به عنوان یک کاالي استراتژیک در بازار جهانی باید ذکر کرد که گاز بـه عنـوان یـک کـاالي اقتصـادي بسـیار       

زا بـراي تولیدکننـدگان در   آفـرین و امنیـت  قـدرت راهبردي و حساي که تقاضاي رو به گسترش جهانی دارد، به عنوان یک عامل مهم 
هـا حتـی در   تواند به مثابه اهرمی جهت اعمال نفوذ بر خریـداران و رفتـار آن  کند و میش میمعادالت اقتصاد سیاسی جهانی ایفاي نق

  .هاي سیاسی استفاده شودعرصه
تواند با استفاده از همین الگو جایگـاه جهـانی خـویش را     ترین ذخایر گاز جهان می ایران نیز به عنوان دومین کشور صاحب عظیم

ازنده بـا  سـ ل مـ ي گاز تثبیت نماید و از این طریق در کنار تعا ي نفت که یکی از صادرکنندگان عمده به عنوان نه تنها صادرکننده عمده
  .ي منافع طرفین تجاري خویش قرار دهد خویش را در زمره لیامنیت مي جهان  کشورهاي عمده

گاز ایـران بـه عنـوان یکـی دیگـر از       ي اقتصاد ي نفت، مسئله در این بین شاید بتوان ادعا کرد که در پرتو توجه فزاینده به حوزه
بر عرضه انرژي جهانی و بنابراین اقتصاد جهـانی مغفـول مانـده و بسـط و گسـترش آن بـه       اثر گذاري رتمند ایران براي دق متغیرهاي

این در حالی است کـه کشـور قطـر    . عنوان یک منبع صادرات کشور در مقابل مصرف غیر معقول داخلی به فراموشی سپرده شده است
ي ایـن   گذاري در این عرصه از ایران گوي سبقت برباید و همگام با روسیه از صادرکنندگان عمده ریزي و سرمایه  وانسته است با برنامهت

ي صادرات گاز ایران چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ امنیت ملی از اهمیـت   بنابراین پرداختن به مسئله. منبع طبیعی به جهان شود
  .ار استاي برخورد ویژه

گیري از ابزار انرژي در جهـت   ها و نقاط قوت مناسب در عرصه بهره توان دریافت که کشورمان با وجود برخورداري از موقعیت می
الملل، هنوز به جایگاه شایسته خود در این حوزه دسـت نیافتـه اسـت، کـه ایـن امـر نتیجـه فقـدان یـک           حضور مؤثر در معادالت بین
  .باشد ارآمد میدیپلماسی انرژي قوي و ک

تبیین نماید و با مقایسـه   ،ي تغییر تحقیق حاضر سعی دارد نقش صنعت گاز را در تأمین امنیت ملی ایران در یک جهان در آستانه
 کشـورهاي روسـیه و  گیري  ازچگونگی بهره ،ي گاز در جهان هاي توسعه صنعت گاز در سه کشور داراي ذخایر عمده ها و برنامه سیاست

   .المللی الگوبرداري نماید صنعت در تأمین امنیت ملی و تثبیت جایگاه بین از اینقطر، 
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بخـش  . ، در بخش دوم به بررسی پارادایم جدید انرژي در جهان خواهیم پرداخـت به قرار زیر استمقاله حاضر  هاي بعدي بخش
ختصـاص دارد؛ در بخـش چهـارم هـم بـه      ي صنعت گاز در سه کشـور روسـیه، قطـر و ایـران ا     انداز آینده و چشم  سوم به بحث توسعه

  .گیري خواهیم پرداخت نتیجه
  

  براي قرن بیست و یکم  جدید انرژي نگرشـ  2
در آغـاز قـرن هیجـدهم،    . المللـی شـکل گرفتـه اسـت     اي تنگاتنگ بـین انـرژي و مسـائل بـین     سال گذشته رابطه  200در طی 

فت؛ انقالبی که با تحول در استفاده از ذغـال سـنگ آغـاز شـد و جهـان را      ي انقالب صنعتی رشد و نمو یا امپراطوري بریتانیا به وسیله
ي گسـترده از   اواخر قرن نوزده و تحوالت سیاسی منتج از آن هـم بـه شـکلی حاصـل اسـتفاده     در توسعه صنعتی آلمان . دگرگون نمود

  .ذغال سنگ بود
بـه طـوري کـه    . نظیـر اقتصـادي آمریکـا  بـود     شناخته شد عنصري که اساس اصلی رشد بی "عصر نفت"قرن بیستم اما با نام 

تـا جنـگ خلـیج     1941هربـر در   ي ژاپن به بنـدر پـرل   از حملهـ دستیابی به این عنصر حیاتی براي اقتصاد، اساس بسیاري از منازعات  
  . شکل داده استرا  سایر کشورهاي در حال توسعه  بوده و جغرافیاي سیاسی بین کشورهاي غربی، خاورمیانه وـ  1991فارس در 
که تحت تأثیر پیشـرفت  به وجود آمده  است در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، یک پارادایم جدید در باب انرژي اما 
ت، در حـال  ي اقتصـادهاي نوظهـور اسـ    اینـده زمحیطی، دسترسـی بـه منـابع طبیعـی و تقاضـاي ف      هاي زیست ها و محدودیت فناوري
هاي تجدید شـونده   پایان انرژي هاي فسیلی که براساس جریان بی پذیر سوخت ي انباشت پایان این پارادیم نه بر پایه. گیري است شکل

  . باشد خورشید، باد، آب، چوب و گرماي درون زمین و عنصر وافر طبیعت یعنی هیدروژن می
باشد و زغال سنگ، به عنوان عنصري کـه در    درصد می 34ي تجاري از آن  نفت به عنوان انرژي پیشتاز کنونی که سهم استفاده

هـاي   درصدي دارد، در حال رودررویـی بـا محـدودیت    22چنان اثرگذار است؛ به طوري که استفاده تجاري از آن سهمی  هم ،تولید برق
درصـد   23هاي تجـاري از آن   هم استفادهمحیطی ترجیح دارد و س عظیمی هستند و گاز طبیعی به عنوان جایگزینی که به لحاظ زیست

لذا اتکا بر نفت همان شـرایطی را بـه   . شود تا پایان قرن بیست و یکم دوام آورد بینی می است، تنها سوخت فسیلی خواهد بود که پیش
  .، پایان دوران چوب ارزان قیمت براي انگلستان به وجود آورد17وجود خواهد آورد که در قرن 

، گـذاري در آینـده شـکل گیرنـد     رود بـیش از نیمـی از سـرمایه    ي جهان در حال توسعه در حالی که انتظار مینیازهاي انرژي برا
این حقیقت را باید به یاد داشته باشیم که تقاضاهاي جمعیت رو به رشـد قـرن   . تواند به درستی محرك پیشتاز بازارهاي انرژي باشد می
بنـابراین چنـین تغییـر    . ورد و در قرن بیستم آمریکا را مجبور کرد به نفـت روي آورد ، انگلستان را مجبور کرد به زغال سنگ روي آ18

میلیـارد جمعیـت زمـین بـه      7چه آنکه . بینی است هاي نوینی از انرژي از جمله گاز طبیعی کامالً قابل پیش هایی به سمت شکل جهت
گاز طبیعی با روند رو به رشد سهم خود در سبد انرژي جهـانی،  دنبال خدمات انرژي پاکیزه، قابل تأمین مالی و قابل اطمینان هستند و 

  . تر خواهد داشت تواند این نوید را بدهد که توان تأمین چنین خدماتی را به زودي و در سطحی گسترده می
گان هـا و برنـدگان و بازنـد    هـا و فرصـت   گیري است ریسک توان نتیجه گرفت که این نظام نوین انرژي که در حال شکل لذا می

ایـن قابلیـت را خواهنـد     ،بینی و خود را بـراي آن آمـاده نماینـد    هایی که بتوانند این گذار را پیش خاص خویش را خواهد داشت و ملت
 ,Falvin and Denn( محیطـی را بـراي خـویش بـه ارمغـان آورنـد       اي از منافع اجتمـاعی، اقتصـادي و زیسـت    داشت که مجموعه
1999,PP:167 (  .کنندگان انرژي جهان باید همانند سایر ملل براي چنـین فردایـی و چنـین     ن به عنوان یکی از تأمیناز این رو ایرا

امـا  . شود و ایران را با جایگزین خویش یعنی گاز طبیعی رها خواهد کـرد  عصر نفت به پایان خود نزدیک می. اي خود را مهیا سازد آینده
ي اقتصاد خویش را از نفت بـه گـاز سـوق     چه میزان اقتصاد خویش را یا حداقل آیندهایران به عنوان دارنده دومین ذخیره گاز جهان تا 

  داده است؟
ي اقتصـاد خـویش را بـه سـمت گـاز       کشورهایی چون روسیه و قطر به عنوان سایر دارندگان ذخایر عمده گاز طبیعی جهان پایه

هـاي   ازار جهان براي خویش ایجاد نمایند و به کمک آن بحراناي در ب اند و با صادرات آن توانستند نقش عمده طبیعی تغییر جهت داده
  .مختلفی را پشت سر بگذارند

اقتصاد روسـیه   ،و توانست به کمک گاز کردپس از شوروي استفاده  خود روسیه از گاز به عنوان ابزار بازسازي اقتصاد رو به افول
همچنـین بـا   . ي روسـیه جـاري نمایـد    هـاي اقتصـاد فرسـوده    را نجات دهد و با بسط و توسعه صنعت گاز خویش، خونی تـازه در رگ 



4 
 

موجب اسـتحکام و تقویـت    این پیوند .گیري از صادرات گاز اقتدار روسیه را به عنوان کشور تأثیرگذار عمده در اروپا بازسازي نماید بهره
   .اند پیوسته تبدیل شدهپایی و روسیه به یک نظام امنیتی مهم و امنیت ملی روسیه شد، به طوري که کشورهاي ارو

 ي اقتصادي در خلیج فارس مطرح نمایـد  خود را به عنوان قطب عمده ،در منطقه سعی داردگیري از این موقعیت  قطر نیز با بهره
عه قطر با بسـط و توسـ  . هاي بازار انرژي گاز طبیعی معرفی کند گیري از درآمدهاي حاصل از آن، خود را به عنوان یکی از وزنه با بهره و

  .مند شود صنعت گاز خویش توانست جایگاه پنجم را در بازار گاز براي خویش تعیین نموده و از منافع آن بهره
مندي از آن به عنوان یک منبـع کسـب درآمـد     رغم برخورداري از این مزیت اقتصادي در بازار انرژي به جاي بهره ایران اما علی

 2009در سـال   BPپردازد به طوري کـه طبـق آمـار     رویه آن می ، صرفاً به مصرف بیتواند جایگزین صنعت نفت شود که به راحتی می
مصرف گاز طبیعـی ایـران    تولید و 2011در سال  BPطبق آمار همچنین  .روند مصرف گاز طبیعی ایران از تولید آن پیشی گرفته است

  .شده استمیلیون تن  124در حدود  به هم نزدیک شده و
بینـی   ي مطلوبی را براي صنعت انرژي کشور پـیش  توان آینده رو در نظام انرژي جهان، نمی روند و تحول پیشي این  لذا با ادامه

توانـد   نقشـی کـه مـی   . گاز تنها یک منبع اقتصادي نیست، بلکه در این تحول نظام انرژي جهان، نقشی استراتژیک خواهد داشت. کرد
از این رو توجه به ابعاد استراتژیکی گاز به موازات ابعاد اقتصـادي  . تضمین نماید را آني جهان تثبیت و امنیت  جایگاه ایران را در آینده
دهد در این رقابت تنگاتنگ قطر و روسـیه حـداکثر تـالش خـویش را بـراي       ها نشان می رغم این، بررسی علی. آن داراي اهمیت است

رویـه ایـن    دهند اما ایران صرفاً بـه مصـرف بـی    جهان انجام میمندي از آن در نظام نوین انرژي  توسعه این صنعت استراتژیک و بهره
  . دکن ثبات در یک جایگاه مطلوب تالشی نمیبه پردازد و براي دستیابی  ثروت خدادادي می

انداز آینده را روشن نماید تا با ارزیابی جایگـاه   تواند وضع موجود و چشم مقایسه این صنعت در سه کشور ایران، روسیه و قطر می
 . هاي مرتبط باشیم  گذاري و بسط فناوري گیري بیشتر از این صنعت در آینده از طریق سرمایه به دنبال بهره ،ونیکن

  

  انداز آینده صنعت گاز روسیه، قطر و ایران مقایسه وضعیت موجود و چشم -3
 را کشورملی نافع تواند م صحیح میسیاست خارجی  اتخاذ با لذا است،شکل نگرفته  و رقابت ما در عرصه گاز رقابتی بسیار جدید

  .هاي آینده خواهد بود خارجی ما ظرف دهه  کننده قدرت و ضعف سیاست این موضوع در حقیقت تعیین .نمایدتأمین 
ذخـایر گـاز جهـان را     ٪55 حدود پردازیم، این سه کشور در این بخش به بررسی وضعیت ایران، روسیه و قطر در بخش گاز می 

، 2012در سـال   Statistics British Petroleumطبق آمار ارائه شده توسـط  . رتبه اول و دوم و سوم هستندحائز ند و باش ا میدار
 .باشـند  و عربسـتان مـی   ، آمریکـا ، به ترتیب روسیه، ایران، قطر، ترکمنستان2011ذخایر گاز طبیعی جهان در سال  بزرگترین دارندگان 
قطـر  و  ٪ 15.9  ، ایـران  ٪21.4روسـیه   شود،میطور که مشاهده  ؛ همانبینیم میدول زیر در جرا قطر  و روسیه ،وضعیت ذخایر ایران

در  tcm 8ذخایر کشور ترکمنسـتان از   .قرار داردرتبه چهارم  ، پس از این سه کشور ترکمنستان درداردسهم ذخائر  گاز جهان را   12٪
رسیده است که سهم آن کشـور   2011در سال   tcm 24.3درصدي از کل ذخایر گاز جهان را داشت به رقم  4.3که سهم  2010سال 

بـه   2010نسبت تغییرات ذخایر گاز ترکمنستان از سال  .درصد شده و نزدیک به ذخایر کشور قطر شده است 11.7از کل ذخایر جهانی 
  .درصد بوده است 81.9 2011

  2011بزرگترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان در سال  - 1ل جدو
  % کل از سهم  )Tcm( ذخایر  کشور
  21.4  44.6  روسیه
  15.9  33.1  ایران
  12.0  25.0  قطر

  11.7  24.3  ترکمنستان
  4.1  8.5  آمریکا

  3.9  8.2  عربستان
  2.9  6.1  امارات

  100  208.4  جهان کل
 :  BP Statistics, 2012 مأخذ



اولـین گـام   . نماید ي این ذخایر مهم می انداز آینده این صنعت بین سه کشور عمده دارنده بنابراین مقایسه وضعیت موجود و چشم
 Statisticsبنـابر آمـار   . باشـد  مـی  2011سال منتهی بـه سـال    16در این مقایسه، مقایسه روند ذخایر گاز طبیعی این سه کشور طی 

British Petroleum تریلیـون متـر    1/33تریلیـون متـر مکعـب،     6/44به ترتیب بـه   2011روسیه، ایران و قطر در سال  ذخایر گاز
بـازنگري در   2001در یـک جهشـی از سـال    قطـر  کنیم کـه   مشاهده می 1در نمودار  .رسیده است تریلیون متر مکعب 0/25مکعب و 

  .است رسیده میدان ذخائر خود کرده و به حد ایران و نزدیک به روسیه
  )تریلیون متر مکعب( گاز طبیعی روسیه، ایران و قطرذخایر مقایسه  -1نمودار  

  
  BP Statistics, 2012 : مأخذ

  
درصد از تولیـد جهـانی،    20آمریکا با به ترتیب  BPبنا به آمار  2011ان در سال هگان گاز طبیعی جچنین بزرگترین تولیدکنند هم
ایران در رتبه چهـارم تولیـد    شودمشاهده می کههاي اول تا چهارم قرار دارند در رتبه درصد 6/4و ایران با  4.9، کانادا با 5/18روسیه با 

 bcm 146.8بـه   2010در سـال  ) درصد از کل تولید جهـان  bcm )3.6 116.7قطر میزان تولید خود را از  .گاز جهان قرار گرفته است
  .درصد بوده است 25.8، 2011 ات 2010 ازرسانده است که نسبت تغییرات تولید قطر  2011در سال ) درصد از کل جهان 4.5(

  2011بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی جهان در سال  -2جدول 
  % جهانسهم از کل   )bcm(تولید گاز طبیعی   کشور
  20  651.3  آمریکا
  18.5  607.0  روسیه
  4.9  160.5  کانادا
  4.6  151.8  ایران
  4.5  146.8  قطر
  3.1  102.5  چین
  3.1  101.4  نروژ

  3  99.2  عربستان
  2.4  78.0  الجزایر
  2.3  75.6  اندونزي
  2.0  64.2  هلند
  1.9  61.8  مالزي
  1.9  61.3  مصر

  1.7  57.0  ازبکستان
  1.6  52.5  مکزیک
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  1.6  51.7  امارات
  1.4  46.1  هند

  1.4  45.2  انگلیس
  100  3193.3  جهان

  BP Statistics, 2012 : مأخذ
بین سه کشور ایران، روسیه و قطر در نمودار زیر قابل   2011سال منتهی به سال  21ه روند تولید گاز طبیعی در سچنین مقای هم
 2011و قطـر در سـال   دو کشور روسـیه  را براي میلیارد متر مکعب گاز  8/146و  0/607تولیدي معادل  ،این نمودار. باشند می مشاهده
 174.6، 1389میزان تولید گاز غنی شده ایران در سـال   1389همچنین بر طبق ترازنامه هیدروکربوري کشور سال  .است کردهتعریف 

  .میلیارد متر مکعب است
  )میلیارد متر مکعب( و قطر مقایسه روند تولید گاز طبیعی روسیه، ایران - 2نمودار 

  
  BP Statistics, 2011 : مأخذ

  

این در حالی است که مقایسه روند مصرف گاز طبیعی در بین سه کشور مورد نظر در نمودار زیر، حاکی از این واقعیت اسـت کـه   
کـه تبـدیل    گاز نیسـت  تنها صادرکنندهرغم برخورداري از ذخایر باالي گاز و سهم باال از تولید به علت مصرف باالي گاز نه  ایران علی

، 1389میزان مصرف گاز طبیعـی ایـران در سـال     1389بر طبق ترازنامه هیدروکربوري کشور سال  .ي گاز نیز شده است به واردکننده
  .میلیارد متر مکعب است 141.092

  

                                                                                                                  )مکعبمیلیارد متر ( مقایسه روند مصرف گاز طبیعی روسیه، ایران و قطر  - 3نمودار        

 
  BP Statistics, 2012 : مأخذ 
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  .یدآ اطالعات زیر به دست می 2011تر تولید انرژي و ترکیب آن در روسیه، ایران و قطر در سال  در بررسی و مقایسه دقیق
  
  

  2011در سال  روسیه، ایران و قطر انرژيکننده  تولیدسهم بخشهاي مختلف  - 4نمودار

      
  BP Statistics, 2012 : مأخذ

 

به قرار زیر بوده  2009سال ي گاز در این سه کشور در  کننده هاي مختلف مصرف عین حال و باتوجه به نمودار باال سهم بخش در
   .است

  

  2009در سال  سهم بخشهاي مختلف مصرف کننده گاز روسیه، ایران و قطر  - 5نمودار 
  

    

  
  

  IEA 2011: منبع
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  . زیر است شرحبه  2011همچنین میزان صادرات گاز روسیه، ایران و قطر در سال 
 

  )میلیارد متر مکعب به ارقام( 2011میزان صادرات گاز روسیه، ایران و قطر در سال  - 3جدول 
  

 سهم از کل  جمع  خط لوله  LNG  کشور  
  )درصد(

 21.6 221.43 207.05 14.39  روسیه  1
 11.9 121.8 19.20 102.6  قطر  2
  9.4 96.78 92.81 3.97  نروژ  3
 8.6 88.00  88.00 0.00  کانادا  4
 5.0 51.49 34.37 17.12  الجزایر  5
 4.9 50.35 50.35 0.00  هلند  6
 4.2 42.71 40.69 2.02  آمریکا  7
 3.7 37.86 8.71 29.15  اندونزي  8
 3.5 35.59 2.33 33.26  مالزي  9
 3.4 34.59 34.59 0.00  ترکمنستان  10
 2.6 26.72 0.83 25.89  نیجریه  11
 2.5 25.93 0.00 25.93  استرالیا  12
 1.8 18.88 0.00 18.88  توباکو  13
 1.6 16.25 16.25 0.00  انگلیس  14
 1.3 13.32 13.32 0.00  بولیوي  15
 1.1 11.55 11.55 0.00  قزاقستان  16
 1.1 10.92 0.00 10.92  عمان  17
 1.0 10.38 1.80 8.58  مصر  18
 0.9 9.39 0.00 9.39  برونئی  19
 0.9 9.19 9.19  0.00  ازبکستان  20
 0.9 9.05 9.05 0.00  ایران  21
 0.8 8.57 8.57 0.00  میانمار  22
 0.8 7.96 0.00 7.96  امارات متحده عربی  23
 0.2 2.42 2.34 0.08  لیبی  24

  100  986.1  685.5  300.6  کل صادرات جهان
   BP Statistics, 2012 :أخذم   

 گـاز  ذخایر ي دارنده اولین روسیه که واقعیت این به توجه با که رسیم می نتیجه این به هم با قبلی نمودار سه مقایسه در بنابراین 
 بـه  را خـود  روسـیه  ماننـد  است توانسته تولید افزایش با قطر ها سال این در دارند، قرار قطر و ایران روسیه، از پس و باشد می جهان در

میلیارد متـر مکعـب    75.75قطر از  LNGصادرات  .را در جهان از آن خویش نماید دومو جایگاه عنوان یک صادرکننده گاز مطرح کند 
همراه بـوده بـه   رویه  بیاما در ایران چون رشد تولید با مصرف  .رسیده است 2011میلیارد متر مکعب در سال  102.6به  2010در سال 

مصرف در بخش خانگی یعنی بخشـی کـه نقشـی     در عین حال این .ستا  واردکننده آن شدهد صادرکننده گاز شوبه تبدیل جاي اینکه 
  .ستا  به مصرف رسانده  هرچه گاز تولید کرده ایراندر تولید ناخالص داخلی ندارد باال رفته به این ترتیب 



هـاي داخلـی بعـالوه بنـزین و نفـت گـاز        که مصرف روزانه انرژي اولیه ایران شامل تولیدات پاالیشـگاه دهد  ها نشان می بررسی
تـن معـادل   میلیون  0.63باشد که روزانه برابر  در سال می خام نفتتن معادل میلیون  228.6مصارف گاز طبیعی معادل  وهبعالوارداتی 

این در حالی است که در مقایسه با کشور ترکیه کـه از نظـر جمعیـت معـادل     . )BP Statistical Review 2012( شود می خام نفت
میلیـون تـن معـادل     118.8 مصرف روزانه انرژي اولیه ترکیـه از دو برابر ایران تولید دارد  بیش ایران و از نظر تولید ناخالص داخلی نیز

  ).BP Statistical  Review 2012(شود  میلیون تن معادل نفت خام می 0.32باشد که روزانه برابر  نفت خام در سال می
ناهنجار باعث شده است ایران با وجود رتبـه چهـارم    مصرف. دهنده میزان مصرف غیرواقعی در کشور ایران است این امر نشان  

   .جایگاهی نداشته باشدهیچ در بازار صادرات گاز طبیعی هان گاز طبیعی در جتولید کنندگان 
  

  )درصد( 2010سهم روسیه، ایران و قطر از صادرات گاز جهان در سال  -6نمودار

  
                                                                                                                    

 
روسـیه اسـتراتژي   این اساس الزم به ذکـر اسـت کـه     بر. ي استبنابراین کنترل مصرف و تدوین استراتژي صادرات گاز ضرور

د جـی غافـل شـو    ان هـم بایـد بـدون اینکـه از ال    ایران . تعریف کرده است جی ان را بر مبناي خط لوله و قطر بر مبناي ال اش راتیصاد
  .باشد به مراتب بیشتر میدر صادرات گاز با خط لوله  ایرانکه قدرت  چرا نا نهاده شودبر صادرات گاز از طریق خط لوله ب شا استراتژي

  . نماید ي آن مهم می در این سه کشور و افق آیندهدر ادامه بررسی وضعیت این صنعت 
  

  روسیه-3-1
اي در دیپلماسی خارجی روسیه ایفا نموده و این کشور از اهرم گاز به عنوان یکـی   نقش برجسته ،طی سالهاي گذشته صنعت گاز

روسـیه پـس از فروپاشـی شـوروي سـابق درصـدد       . خود بهره برده اسـت هاي ارتقاي امنیت ملی و اقتدار اقتصادي  لفهؤاز مهمترین م
گذاري گسترده در صنعت گاز و با دستیابی به سـهم قابـل    کننده خود در سیاست و اقتصاد جهانی بوده و با سرمایه بازیافتن نقش تعیین

   .وفق بوده استحدود زیادي در تحقق این هدف م ویژه اتحادیه اروپا تاه توجه از بازارهاي جهانی گاز ب
فاصله بین ایـن دو نمـودار    مشاهده می شود که 7در نمودار  2011سال منتهی به  21بررسی روند تولید و مصرف گاز طبیعی در 
  .دهد میزان صادرات گاز طبیعی در روسیه را نشان می

جغرافیاي خاصی در اروپا آزاد نمایـد و  روسیه کوشش نموده با احداث خطوط لوله، مسیرهاي اصلی بازار هدف خود را از تکیه به 
  .با تنوع بخشی به مسیر خطوط گاز رسانی، مشتریان بازار هدف خود را از تامین گاز طبیعی مطمئن نماید
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  )میلیارد متر مکعب( روند تولید و مصرف گاز طبیعی روسیه - 7نمودار

  
  

ي گاز مصـرفی ترکیـه یعنـی     شود که در این میان عمده کشورهاي آلمان، ترکیه، ایتالیا و فرانسه صادر میاي از این گاز به  سهم عمده
  .دگرد درصد از روسیه تأمین می 64به میزان 

  
                                           صادرات گاز طبیعی روسیه به تفکیک کشور -4جدول                                              

  2011  کشور  رتبه
)bcm/y(  

 صادراتسهم از کل 
  گاز

  )درصد(
 13.89  30.76  آلمان  1
 10.62  23.52  ترکیه  2
 6.97  15.43  ایتالیا  3
  4.41  9.76  ژاپن  4
  4.19  9.28  لهستان  5
 3.89  8.62  فرانسه  6
 3.33  7.38  بلژیک  7
 3.11  6.88  جمهوري چک  8
 2.56  5.66  مجارستان  9
  2.41  5.33  اسلواکی  10
  2.22  4.91  استرالیا  11
 1.79  3.95  هلند  12
  1.75  3.88  کره جنوبی  13
 1.72  3.80  فنالند  14
 1.51  3.35  قزاقستان  15
  1.31  2.89  لیتوانی  16
 1.27  2.81  مولداوي  17
  1.18  2.62  یونان  18
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 CISفروش به کشورهاي بالتیک و 
 18.31  40.54  اکراین  1
 8.17  18.10  بالروس  2
 0.08  0.17  گرجستان  3

  
بینی شده صادرات گاز روسـیه   هاي موجود و پیش بررسی خط لولهبا توجه به اینکه استراتژي صادرات روسیه خط لوله بوده است 

  . باشد مهم و کلیدي می
شـبه   , Nord Stream , Blue Stream , South Stream ,  Pre Caspian , SRTO- Torzhokدر این میان خطوط لولـه  

و      -Ukhta and Ukhta  Mormank, Torzhok ,Bovanenkovo    Altai , Volkhov, و میـادین دریـایی،   لجزیره یاما
  .نماید مهم می... 
  
  
  :Nord Stream ولهل خط 1-1- 3

  Nord Streamخط لوله استراتژیک صادرات گاز روسیه به اروپا موسوم به 

  
پروژه با هدف متنوع نمودن مسیرهاي صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا و دسترسی مسـتقیم روسـیه بـه بـازار آلمـان، فرانسـه،        این

  .هاي این کشور با اوکراین طراحی شد انگلستان، هلند و ایتالیا در پی چالش
در کرانه دریـاي بالتیـک    Vyborg  ندربروسیه را از طریق  Shtokmanان کیلومتر گاز طبیعی مید 1200این خط لوله به طول 

  .کند در شمال آلمان منتقل می Gerifswaldبندر به 
بـه   2011شروع شده و در ژوئن سـال   2010سال آوریل میلیارد متر مکعب در  5/27ساخت اولین خط لوله این پروژه با ظرفیت 

انتقـال گـاز    2012که از فصل آخر سال  به پایان رسید 2012شده و در ماه آوریل شروع  2011سال  ماه می خط دوم در وپایان رسید 
سـط  وت Nord Streamپـروژه  . اسـت میلیارد متر مکعـب   Nord Stream 55ظرفیت خط لوله  .از طریق این لوله آغاز خواهد شد

Nord Stream AG اجرا شده استست، گذاري مشترك براي طراحی، ساخت و اجراي این خط لوله ا که یک سرمایه.  
طی قراردادي براي ساخت این خط لوله در برلین به   BASF AG , E.ON AGآلمانی  يها گازپروم و شرکت 2005در سپتامبر 

 Holding Wintershallهاي کدام از شرکت متعلق به شرکت گازپروم و هر Nord Stream AGدرصد سهام   51. توافق رسیدند
  .درصد سهام را در اختیار دارند 5/24 زنی  E. ON Ruhegasو ) BASF AGزیرمجموعه ( 

 BP Statistics, 2012 : مأخذ
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درصـد سـهام    Nord Stream AG )5/4درصد سهام  9با خرید   N.V. Nederlandse Gasunieشرکت  2008در ژوئن 
  .گذاران پروژه پیوست جمع سرمایه به) Holding Wintershall , E. ON Ruhegasهاي  شرکت

  
  
  :)Blue Stream(و ترکیه ) South Stream(  گاز روسیه به اروپاخط لوله استراتژیک صادرات  

  :Blue Streamلوله خط  -3-1-2

  
از طریـق خـط لولـه    رکیه و به عنوان مکمل صادرات گاز روسـیه بـه ترکیـه    این پروژه با هدف افزایش صادرات گاز روسیه به ت

  .طراحی شداوکراین، مولداوي، رومانی و بلغارستان 
هـاي گـازپروم و    میان روسیه و ترکیه امضا شد که در قالـب آن شـرکت   1997دسامبر سال  15موافقتنامه اولیه در این زمینه در 

یادداشـت  یک   نیز گازپروم و انی 1999در فوریه سال . سال را امضا کردند 25به مدت بوتاش قرارداد انتقال گاز از طریق این خط لوله 
مالکیت و اجراي بخش خشکی پروژه با شرکت گازپروم و مالکیـت بخـش دریـاي ایـن      .لوله امضا کردند ت اجراي این خطتفاهم جه

و  10.1، 5/9، 5/7از طریق این خط لوله به ترتیـب   2009و  2008، 2007، 2006در سال هاي . است  خط با کنسرسیوم گازپروم و انی
 2010 در مـاه سـپتامبر   آبـی  جریان از طریق شده منتقل حجم گازکل  همچنین .گاز به ترکیه عرضه شده است میلیارد مترمکعب 9.8
همچنین مطالعات و طراحـی   .است سال گاز در مکعب میلیارد متر 16 خط لوله گاز طرحظرفیت  .است مکعب متر میلیارد 5.1 از بیش
  .استوسیه به خاورمیانه به ویژه اسرائیل آغاز شده رجهت صادرات گاز  Blue Stream  2اولیه

 )Blue Strem  )BCMگاز عرضه شده به ترکیه از طریق 

2009 2008 2007 2006  

  کل عرضه  19.9  23.4 23.8 20
 Blue Stremعرضه گاز از طریق  7.5 9.5 10.1 9.8

  :South Stream هخط لول -3-1-3
این پروژه نیز با هدف متنوع نمودن مسیرهاي صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا به ویژه کشورهاي مرکزي و جنوبی این قـاره  

روسـیه  در سـاحل دریـاي سـیاه تـا سـواحل        Beregovayaکیلومتر از ایستگاه تقویت فشار  900این خط لوله به طول . طراحی شد
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براي قسمت خشکی این پروژه در خاك بلغارسـتان نیـز   . باشد میلیارد متر مکعب در سال می 63آن یابد و ظرفیت  بلغارستان امتداد می
  .غربی در نظر گرفته شده است دو مسیر شمال غربی و جنوب

روسیه به طور مستقیم به ایتالیا گـاز صـادر    2035مقرر شد تا سال  ENIبا انعقاد قرادادي میان گازپروم و  2006ابتدا در سپتامبر 
اي ویـژه کـامالً    براین اساس نیاز به احداث خط لوله. میلیارد متر مکعب در سال برسد 3تا پایان دوره به  2010کند و مقدار آن در سال 

 2008امضا کردند و در ژانویه  South Streamه نامه همکاري براي اجراي پروژ تفاهم  ENIگازپروم و  2007در ژوئن . احساس شد
  .در سوئیس تشکیل شد ENIبا مشارکت مساوي گازپروم و South Stream AG شرکت 

 .روسیه با کشورهاي بلغارستان و مجارستان براي عبور خط لوله از این دو کشور قـرارداد همکـاري امضـا کردنـد     2008در سال 
کـه  ) مسیر شمال غربی(براي ساخت بخشی از این خط لوله  Srbijagasدولتی گاز صربستان همچنین در این سال گازپروم و شرکت 

 South Streamدر ادامه نیز روسیه و یونان براي ساخت قسـمتی از پـروژه    .کند به توافق رسیدند از داخل خاك صربستان عبور می
 2019تـا دسـامبر    2010دوره اجـراي ایـن پـروژه از سـپتامبر     . گذرد، قراداد همکاري امضا کردند که از یونان می) مسیر جنوب شرقی(

   .است
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   :Pre-Caspianخط لوله  -3-1-4

این خط لوله با هدف انتقال گاز ترکمنستان و قزاقسـتان از طریـق روسـیه بـه بـازار اتحادیـه اروپـا و جلـوگیري از صـدور گـاز           
 2007مـی   12توافق اولیه جهت احداث این خط لولـه در   .طراحی شده استو سایر مسیرهاي احتمالی  Transcaspianترکمنستان 

از میلیـارد مترمکعـب     30ساالنه  شدنیز مقرر  2008طی نشست ژوالي  .طی نشست مشترك رؤساي جمهور این سه کشور انجام شد
بخشی از آن هم اکنـون در  طول این خط لوله که . از قزاقستان با این خط لوله به روسیه انتقال یابد میلیارد مترمکعب 10ترکمستان و 

 1200کیلـومتر آن در ترکمنسـتان و    500کیلـومتر اسـت کـه     1700، باشـد  هاي دیگرش در دست اجرا مـی  برداري و بخش حال بهره
  . کیلومتر آن در قزاقستان واقع شده است
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  :SRTO-Torzhokخط لوله  -3-1-5
 Torzhok در سـیبري شـرقی بـه شـهر     ع واق Urengoyلوله گاز از میدان  طشرکت گازپروم در حال ساخت خ 1995از سال 

 ریـزي شـده   این خط لوله قسمت بسیار مهمی از سیستم انتقـال گـاز طـرح   . باشد می) از نقاط کلیدي سیستم یکپارچه عرضه گاز ییک(
Nadym-Urengoy  - Peregrebnoye- Ukhta- Torzhok شـمال   کننـده   به مناطق مصـرف  باشد که ظرفیت عرضه گاز می

طـول ایـن خـط     .کند را تضمین می Europe – Yamalاز طریق خط لوله غربی روسیه را افزایش داده و همچنین امنیت عرضه گاز 
گذاري طرح بـه   لوله 2006در سال  .د متر مکعب متغیر استمیلیار 5/28تا  5/20کیلومتر و ظرفیت آن در مقاطع مختلف از  2200لوله 

ایستگاه تقویـت فشـار دیگـر هـم      2نیز  2008ایستگاه و در سال  3،  2007در سال  اجرا شدند و ایستگاه تقویت فشار 4اتمام رسید و 
، دیگـر  2012سـال  پایـان  و تـا  شدند ریزي شده اجرا  ایستگاه برنامه 13ده ایستگاه فشار قوي از مجموع  2009دسامبر  31تا اجرا شد 

  .تأسیسات مورد نیاز این پروژه تکمیل خواهند شد
  

  :)جزیره میالن هو شب Ob&taz حلطرح توسعه اولیه میادین سوا( لي یاما پروژهمگا  – 1-6- 3
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  :بینی تولید گاز طبیعی از این میادین به قرار زیر است پیش
   شبه جزیره یامال و میادین دریایی نزدیکبینی تولید گاز طبیعی از  پیش -5جدول  

  سال  2011  2015  2020  2025  2030
  )bcm(تولید گاز   9/7  75ـ 115  135 - 175  200ـ250  310ـ360

  .ریزي شده است برنامه 2025باشد که شروع تولید آن از سال  دریاي کارا میتولید گاز میادین حوزه یامال مربوط به میادین 
هاي گـازي   توسعه تجاري میدان. اولویت استراتژیک شرکت اعالم نمودرا به عنوان  Yamalجزیره  گازپروم شبه 2002در ژانویه 

Yamal  در تضمین تحقق هدف رشد تولید نقشـی حیـاتی   دهد و این منطقه  میلیارد متر مکعب افزایش می 250تولید گاز منطقه را به
ي عرضـه گـاز از   ابـر  .رود به شمار مـی   Yamalیکی از اهداف اصلی توسعه در   Bovanenkovoذخایر سرشار میدان . و مهم دارد

 140که با توسـعه ذخـایر ژوراسـیک میـدان در بلندمـدت بـه        -میلیارد متر مکعبی  115با یک برنامه تولید  Bovanenkovoمیدان 
طـول مسـیر    .کند را به مرکز روسیه وصل می Yamal یک سیستم انتقال چندخطی شبه جزیره -میلیارد متر مکعب هم خواهد رسید 

و ) bcm 140بـا ظرفیـت طراحـی شـده     (کیلومتر  1100به طول   Ukhta  - Bovanenkovoکیلومتر شامل کریدور انتقال 2400
  .باشد می bcm  5/81کیلومتر با ظرفیت طراحی شده  1300به طول   _ Torzhok Ukhtaخط لوله 

  
  
  )طرح صادرات گاز روسیه به چین(پروژه آلتاي  -3-1-7

مزایـاي  . حوزه آسیا پاسفیک بویژه چـین از راهبردهـاي گـازپروم اسـت     تنوع بخشیدن به بازارهاي گاز و نفوذ در بازارهاي جدید

ي میزان تقاضـا  2007در سال  .قطعی صادرات گاز به چین، نزدیکی بازار چین در مقایسه با اروپا و عدم حضور کشورهاي واسطه است
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گاز چین تقریبا معادل تولید داخلی این کشور بود اما از این سال به بعد چین با مازاد تقاضا مواجه خواهد شد و تقاضاي گاز ایـن کشـور   
پروتکلـی بـراي    CNPCگـازپروم و   2006مارس  22-21در  .در سال خواهد بود BCM 200و  145به ترتیب  2030و  2020در سال 

کمیتـه   2007ژوالي  7در . گـذاري بـود، امضـا کردنـد    صادرات گاز که دربرگیرنده مدت زمان، مقدار، مسیر انتقـال، و فرمـول قیمـت   
سپتامبر همان سال توافقنامه همکاري میان گازپروم و ایالـت آلتـاي بـا هـدف هماهنـگ       21سازماندهی پروژه آلتاي تشکیل شد و در 

یادداشت همکاري در زمینه گـاز   2009ژوئن  24در  .رفیت سیستم انتقال گاز و ساخت خط لوله گاز آلتاي انجام شدکردن و افزایش ظ
اولین عرضـه بـراي    .به چین تمدید شد از روسیه طبیعی عرضه گاز شرایط 2010سپتامبر  27طبیعی بین روسیه و چین انعقاد شد و در 

 رسـیدن  از پس عرضه حجم و سال 30 صورت گرفته مدت قرارداد هاينامهموافقت اساسبر . ریزي شده استبرنامه 2015سال  اواخر
پروژه آلتاي در واقع مسیر یک صادرات گاز روسیه به چین اسـت کـه بـه     .خواهد بود در سال متر مکعب میلیارد 30 ظرفیت طراحی به

والدي وسـتک در   –دلیل فراهم بودن بخشی از زیرساختهاي ارتباطی در مقایسه با صادرات گاز به چین از طریق خط لولـه سـاخالین   
غربـی   –صال به خط لوله سراسري شرقی طول این خط که گاز آن از میادین سیبري غربی تامین می شود تا محل ات. باشداولویت می

  . کیلومتر است 2800چین 
 – Sakhalin(کـره جنـوبی و ژاپـن   بـه چـین،    LNGطـرح صـادرات گـاز بـه صـورت      در عین حـال روسـیه در حـال تـدوین     

Khabarovsk – Vladivostok gas pipeline( باشد می  
 :زیر است شرحهانی انرژي به جتوسط سازمان   2030بینی تولید و مصرف گاز طبیعی روسیه تا سال  بنابراین پیش

  
  )تریلیون فوت مکعب( 2035بینی تولید و مصرف گاز طبیعی روسیه تا سال  پیش -8نمودار 

 
   International Energy Outlook.2011:مأخذ

به تحلیل اقتصـاد و صـنعت   )  SWOT )Strength, Weakness, Opportunity and Threatsاینک با اتکا به روش   
  .است  جدول صفحه بعد ارائه شدهقالب پردازیم، این تحلیل در  گاز روسیه می
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روسیه طبیعی ازگ صنعت از SWOT تحلیل - 6 جدول

  تهدیدها  ها فرصت  نقاط ضعف  نقاط قوت  
  گاز طبیعی جهان و رتبه دوم تولید رتبه اول در ذخایر و صادرات داشتن  .1

  
فضاي اجرایی پرخطر و عـدم تمایـل شـرکتهاي خـارجی     
براي حضور در روسیه به دلیل امنیت نسبتا پایین، سـطوح  

بروکراسـی و فسـاد و مقابلـه سیاسـی     پیچیده و گسـترده  
  کرملین با شرکتهاي خارجی

تأکید ویژه دولت بر رفتار سازشکارانه و مدارا در 
 سیاست خـارجی و توسـعه حقـوق شـهروندي    

ــورد     ــویژه در م ــرژي، ب ــئن ان ــاي مطم بازاره
کشورهاي مصـرف کننـده انـرژي، انتخابهـاي     

   .سیاست خارجی روسیه را افزایش داده است

اي بر   سیه به منظور افزایش تسلط منطقهتحرکات رو
بخش انرژي که تیرگی روابط با کشورهاي همسایه 

  .همراه با غرب را در پی خواهد داشت

   برخورداري از  یک شبکه گسترده داخلی و خارجی توزیع گاز طبیعی  .2
  

و  Production-Sharingفقدان وجود رژیم مناسـب  
یا سایر متدهاي که منجر به عدم تمایل شرکتهاي خارجی 

   شده است
  

عضویت روسیه در سـازمان تجـارت جهـانی در    
طرح دوبـاره اصـالحات سـاختاري     ،2011سال 
حمایت از مشـاغل کوچـک و متوسـط،    : شامل

بازسازي بخـش بـانکی، بازسـازي اداري بـراي     
جلوگیري از فسـاد و برقـراري مجـدد انحصـار     

در نتیجه تقویت بخـش غیـر نفتـی و    طبیعی و 
   بهبود پیش بینی رشد اقتصادي در بلند مدت

اعتماد اندك به سیستم بانکی کشور که ممکن است 
تالشهاي بانک مرکزي براي بازسازي نظام بانکی را 

   .خنثی کند

دولـت  دو هـاي  ثبات در سیاست هاي دولت فعلـی و در ادامـه سیاسـت     .3
   پیشین

  

هـاي  ها بـه دلیـل فعالیـت   گیريتصمیمفقدان شفافیت در 
  هاي باالي قدرتنفوذ در ردهافراد ذي

تریلیــون دالري بــه  1برنامــه ســرمایه گــذاري 
منظور نوسازي سیستم حمل و نقل، ارتباطـات،  

   الکتریسیته و زیرساختهاي رفاهی روسیه

عــدم مشــارکت دادن شــرکتهاي بــین المللــی کــه 
   .سازد محتمل میافزایش صادرات نفت و گاز را غیر 

  
به همـراه کـاهش قابـل توجـه      1998بازسازي اقتصادي بعد از  بحران   .4

مالیات بر درآمد اشـخاص و شـرکتها و افـزایش جـذابیت روسـیه بـراي       
  تجارت

وري نسبتاً پایین و هزینه باالي استهالك در صـنعت  بهره
   نفت و گاز

مناطق عظیم اکتشاف نشده و پتانسـیل بـاالي   
رشـد   مـواد هیـدروکربوري در بلندمـدت   تولیـد  

  فزاینده تقاضاي گاز در اروپا، چین، هند و ژاپن

بودجه به سوي کسـري   گذار اقتصاد روسیه از مازاد
   ثباتی اقتصاد کالنبودجه و نقش آن در بی

استفاده از درآمدهاي نفت و گاز جهت تقویت سـرمایه گـذاري داخلـی و      .5
   هاي خارجی بازپرداخت بدهی

  

قدیمی شدن زیرساختهاي شوروي سابق به عنوان مـانعی  
  در مسیر فعالیت بخش خصوصی

کشــمکش  طــوالنی بــا  منــاطق جــدایی طلــب در   
گرجســتان و مولــداوي کــه تهدیــدي بــراي روابــط 
  .خارجی روسیه با  شرکاي تجاري کلیدي خود است

  تأثیر و دخالت روزافزون دولت در تجارت    سرمایه گذارينیازهاي فزاینده    ذخایر گسترده نفت و گاز و ظرفیت تولید باال  .6

وابستگی اقتصاد به بازار نفت و تأثیر پذیري آن از نوسانات     .٧
   این بازار

    

       پایین نگه داشتن غیر واقعی قیمت داخلی گاز طبیعی    .٨
      2008محدودیت نقدینگی در شبکه بانکی روسیه از سپتامبر     .٩
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  قطر -3-2
تجاري کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فـارس   کویت به عنوان مرکز ،منطقه خلیج فارس که تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی اما در

. و عراق بتدریج با افول مواجه شد و جـاي خـود را بـه دوبـی داد     شد به دلیل همجواري با عراق و بعدها به دلیل جنگ ایران تلقی می
طـی جنــگ تحمیلــی بــه دلیــل تحـریم اقتصــادي ایــران و صــادرات مجــدد فزاینــده امـارات بــه ایــران و همچنــین ســرازیر شــدن    

  .تبدیل شدفارس  اي مواجه شد و به مرکز تجارت منطقه خلیجاین کشور با رشد اقتصادي قابل مالحظه ،هاي خارجی گذاري سرمایه
هاي تراز اول جهان در صنعت گاز قطر، هاي گسترده قطر در بخش گاز و حضور شرکت گذاري اما در حال حاضر به دلیل سرمایه

ورود به دوره گاز طبیعی و برخورداري از سومین ذخایر گـاز جهـان از یکسـو و تقویـت قـواي آمریکـا در منطقـه و اسـتقرار نیروهـاي          
عراق و انتقال بخشی از نیروهاي سرفرماندهی آمریکا در عربستان به دوحه و تاثیرپذیري بسیار کم اقتصاد قطر از بحـران  آمریکایی در 
جهان به لحاظ درآمد سرانه، منطقه خلیج فارس در آستانه شـروع عصـري جدیـد بـا پیشـقراولی قطـر        دومالمللی و رتبه  اقتصادي بین

المللـی نظیـر اجـالس     هـاي معتبـر بـین    ، برگزاري اجـالس )الجزیره(المللی  خبري بین هاي ن شبکهمهمترییکی از اندازي  راه .باشد می
ـ  ویژه در صنعت گاز و سایر بخشه هاي گسترده خارجی ب گذاري سازمان جهانی تجارت در دوحه، جذب سرمایه ویـژه  ه هاي اقتصادي ب

المللی دوحه و دستیابی به عنوان ریاسـت اجـالس کشـورهاي     فرودگاه بینمیلیارد دالري براي ساخت  2.5رداد اانعقاد قر خدمات نظیر
  .المللی به ویژه در مسائل خاورمیانه توسط قطر استبراي ایفاي نقش بین صادرکننده گاز، گواه این مدعا

ی قطـر از سـال   روند تولیـد و مصـرف گـاز طبیعـ    . اي برخوردار است ي صنعت گاز در قطر از اهمیت ویژه آیندهبررسی  از این رو
  . باشد ظه میحدر دو نمودار زیر قابل مال 2013بینی این روند تا سال  و همچنین پیش 2011تا  1990

  )میلیون مترمکعب در روز( روند تولید و مصرف گاز طبیعی قطر - 9نمودار 

  
   BP Statistics , 2012: مأخذ  

  

  )روز در مترمکعب میلیون( قطر طبیعی گاز مصرف و تولید روند بینی پیش  - 10نمودار

  
  BP Statistics , 2009 : أخذم
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در نمودارهـاي زیـر قابـل     2013بینی آن تـا سـال    و همچنین پیش 2011تا  2000در عین حال روند صادرات گاز طبیعی قطر از سال 
   .باشد می مشاهده

  
  )مترمکعب میلیارد( روند صادرات گاز طبیعی قطر -11نمودار 

  
  : BP Statistics , 2001-2012مأخذ      

                             

               
  )میلیون مترمکعب در روز( بینی روند صادرات گاز طبیعی قطر پیش - 12نمودار 

  

  :BMI, Qatar Oil & Gas Report Q3. 2009مأخذ
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ها در نمودار زیر آمده است این  در یک نگاه اجمالی کلیت این طرح. نماید هاي توسعه گاز قطر مهم می براین اساس بررسی طرح
  . دهد جانبه این صنعت در این کشور خبر می ریزي براي توسعه همه ها به روشنی از برنامه جغرافیایی این طرحها در کنار موقعیت  طرح

    هاي توسعه گاز قطر مشخصات طرح  - 7جدول                                                       
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  قطر گاز توسعه هاي طرح جغرافیایی موقعیت  

 .نماید ا در صنعت گاز قطر مهم میهاي فعال و نوع فعالیت آنه بررسی شرکت ادامهدر 
درصد  20شرکت توتال . هزار بشکه در روز افزایش داده است 50الخلیج تولید این میدان را به با توسعه میدان  Totalشرکت 

این شرکت همچنین  .را در اختیار دارد "Qatargas LNG1"درصد سهام بخش پایین دستی پروژه  10سهم بخش باالدستی و 
 North Fieldدر این پروژه ذخایر گازي میدان . (را در اختیار دارد Dolphin Energyدرصد از سهام پروژه صادرات گاز  5/24

ین شرکت در پروژه احداث پاالیشگاه در عین حال ا.) یابد مارات متحده عربی و سایر بازارهاي منطقه توسعه میابه جهت فروش 
تولید خالص سال . کند هاي پتروشیمیایی قطر ایفا می مشارکت داشته و نقش قابل توجهی در پروژه "Ras Laffan"میعانات گازي 

  . میلیارد متر مکعب در سال بوده است 8/2هزار بشکه در روز و تولید گاز آن  44نفت خام و مایعات این شرکت،  2008
این شرکت همچنین  .را در اختیار دارد Rasgas 2درصد سهام  30و   Ras gas 1درصد سهام  Exxon Mobile ،25شرکت 

 3/8معادل  2006خالص تولید گاز این شرکت در سال . را در اختیار دارد  Qatargas 2درصد  30و  Qatargas 1درصد سهام  10
  .میلیارد متر مکعب در سال بوده است

تشکیل   Mitsui, Marubeni, QP, Total, ExxonMobileهاي از یک کنسرسیوم با حضور شرکت Qatargas 1پروژه 
تعلق  Totalو  OP, ExxonMobileاین پروژه به  5و فاز  QP  , ExxonMobileبه   Qatargas 2پروژه  4فاز  .شده است

نیز  Qatargas 4مجریان پروژه  .به اجرا درآمده است Mitsui , ConocoPhillips , QPبا مشارکت  Qatargas 3پروژه  .دراد
  . د متر مکعب در سال بوده استمیلیار 8/13معادل   Qatargasظرفیت تولید  2008در سال .باشند می Shellو  QPهاي  شرکت

ظرفیت تولید . مشارکت دارند LNG Japanو  Itochu , Kogas , ExxonMobile , QPهاي  شرکت  Rasgasدر پروژه 
  .میلیارد متر مکعب بوده است 5/28معادل  2008در سال  Rasgas پروژه

 Marathonو  Shell , Chevron , Sasol ,  ConocoPhillips: قطر عبارتند از GTLهاي فعال در بخش  مجموعه شرکت
Oil)1( شرکت . باشند میShell  پروژه  2007در سالPearl GTL هزار بشکه در روز را آغاز کرد که طبق برنامه در  140ه ظرفیت ب

  .است هدیرس برداري  به بهره حال حاضر
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  قطر اقتصاد و صنعت گاز  SWOTتحلیل  -8جدول 
  تھدیدھا  ھا فرصت  نقاط ضعف  نقاط قوت  

رتبه نخست (جمعیت اندك و درآمد سرانه باال   .1
  )درآمد سرانه منطقه و رتبه دوم جهان

  

  نارضایتی مردم از روابط نزدیک قطر با آمریکا و اسرائیل
 

درصدي خارجی در بخش هاي  100امکان مالکیت 
گردشگري، آموزش و بهداشت و کشاورزي، صنعت، 

   منابع طبیعی
  

میزبانی از نیروي هوایی آمریکا در طول جنگ عراق و 
وجود پایگاه هوایی آمریکا در قطر که موجبات نارضایتی 
مسلمانان منطقه را فراهم آورده و در صورت بروز جنگ 
ایران و آمریکا، می تواند به عنوان هدفی براي نیروهاي 

   .نظامی ایران باشد
تقویت وجهه عمومی دولت به سبب افزایش   .2

  درآمد سرانه باال و سطح رفاه
گذاري  اهتمام دولت در متنوع سازي اقتصادي و سرمایه   وجود برخی تنشها و مناقشات با عربستان

و محصوالت  LNGهاي صادرات  قابل توجه در پروژه
  پتروشیمیایی 

هاي  مصرف فزاینده و روبه رشد انرژي در بخش
   داخلی

برخورداري از رتبه هاي اعتباري مناسب و امکان   .3
بهره مندي از وام هاي بین المللی با نرخ هاي 

  پایین بهره

بهره وري پایین و هزینه هاي نسبتاً باالي بخش دولتی 
   در اجراي پروژه هاي نفت و گاز

توسعه همکاري هاي در بخشهاي باالدستی و پایین 
   LNG صنعت دستی گاز طبیعی بویژه در

نگرانی شرکتهاي خارجی فعال در قطر از تغییر 
  يهاي ملی انرژ سیاست

بهبود حقوق شهروندي طی سالهاي اخیر و   .4
  برخورد جدي با مفاسد اقتصادي

   در منطقه LNGرقابت در عرضه    توسعه مشارکت سیاسی و حقوق شهروندي   گذاري نیازهاي فزاینده به سرمایه

وابستگی رشد اقتصادي و درآمد دولت به صادرات نفت    و پولی باثبات دولت سیاست هاي مالی  .5
   هاي جهانی و گاز و نوسان آن با نوسان قیمت

هاي عمده در آموزش در جهت کاهش  گذاري سرمایه
   بیکاري و بهبود توانایی هاي مهارتی

محدود نمودن دریافت مجوز واردات تنها به 
  شهروندان قطري

در شاخص شفافیت بین المللی فساد  ام 28رتبه   .6
   )در مقایسه با رتبه نامناسب کشورهاي منطقه( 

وابستگی به نیروي کار خارجی و باال بودن جریان 
  خروجی مالی

د بودن قانون حمایت از مالکیت آنامناسب و ناکار   هاي استفاده نشده صادرات گاز ظرفیت
  ) کپی رایت( معنوي 

گاز طبیعی جهان بعد از سومین دارنده ذخایر   .٧
  روسیه و ایران

درصد در بیشتر  49حفظ سقف مالکیت خارجی در حد 
   پروژه هاي نفت و گاز

وجود مناطق اکتشاف نشده و پتانسیل باالي تولید مواد 
   هیدروکربوري در بلند مدت

  

و صنعت  LNG ،GTLتوسعه سریع صنعت    .٨
  پتروشیمی

به دلیل  LNGهاي جدید صادرات  کند کردن پروژه
   نگرانی از آسیب رسیدن به ذخایر میدان گنبد شمالی

و تسهیل تجارت با  GCCعضویت در اتحادیه گمرکی 
  کشورهاي حوزه خلیج فارس

  

باال بودن نرخ رشد اقتصادي قطر در سالهاي آتی بر      المللی مطرح بین IOCsمشارکت باالي   .٩
   المللی هاي معتبر بین بینی اساس پیش

  

     توسعه بخش هاي غیر هیدروکربوري بویژه مؤسسات مالی     رشد اقتصادي بادوام در دهه اخیر  .١٠

        جهان LNGبزرگترین صادرکننده   .١١



درصـد از تولیـد    4.3حـدود   2010مکعب گـاز در سـال   میلیارد متر 
اسـت کـه    شـده باعث  2010میلیارد متر مکعب در سال 

ایـن صـادرات تنهـا از     .نه پله سقوط کرده اسـت  2008که در مقایسه با سال 
درصـد   9/0گـاز جهـان تنهـا    به طوري که سهم ایـران از کـل صـادرات    

ریزي تولید، برنامه ریزي شبکه انتقال و توزیع و برنامه ریزي صادرات، متاسفانه به دلیـل رشـد مصـرف    
ی رویه، همه مسائل تحت تاثیر قرار گرفته و صادرات از برنامه حذف شده است و همه تولید گاز با تمام ظرفیـت بـه مصـرف داخلـی     
شود و ناشی از رفتار مسرفانه و غیرمعقـول نظـام مصـرفی بـوده     

آینده صنعت گاز در کشور رقیب اصلی ایران یعنی روسیه و قطر بررسی برنامه و افق این صنعت در ایران 

به راحتی قابل مشاهده است که . در نمودار زیر قابل رؤیت است
  .شود مصرف گاز کشور از کل تولید آن بیشتر نیز می

 2011 -1990کشور طی سالهاي 

  
  .مین شده استأالزم به توضیح است که طی سالهاي اخیر، کمبود گاز سبک از طریق کاهش تزریق به میادین نفتی ت

  .اهداف برنامه پنجم توسعه افزایش صادرات گاز و کاهش مصرف آن نسبت به تولید آن است
  برنامه تولید و مصرف گاز طبیعی سبک در برنامه پنجم توسعه
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Iran (Production(

  :جمهوري اسالمی ایران  - 3- 
میلیارد متر 138.5باشد و با تولید  ایران داراي دومین ذخایر گاز جهان می

میلیارد متر مکعب در سال  136.9مصرف باالي گاز در درون کشور حدود . دهد جهانی گاز را تشکیل می
که در مقایسه با سال  در صادرات جهان را از آن خویش نماید 24ایران جایگاه 

به طوري که سهم ایـران از کـل صـادرات    . باشد میلیارد متر مکعب می 8.42طریق خط لوله و به میزان 
ریزي تولید، برنامه ریزي شبکه انتقال و توزیع و برنامه ریزي صادرات، متاسفانه به دلیـل رشـد مصـرف    ایران با داشتن برنامه .باشد

ی رویه، همه مسائل تحت تاثیر قرار گرفته و صادرات از برنامه حذف شده است و همه تولید گاز با تمام ظرفیـت بـه مصـرف داخلـی     
شود و ناشی از رفتار مسرفانه و غیرمعقـول نظـام مصـرفی بـوده     در حالیکه این مصارف منجر به تولید ملی نمی. اختصاص یافته است

  .است
آینده صنعت گاز در کشور رقیب اصلی ایران یعنی روسیه و قطر بررسی برنامه و افق این صنعت در ایران  ریزي با توجه به برنامه

  .نماید مهم می
در نمودار زیر قابل رؤیت است 2011تا  1990کشور از سال  طبیعیروند تولید و مصرف گاز 

مصرف گاز کشور از کل تولید آن بیشتر نیز می 2008گیرند و در مواردي چون  یاین دو نمودار تقریباً بر روي هم قرار م
  

کشور طی سالهاي  طبیعیمقایسه روند تولید و مصرف گاز  -13نمودار   

الزم به توضیح است که طی سالهاي اخیر، کمبود گاز سبک از طریق کاهش تزریق به میادین نفتی ت
اهداف برنامه پنجم توسعه افزایش صادرات گاز و کاهش مصرف آن نسبت به تولید آن استاز 

برنامه تولید و مصرف گاز طبیعی سبک در برنامه پنجم توسعه  - 14نمودار 

151.8
153.3

Iran (Production Iran (consumption(

3 -

جهانی گاز را تشکیل می
ایران جایگاه 

طریق خط لوله و به میزان 
باشد می

ی رویه، همه مسائل تحت تاثیر قرار گرفته و صادرات از برنامه حذف شده است و همه تولید گاز با تمام ظرفیـت بـه مصـرف داخلـی     ب
اختصاص یافته است

است

مهم می

این دو نمودار تقریباً بر روي هم قرار م
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  ایران خطوط سراسري انتقال گاز -  8جدول 
خط لوله 
  سراسري گاز

  ظرفیت  )اینچ(قطر  )کیلومتر(طول
  )ملیون متر مکعب در روز(

تعداد 
  ایستگاه

  هدف  منابع تأمین

بیدبلند، آغاروداالن،نارو کنگان،   10  46  40و42  1104  خط لوله اول
  19فاز 

انتقال گازهاي همراه جنوب از پاالیشگاه بیدبلند و میادین مستقل به 
به ترکیه، ارمنستان و سمت مرکز و شمال کشور تا آستارا، صادرات 

  در آینده سوریه
  1039  خط لوله دوم

  )قزوین-فعالً در فاصله کنگان( 
  انتقال تولیدات گاز پاالیشگاه فجر به شمال کشور و آذربایجان  نارو کنگان  8  90  56

  انتقال گاز پارس جنوبی به تهران و شمال کشور   5- 4و  3-2فازهاي   8  100  56  923  خط لوله سوم
و ) 2و 1فاز (پاالیشگاه پارسیان  10  110  56  1145  چهارم خط لوله

  سفد زاخور
میلیون مترمکعب گاز در روز جهت تامین گاز استان هاي 110انتقال 

  مرکزي و شمالی کشور
  میلیون مترمکب گاز ترش در مخزن نفتی آقاجاري 90تزریق   8و7و6فازهاي   5  95  56  504  خط لوله پنجم
و فازهاي  2بیدبلند   3  110  56  493  خط لوله ششم

  24و12،22،23
تامین بخشی از احتیاجات گاز منطقه خوزستان و بوشهر و تزریق گاز 

  به میادین نفتی و صادرات به کویت
از (200) عسلویه تا ایرانشهر(902  خط لوله هفتم

  )ایرانشهر به بعد
56  100  

110  
2  
7  

هاي هرمزگان، کرمان، سیستان و  استانتامین بخشی از احتیاجات   و کیش 16و15فازهاي 
  بلوچستان و صادرات گاز به پاکستان و هند

میلیون متر مکعب گاز جهت تامین گاز شهر تهران و 110انتقال   18و  17،10،9فازهاي   10  110  56  1057  خط لوله هشتم
  هاي سمنان و شمال شرق کشور استان

هاي لرستان، کرمانشاه و آذربایجان  تامین بخشی از احتیاجات استان  21و  20فازهاي   17  110  56  1863  خط لوله نهم
  و صادرات به اروپا
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این برنامه  يدر برنامه پنجم توسعه نوعی برنامه صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله تدوین شده است که بنابر آن در انتها
  . در روز خواهیم داشتکعب صادرات گاز طبیعی میلیون متر م 1/202روزانه 

  
  برنامه صادرات گاز طبیعی در انتهاي برنامه پنجم توسعه از طریق خط لوله  -9 جدول
  میلیون متر مکعب در روز  )منطقه(نام کشور   ردیف

  27.4  ترکیه  1
  4.8  ارمنستان  2
  8.6  کویت  3
  12.3  امارات  4
  28  عمان  5
  28  بحرین  6
  20  پاکستان  7
  30  هندوستان  8
  7.5  سوریه  9
  35.5  اروپا  10

  202.1  جمع کل
 

در عین حال مسیرهایی براي صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله مدنظر قرار گرفته است که به تفصیل در اینجا بررسی 
  . شوند می

  
  اروپایی  مسیر - 1- 3- 3

  .تتعریف شده اس IGAT9ي  این مسیر طی طرح صادرات گاز طبیعی در ایران به اروپا از طریق خط لوله 
  ـ مسیر آسیایی 2 - 3- 3
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  .تعریف شده است  IPICو  IGAT7به پاکستان، چین و هند از طریق خط لوله این مسیر طی طرح صادرات گاز طبیعی ایران 
به تحلیـل اقتصـاد و صـنعت گـاز     )  SWOT )Strength, Weakness, Opportunity and Threatsاینک با اتکا به روش   

  .است پردازیم، این تحلیل در غالب جدول صفحه بعد ارائه شده می وري اسالمی ایرانجمه
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  تھدیدھا  ھا فرصت  نقاط ضعف  قوتنقاط   
درصد ذخایر گازي  16 (جهان ذخایر گاز طبیعی رتبه دوم  داشتن  .1

  )جهان
 و بی رویه دهنشدت انرژي باالي و مصرف فزای

  به رشد گاز طبیعی در داخل کشور و رو
نیاز رو به گسترش بازارهاي جهانی به گاز 

طبیعی و ظرفیت بالقوه ایران در زمینه 
   گاز طبیعیصادرات 

اعمال تحریم و فشارهاي بین المللی 
  توسط قدرت هاي غربی

 15رتبه  داشتنصادرات ناچیز گاز طبیعی و   توانایی باال در صادرات گاز طبیعی  .2
  درصدي 0.7صادرات گاز جهان با سهم 

وجود مناطق اکتشاف نشده و پتانسیل 
باالي تولید مواد هیدروکربوري در بلند 

   مدت

گذاران خارجی  گسترده سرمایهعدم حضور 
در صنعت گاز ایران به دلیل فشارهاي 

  المللی سیاسی بین
برخورداري از کیلومترها مرز آبی و ارتباط با آب هاي بین المللی و   .3

  ها و بنادر صادراتی قابلیت ایجاد اسکله
محدودیت منابع سرمایه گذاري و نیاز فزاینده 

در صنعت به جذب سرمایه گذاري و دانش فنی 
  گاز

پیدایش قطب هاي جدید قدرت اقتصادي 
در جهان، شامل چهار کشور برزیل، روسیه، 

  )BRICs(هند و چین 

وابستگی باالي اقتصاد به درآمدهاي نفتی 
و تأثیر پذیري شدید اقتصاد از تغییرات 

  قیمتی آن
موقعیت جغرافیایی برجسته در منطقه دریاي خزر، خلیج فارس و   .4

 دریاي عمان
باالتر بودن نرخ تورم و بیکاري در کشور در 
مقایسه با کشورهاي تازه صنعتی شده و رقباي 

  اي منطقه

اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند 
  کردن یارانه ها

فرار سرمایه هاي انسانی و بعضا فرار 
  سرمایه هاي فیزیکی

دانش آموختگان دانشگاهی و  منابع انسانی برجسته شاملوجود   .5
  و ظرفیتهاي عظیم دانشگاهی نخبگان

نظام پولی و مالی توسعه نیافته و غیر مرتبط با 
  المللی سیستمهاي بین

عدم دسترسی به فناوریهاي برتر و فاصله   وجود شرایط اقلیمی متنوع
قابل توجه با کشورهاي پیشرو در این 

 زمینه
موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آبهاي آزاد و واقع شدن در منطقه   .6

  انرژي خیز خاورمیانه
بخش خصوصی توسعه یافته و روند کند و 

 نامناسب خصوصی سازي
مشابهت هاي فرهنگی و مذهبی با 
  کشورهاي غنی و حاصل خیز منطقه

دیپلماسی ضعیف خارجی بویژه در سطح 
  کشورهاي منطقه

، )IT(ورود به حوزه هاي فناوري برتر نظیر فناوري اطالعات   .٧
  و انرژي هسته اي) NT(نانو تکنولوژي  ،) BT(بیوتکنولوژي 

وجود بازارهاي مصرفی بالقوه در   دولت حجیم و تصدي گري گسترده دولت
کشورهاي همسایه و نیاز مبرم آنها به ارائه 

  خدمات و محصوالت

نامناسب بودن فضاي کسب و کار در 
  کشور

وجود زیرساختهاي شبکه حمل و نقلی و ظرفیتهاي تامین انرژي از   .٨
  جمله برق، گاز و شبکه هاي انتقال

عدم وجود زیرساختهاي حقوقی و قوانین و 
مقررات الزم براي تقویت حضور بخش 

  خصوصی در اقتصاد

ساله نظام به  20وجود سند چشم اندازه 
عنوان استراتژي بلندمدت توسعه اقتصادي 

  کشور

عدم توجه و پایبندي به سند چشم انداز 
توسعه  ساله نظام به عنوان سند 20

  اقتصادي کشور
اتکاي کامل به نفت جهت کسب در آمدهاي     .٩

هاي کشور به این  ارزي و وابستگی کلیه برنامه
  درآمد

امکان ورود ایران به همراه کشورهاي 
مکزیک، اندونزي و ترکیه به جمع 

   )E7(کشورهاي صنعتی 

  

 جمهوري اسالمی ایراناقتصاد و صنعت گاز  SWOTتحلیل  - 10جدول 
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بدیهی است که در مورد روسیه و قطر ما در . پردازیم برشمرده و کاهش خطرهاي حاصل از تهدیدها می هاي از فرصت  در بخش بعد به ارائه راهبردهایی جهت استفاده  ، SWOTبا توجه نتایج حاصل از تحلیل 
  .پردازیم گیري صرفاً به راهبردهاي مورد نظر براي ایران می و لذا در بخش نتیجه جایگاه ارائه راهبرد نیستیم

هاي کهنه و غیر کاراي تولید و عرضه  فناوري    .١٠
  کاالها و خدمات

    

       فرار سرمایه هاي انسانی تحصیل کرده و ماهر    .١١
وجود موانع رقابتی شدن اقتصاد از جمله حجم     .١٢

باالي یارانه ها و قوانین دست و پاگیر تجاري 
  و گمرکی

    

بی توجهی به دانش و مهارت مدیریت بعنوان     .١٣
  یکی از الزامات توسعه

    

عدم رعایت ساختارهاي نامناسب سازمانی و     .١۴
   اصل شایسته ساالري

    

فقدان نگاه بلندمدت و فراجناحی در     .١۵
   سیاستگذاري هاي کالن کشور

    

دخالتهاي سیاسی در ساختارهاي اقتصادي و     .١۶
  غلبه اولویتهاي سیاسی بر واقعیتهاي اقتصادي

    

عدم وجود رویه باثبات در تصمیم گیري هاي     .١٧
  سیاسی و اقتصادي

    

وجود موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین     .١٨
گذاران  تجاري موجود در جهت جذب سرمایه

   ویژه در صنعت نفت و گازه خارجی ب
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  راهبردها -4

  .ارائه می گردد  SWOTدر گام نخست با بررسی نقاط قدرت و فرصت راهبرد تهاجمی حاصل از تحلیل 

  استراتژي تهاجمی - 10جدول 

  نقاط قوت
  
  

  فرصت

 16 (جهان ذخایر گاز طبیعی رتبه دوم  داشتن
توانایی باال در صادرات  )درصد ذخایر گازي جهان

  گاز طبیعی

وجود زیرساختهاي شبکه حمل و نقلی و 
برخورداري از کیلومترها مرز آبی و ارتباط با آب 

ها و بنادر  هاي بین المللی و قابلیت ایجاد اسکله
   صادراتی

  موقعیت جغرافیایی برجسته در منطقه دریاي خزر

نیاز رو به گسترش بازارهاي جهانی به گاز 
طبیعی و ظرفیت بالقوه ایران در زمینه 

  صادرات گاز طبیعی

گذاري هر چه بیشتر در این صنعت،  با سرمایه
هاي توسعه میادین در  اختصاص بودجه به طرح

این حوزه گاز و کاهش مصرف داخلی می توان از 
این منبع بهره برد و جایگاه استراتژیک و امنیتی 

  کشور در منطقه را ارتقا بخشید 

  

وجود بازارهاي مصرفی بالقوه در کشورهاي 
همسایه و نیاز مبرم آنها به ارائه خدمات و 

  محصوالت
مشابهت هاي فرهنگی و مذهبی با 
  کشورهاي غنی و حاصل خیز منطقه

اي در  هاي منطقه می توان از طریق بسط همکاري  
از طریق ... قالب قراردادهاي همکاري متقابل و

اي  هاي انتقال گسترده کشور و جایگاه منطقه شبکه
هاي فرهنگی  ه شرایط و مشابهتکشور و با اتکا ب

با کشورهاي منطقه کشور را تبدیل به تأمین کننده 
  .عمده گاز منطقه نمود

  .ارائه می گردد  SWOTدر گام بعد با بررسی نقاط تهدید و ضعف راهبرد تدافعی حاصل از تحلیل 

  استراتژي تدافعی -11جدول 

  نقاط ضعف
  
  
  تهدید

تولید و عرضه هاي کهنه و غیر کاراي  فناوري
  کاالها و خدمات

  

توسعه پرشتاب صنعت گاز طبیعی کشورهاي 
قطر و روسیه، و سیطره این دو بر بازارهاي 
  جهانی و نقش مؤثر آنها در تعیین قیمت

فاصله قابل توجه با کشورهاي پیشرو در 
  هاي برترفناوري

اختصاص بودجه بیشتر به فعالیتهاي تحقیق و 
و تالش براي توسعه بنیان توسعه، رشد دانش
  زاي تکنولوژيدرون

  

تأثیرگذاري اندك ایران در سازوکارهاي تعیین 
قیمت گاز در بازارهاي جهانی به دلیل غیبت 
ایران در این بازارها که خود ناشی از مصرف 

  رویه داخلی استبی
  

  
همکاري و همراهی با روسیه در ورود به بازار 

با این اروپا و وارد نشدن به رقابت مخرب 
  کشور، واگذاري تعیین قیمت به روسیه
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  .ارائه می گردد  SWOTدر گام سوم با بررسی نقاط قوت و  تهدید راهبرد تهاجم هوشمندانه حاصل از تحلیل 

  استراتژي تهاجم هوشمندانه -13جدول 

  نقاط قوت
  
  

  تهدیدات

وجود منابع انسانی برجسته شامل دانش 
آموختگان دانشگاهی و نخبگان و 

  ظرفیتهاي عظیم دانشگاهی

 16( رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی جهان  داشتن
  )درصد ذخایر گازي جهان

  توانایی باال در صادرات گاز طبیعی

فرار سرمایه هاي انسانی و بعضا فرار سرمایه هاي 
  فیزیکی

ایجاد ساختار انگیزشی شامل ظرفیت 
پایه، تأمین مالی  تحقیقاتی و مشاغل دانش

دوستی و کا به حس ایراننخبگان با ات
  ایجاد فضاي باز و آزاد براي نقد سیاستها

  

اعمال تحریم و فشارهاي بین المللی توسط قدرت هاي 
 غربی
گذاران خارجی در صنعت  عدم حضور گسترده سرمایه

 المللی گاز ایران به دلیل فشارهاي سیاسی بین
دیپلماسی ضعیف خارجی بویژه در سطح کشورهاي 

 منطقه
 

  

اتخاذ سیاست تعاملی سازنده با جهان، 
المللی، هاي بینجلوگیري از روند تشدید تحریم

  المللیسازي روابط و جلب اعتماد بینعادي
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  .شودارائه می   SWOTبا بررسی نقاط ضعف و فرصت راهبرد دفاع هوشمندانه حاصل از تحلیل  در گام آخر

 استراتژي دفاع هوشمندانه - 14جدول 

  نقاط ضعف
  
  
  
  هافرصت

یافته و روند نبخش خصوصی توسعه 
  کند و نامناسب خصوصی سازي

دولت حجیم و تصدي گري گسترده 
 دولت

عدم وجود زیرساختهاي حقوقی و 
قوانین و مقررات الزم براي تقویت 
 حضور بخش خصوصی در اقتصاد

  

محدودیت منابع سرمایه گذاري و 
نیاز فزاینده به جذب سرمایه گذاري 

 و دانش فنی در صنعت گاز
نظام پولی و مالی توسعه نیافته و 

 المللی غیر مرتبط با سیستمهاي بین
  

شدت انرژي باالي و مصرف 
فزایده و روبه رشد گاز طبیعی 

  در داخل کشور

اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند 
و اجراي قانون سیاستهاي  کردن یارانه ها

  قانون اساسی 44کلی اصل 

دقیق طرح هدفمند کردن اجراي 
ها و قانون سیاستهاي کلی یارانه
قانون اساسی و اجتناب از  44اصل 
-دولتی سازي به جاي خصوصیشبه

پذیري سازي در راستاي ایجاد رقابت
  بیشتر

    

پیدایش قطب هاي جدید قدرت اقتصادي 
در جهان، شامل چهار کشور برزیل، 

  )BRICs(روسیه، هند و چین 
اکتشاف نشده و پتانسیل وجود مناطق 

باالي تولید مواد هیدروکربوري در بلند 
  مدت

نیاز رو به گسترش بازارهاي جهانی به گاز 
طبیعی و ظرفیت بالقوه ایران در زمینه 

  صادرات گاز طبیعی
 

  

توسعه و بهبود روابط سیاسی 
تجاري با قدرتهاي نوظهور 

گذاري این اقتصادي و جلب سرمایه
حدودیت کشورها جهت رفع م

گذاري و انطباق منابع سرمایه
سیستم مالی کشور جهت تسهیل 

  این فرایند

  

ساله نظام به  20وجود سند چشم انداز 
عنوان استراتژي بلندمدت توسعه اقتصادي 

 کشور
اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند 

و اجراي قانون سیاستهاي  کردن یارانه ها
 قانون اساسی 44کلی اصل 

  

  

  
از سیاستهاي مناسب استفاده 

و کارآمد قیمتی و غیرقیمتی 
  براي اصالح الگوي مصرف
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  فرجام -5
تواند  میلیون مترمکعب گاز طبیعی می 500صنعت گاز ایران مشاهده شد ایران با ظرفیت تولید روزانه  SWOTهمانطور که در تحلیل 

باشد که متأسفانه به دلیل قیمت بسیار ارزان عرضه گاز براي ترین صادرکنندگان گاز به اروپا ـ آسیا و همسایگان خود  جزء عمده
اي  مصرف داخلی، تقاضاي داخلی بدون محدودیت رو به رشد است و ظرفیت بزرگ صادرات گاز که توانایی اقتصادي و سیاسی عمده

  .باشد با هدرسوزي گاز در داخل به هدر رفته است براي جمهوري اسالمی می
توجه به قرارداشتن در دوره دوم عمر مخازن نفت کشور و اقبال جهانی به سمت گاز طبیعی،  جمهوري اسالمی ایران با

شامل روسیه، برزیل، چین و هند و رشد فزاینده تقاضاي گاز بویژه در این ) BRIC(پیشقراولی قدرتهاي نوظهور اقتصادي جهان 
اقتصاد بین الملل باید با پشتوانه ذخایر عظیم گاز کشور براي کشورها و اتحادیه اروپا و نقش تعیین کننده تجارت گاز در تجارت و 

  .ه شودایفاي نقش تعیین کننده در بازار جهانی گاز تدابیر آینده نگرانه و سنجیده اي اندیشید
گذاري خارجی را در بخش نفت و  تواند امکان جذب سرمایه بنابراین اتخاذ تدابیري در جهت افزایش تعامل سازنده با جهان می

گذاري خارجی،  موقعیت ایران را براي جلب سرمایهالمللی علیه ایران  هاي بین البته نباید فراموش کرد که تحریم. گاز ممکن نماید
تواند صنعت گاز کشور را دچار  امري که در صوت عدم توجه به آن می. اندازد پیشرفته و برتر به خطر میهاي  مدیریت نوین و فناوري

گذاري  هاي فیزیکی و انسانی از کشور و عدم اقبال جهانی در سرمایه درواقع در صورت تداوم خروج سرمایه. هاي جدي نماید بحران
مرور این صنایع دچار استهالك شده بنابراین ایران نخواهد توانست جایگاه خارجی در صنایع ایران مخصوصاً صنعت گاز کشور به 

      .در جهان بدست آوردبالقوه خویش را در صدور گاز 
هاي اقتدار اقتصادي جمهوري اسالمی ایران را  با اتخاذ دیپلماسی صحیح در حوزه گاز ضمن تامین امنیت ملی پایه ضمناً
از ضروریات است و بایستی در این مجموعه با همکاري مثبت با  GECFصادرکننده گاز در غالب  همکاري با کشورهاي .تحکیم نمود

  .سایر رقبا بستر مناسب براي احیاي ظرفیت اقتصادي صادرات گاز فراهم شود
د آمرهاي مناسب و کا گیري از سیاست با بهرهباید مصرف فزاینده و روبه رشد گاز در ایران مهمترین تهدید آتی ماست که 

  .قیمتی و غیرقیمتی آن را از پیش رو برداشت
هاي اخیر است فارق از تبعات  ترین موضوعات مورد بررسی در دهه گذاري صحیح انرژي در ایران یکی از مهم در واقع قیمت

علت استفاده از  تجهیزات قدیمی، اهداف آن بهاجتماعی قیمت پایین انرژي، از جمله تبعات اقتصادي آن اتالف باالي انرژي به علت 
گذاري پایین انرژي در کشور موجب نشده است که تنها کشور تمامی گاز تولیدي خویش را مصرف  وسایل پرمصرف انرژي و ارزش
در واقع اگر این مصرف انرژي به افزایش تولید . ي گاز در جهان گردد تبدیل به واردکننده 1388  نماید بلکه در مقاطعی مثل سال

انجامید جاي نگرانی نبود اما از آنجا که بخش اعظم این مصرف، مصرف  ا به بیان بهتر افزایش رشد اقتصادي میناخالص داخلی ی
  .باشد غیرمولد است مصرف بدون خلق ارزش این ثروت اقتصادي نمی

مت مصرف کننده روند مصرف به س ها و واقعی شدن قیمت براي مصرف امید است با اجراي صحیح قانون هدفمند کردن یارانه
  .  عاقالنه و پیشگیري از اسراف اصالح گردد و ظرفیت صادراتی گاز ایران احیا شود

. کشور روسیه به دلیل موقعیت برتر در اروپا و نیازمندي کشورهاي اروپایی به گاز روسیه از جایگاه مهمی برخوردار است
زار اروپا بشود، بلکه همکاري و همراهی با روسیه به نفع دو جمهوري اسالمی ایران نبایستی به صورت رقابت مخرب با روسیه وارد با

خواهند از  هایی شود که می ایران نباید بازیچه قدرت. ی این حامل انرژي را پرداخت خواهند کردقعاوقیمت  ،باشد و مشتریان کشور می
در بازار اروپا موقعیت روسیه اموش کرد که تقویت نباید فر .توانایی ایران براي رقابت با روسیه و پایین کشیدن قیمت گاز استفاده کنند

  .به روسیه واگذار شود تا بتواند قیمت گاز را به سقف ممکن برساندگاز اروپایی دهد باید کنترل قیمت  ایران را ارتقا می
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The Role of Gas Industry in Promoting   
National Security in Russia, Qatar and Iran  
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The interconnected link between energy security and international relation is the cause 

of the formation of new and ever-changing paradigms in international relations; 
paradigms that form the bounds between security and international challenges. It is these 
paradigms that connect energy and national security tightly. 

Toward the end of the twentieth century and the eve of the twenty first century, a new 
paradigm of energy and security is born. A paradigm that while influenced by 
environmental and technological changes, is concerned with international energy demand 
and the natural reserves of the fissile fuels; a consideration, which regards the increasing 
share of natural gas in the energy consumption basket from 23% in 2009 to 28% in 2030 
as its milestone. 

The Natural gas paradigm based upon the close of oil era, indicates that new 
alternatives are unfolding and countries are facing new choices. On the other hand Iran 
holds the second largest natural gas reserves in the world, an advantage that can build 
extensive role for Iran in the future of the energy market. How Iran is using this 
advantage? How Iran is benefiting from the strategic position induced by natural gas? 
And how its adversaries are defining their roles in the future of natural gas market, are the 
issues that this study is seeking to resolve. The study shows that regardless of the huge 
national investment in natural gas industry, the country has not succeeded in benefiting 
from economic and strategic advantages of Natural gas to promote its National security 
and ascertain its role in the future of Natural gas market.  This is in exact contrast to what 
Iran's natural gas adversaries Russia and Qatar are going through. 
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