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صادرات گاز ايران:
موانع و راهكارها
دكتر جواد اطاعت ـ دانشيار علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
حبيب حبيبي نيكجو ـ دانشجوي دكتري اقتصاد
مهدي شيرازي ـ دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي

چكيده

افزايش جهاني مصرف گاز طبيعي ،وابستگي سنگين
درآمدهاي ارزي به نفت و وجود ذخاير عظيم گازي
در ايران ،دستيابي به بازارهاي گاز را بيچونوچرا به
يك ضرورت تبديل كرده است .با اين همه ،سهم ايران
از تجارت گاز جهاني همچنان كمتر از يك درصد
است .در اين نوشتار به بررسي چالشها و موانع در
زمينه صدور گاز طبيعي پرداختهايم و افزايش ظرفيت
توليد ،تغيير شيوة مصرف ،بهسازي روابط ديپلماتيك با
ديگر كشورها و گسترش روابط بازرگاني با كشورهاي
منطقه قفقاز را راهكارهايي سودمند براي افزايش
صادرات گاز ايران يافتهايم.

درآمد

در اين چند دهه ،گاز طبيعي بهعلت كشف شدن منابع

عظيم گازي و پراكندگي گسترده آن و نيز ويژگيهايي
چون پاك بودن ،قابليت تبديل شدن به فرآوردههاي
نفتي با كيفيت و راندمان باال در نيروگاههاي برق مورد

توجه قرار گرفته است ،بهگونهاي كه باالترين رشد

مصرف ( 1/7درصد در سال) را در ميان سوختهاي
فسيلي داشته است (پيوست يك) و پيشبيني ميشود

كه مصرف آن از  113تريليون فوت مكعب در سال
 2010به  188تريليون فوت مكعب در سال 2040

برسد( .پيوست دو)

برپايه گزارش  ،BPمنابع گازي ايران در پايان سال
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 2012كمابيش  3306تريليون مترمكعب برآورد شده

است و بدينسان ،ايران با دارا بودن 18درصد منابع
جهاني ،با پشت سر گذاشتن روسيه داراي بيشترين
منابع گازي است (BP,2012) .با اين همه ،ايران از سال

 1997تا امروز بهصورت خالص واردكننده گاز بوده

است .در سال  2012صادرات ايران  9/1بيليون متر
مكعب بوده است و تركيه ( ،)8/4آذربايجان ( )0/35و

ارمنستان ( )0/45مقصد اصلي صادرات ايران بودهاند.

در برابر ،واردات ايران  9/4بيليون متر مكعب و بيشتر
از تركمنستان بوده است .بدينسان18 ،درصد منابع گاز
طبيعي جهان از بازارهاي منطقهاي و جهاني دور مانده
است.

نكتة ديگر اينكه ،با وابستگي سنگين ايران به

درآمدهاي نفتي ،در اين چند سال اقتصاد كشور از
نوسانهاي بهاي نفت آسيبديده و دولتها همواره در پي

متنوع كردن سبد كاالهاي صادراتي بودهاند ،زيرا برپاية
يافته كارشناسان ،عمر ميدانهاي نفتي به نيمه دوم خود

رسيده و با افزايش مصرف داخلي ،ساالنه 10درصد

● برپايه گزارش  ،BPمنابع گازي ايران در پايان
سال  2012كمابيش  3306تريليون مترمكعب
برآورد شده است و بدينسان ،ايران با دارا بودن
18درصد منابع جهاني ،با پشت سر گذاشتن
روسيه داراي بيشترين منابع گازي است .با اين
همه ،ايران از سال  1997تا امروز بهصورت
خالص واردكننده گاز بوده است.
كاهش خواهد يافت .اين درحالي است كه عمر ذخاير

گازي ايران با روند توليد كنوني دستكم  200سال

خواهد بود.

)(Bilgin,2009

بدينترتيب ،افزايش صادرات گاز طبيعي و دستيابي

به بازارهاي جهاني آن ،يكي از مؤثرترين راههاي چند
وجهي كردن درآمدهاي ارزي و كاهش وابستگي

به نفت است .در اين نوشتار ،با بهرهگيري از روش
تحليلي ـ توصيفي و با استناد به منابع كتابخانهاي و
اسنادي ،موانع و چالشها در راه صدور گاز طبيعي ايران
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بررسي شده است.
وضع صادرات ايران:
ايران براي افزايش دادن صادرات گاز طبيعي،
كوشش بسيار كرده است؛ با اين همه در عمل پيشرفتي
متناسب با جايگاه ايران در بازار گاز نشده است .در
اين سالها تفاهمنامههاي زيادي امضا شده كه از اين
ميان تنها قراردادهاي  8/4با تركيه 0/45 ،با ارمنستان
و  0/25با آذربايجان بهصورت اجرايي درآمده است.
) (BP,2012زيربناي الزم براي صدور گاز طبيعي به
امارات عربي متحده نيز فراهم شد كه به علت عدم
توافق بر سر قيمت ،روند صادرات متوقف شده است.
برپاية قراردادهايي مقرر گرديد كه خط لوله انتقال گاز
از ايران به پاكستان و هند تا سال  2014تكميل گردد .با
وجود تكميل فرايند عملياتي در ايران ،پاكستان از اوايل
 2013اقدام به ساخت زيربناي مورد نياز كرد؛ هرچند
همكاري هند نيز به داليلي در هالهاي از ابهام قرار

دارد .همچنين ،ايران يادداشتهاي تفاهم و قراردادهايي
اوليه با بحرين ( ،)2007عراق ( 2013و  ،)2011كويت
( 2010و  ،)2005عمان ( )2007و سوريه ( 2011و
 )2007امضا كرده كه همگي در حد حرف باقي مانده
و عملياتي نشده است .پروژههاي پيشنهادي صدور
گاز ايران به اروپا نيز به داليل سياسي مسكوت مانده
است .در اين بخش نخست به پروژههاي اجرا شده
ميپردازيم و سپس پروژههاي تكميل نشده را بررسي
ميكنيم.
 -1-2-6وضع كنوني صادرات
تركيه :تركيه تنها كشوري است كه مقدار
چشمگيري گاز از ايران وارد ميكند .اين انتقال با
بهرهگيري از خط لوله تهران ـ آنكارا در حجمي نزديك
 8/4بيليون متر مكعب صورت ميپذيرد .قرارداد دو
كشور با وجود برخي مخالفتها در دهه  1990آغاز شد
و حجم گاز صادراتي ميتواند  15بيليون متر مكعب
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افزايش يابد .دو عامل مايه پيشرفت سريع اين پروژه
شد :نخست ،افزايش روزافزون و شتابنده مصرف
گاز در تركيه بود كه از  16بيليون متر مكعب در سال
 2001به  45/7بيليون متر مكعب در سال  2011رسيد
) (BP,2012و دوم ،بهبود روابط ديپلماتيك ايران و
تركيه( .جليلوند)2013،
با وجود اين فضاي مثبت و سازنده ،موضوع صدور
گاز چند بار تحت تأثير مسائل گوناگون قرار گرفته
است .ايران در ژانويه  2006بهعلت اُفت شديد دما و
براي تأمين گاز در داخل كشور ،مقدار گاز صادراتي به
تركيه را كاهش داد .تركيه نيز بارها از وارد كردن گاز به
اندازة مقرر خودداري ورزيد و علت را مشكالت فني
اعالم ميكرد ،درحاليكه علت اصلي ،كاهش تقاضا در
آن زمان بود(Wood,2008) .
گذشته از اينها ،خط لوله انتقال گاز ،پيدرپي مورد
حمله گروهك پ.ك.ك قرار ميگرفت و مسئوالن در
تركيه مدعي بودند كه طرف ايراني بهعلت نقش تركيه
در جنگ سوريه از اين گروهك پشتيباني ميكند .با
اين همه ،دو كشور بهدنبال گسترش روابط گازي
خود و امضاي پيشنويس قرارداد سال  2008هستند.
برپايه اين تفاهمنامه ،تركيه متعهد ميشود كه در پروژه

● با وابستگي سنگين ايران به درآمدهاي نفتي،
در اين چند سال اقتصاد كشور از نوسانهاي بهاي
نفت آسيبديده و دولتها همواره در پي متنوع
كردن سبد كاالهاي صادراتي بودهاند ،زيرا برپاية
يافته كارشناسان ،عمر ميدانهاي نفتي به نيمه دوم
خود رسيده و با افزايش مصرف داخلي ،ساالنه
10درصد كاهش خواهد يافت .اين درحالي است
كه عمر ذخاير گازي ايران با روند توليد كنوني
دستكم  200سال خواهد بود.
پارس جنوبي همكاري و در مورد ساخت خط لوله از
پارس جنوبي در ايران تا تركيه و اروپا اقدام كند .در
برابر ،ايران متعهد ميشود كه صدور گاز خود به تركيه
را بر مبناي معاوضه گاز با تركمنستان افزايش دهد.
(كينادر)2010،
ارمنستان :ظرفيت خط لولهاي كه ايران از سال
 2009با آن گاز به ارمنستان صادر ميكند ،ساالنه 2/3
بيليون متر مكعب است كه بخش بسيار اندكي از بازار
ارمنستان را پوشش ميدهد .با اين حال حجم واقعي
گاز صادراتي بسيار كمتر از اين مقدار و نزديك به
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● كشورهاي عربي خاورميانه ميتوانند شركاي
خوب بازرگاني ايران باشند ،زيرا نياز كشورهاي
عربي به گاز طبيعي رو به افزايش است و ايران با
ذخاير سرشار گاز طبيعي و با بهرهگيري از خطوط
لوله موجود ميتواند بعنوان صادركنندهاي بزرگ
مطرح باشد .فاصله كوتاه اين كشورها با ميدان
پارس جنوبي ،نياز به سرمايهگذاري اندك بهعلت
نزديكي و رشد باالي اقتصادي اين كشورها از
عواملي است كه ميتواند آنها را به گزينه مناسبي
براي صادرات تبديل كند ،ولي از سوي ديگر
كوچك بودن بازار و وجود رقيبي جدي چون
قطر از جذابيت اين بازار براي ايران ميكاهد.
 0/5بيليون متر مكعب در سال است ) .(BP,2012اين
قرارداد بهصورت معاوضه است ،يعني طرف ايراني به
ارمنستان گاز صادر ميكند و در مقابل از آن كشور
برق دريافت ميكند .با اين قرارداد ،ارمنستان بهدنبال
كاهش وابستگي خود به روسيه است .صدور گاز به
ارمنستان بيشتر سياسي بهنظر ميرسد تا اقتصادي،
زيرا ايران با توانمندي و امكانات چشمگير خود،
نيازي به وارد كردن برق از ارمنستان ندارد .از سوي
ديگر ،مقدار گاز صادراتي به ارمنستان نيز بسيار اندك
است .برسرهم از ديدگاه سياسي ،گسترش روابط با
ارمنستان زمينه افزايش اثرگذاري ايران در منطقه قفقاز
را فراهم ميآورد و تا اندازهاي از كارايي سياستهايي
كه در راستاي منزوي كردن ايران در اين منطقه است،
ميكاهد .تهران و ايروان اميدوارند كه نقش ارمنستان
بعنوان كشور ترانزيتي در مسير گرجستان ،درياي سياه
و اوكراين افزايش يابد .با اين همه ،شركت روسي
گازپرومُ ،قطر خط لوله ايران ـ ارمنستان را  700ميليمتر
درنظر گرفته است كه بسي كمتر از  1420ميليمتر است
كه طرفين درنظر داشتهاند (سوكور .)2007 ،در نتيجه،
ظرفيت ساالنه  2/3بيليون متر مكعب ،بسيار كمتر از آن
است كه با آن بتوان گاز به اروپا صادر كرد.
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امضا كردهاند كه برپايه آن ايران از آذربايجان گاز وارد
ميكند و همزمان به منطقه نخجوان در آذربايجان گاز
صادر ميكند .اين قرارداد  25ساله در سال 2004
امضا و در همان سال هم عملي شد .در سال 2011
ايران  0/39بيليون متر مكعب گاز از آذربايجان وارد و
 0/25بيليون متر مكعب به نخجوان صادر كرده است
) .(BP,2012خط لوله ايران ـ آذربايجان در دوران اتحاد
جماهير شوروي ساخته شد و حاجي قبول را به آستارا
وصل كرد .درحاليكه ترانزيت اين خط لوله در ابتدا
 15بوده ،تنها بخش كوچكي از آن قابل استفاده است.
دو كشور اظهار كردهاند كه به افزايش تجارت گاز
تمايل دارند .در سال  2010طرف مقابل اعالم كرد كه
بهدنبال ساخت خط لولهاي تازه از سنگچال به آستارا
با ظرفيت ساالنه  6/6است (خبرگزاري 26 ،upstreem
فوريه  .)2010ايران نيز از عالقه خود به وارد كردن گاز
از آذربايجان و استفاده از امكانات ترانزيتي آذربايجان
براي صدور گاز از درياي عمان و خليجفارس سخن
به ميان آورد (شانا 23 ،اوت )2010
 -2-2-6برنامههاي عملي نشده:
در سالهاي گذشته ،دولتها در ايران همواره از
برنامهها و راهكارهايي سخن گفتهاند كه ميتواند ايران
را در زمينه گاز طبيعي به يك قدرت در سطح جهاني
تبديلكند (شانا 19،سپتامبر  )2007و بهدنبال اين ادعا
عنوان كردهاند كه 10درصد تجارت جهاني را از آ ِن
خود ميكنند (شانا 16 ،اوت  .)2010با اين همه ،سهم
ايران در تجارت گاز طبيعي همچنان بسيار ناچيز است.
در زير ،به قراردادها و تفاهمنامههايي ميپردازيم كه
تنها روي كاغذ مانده است:
بحرين :در اواخر سال  ،2007ايران و بحرين
تفاهمنامه افزايش صادرات گاز از ايران تا  10 bcmتا
سال  2010را امضا كردند و مقرر شد كه اين صادرات
از راه خط لوله واقع در خليجفارس صورت بپذيرد
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(اديبي .)2011،گذشته از مشكالت فني اين انتقال،
بحرين در ساية نفوذ امريكا ،در اين زمينه مصمم و جدي
نبود .اين نكته ،از سخنان وزير نفت بحرين در پاسخ به
نگراني همتاي امريكايياش برميآمد (خبرگزاري The
 18 ،Telegraphفوريه  )2011و بديهي بهنظر ميرسيد
كه اين تفاهمنامه به قراردادي مشخص و صريح تبديل
نشود .البته درگيريهاي سياسي دو كشور نيز مزيد
برعلت شد ،زيرا دولت بحرين مدعي بود كه ايران در
ناآراميها در آن كشور دست دارد.
كويت :در سال  2005ايران و كويت تفاهمنامهاي
امضا كردند داير بر اينكه ساالنه  3 bcmگاز از راه
خط لوله خليجفارس به كويت صادر شود (ابراهيمي،
 .)2007با اينحال اين تفاهمنامه نيز در حد حرف
باقي ماند و علت اصلي ،كشف منابع گازي در خاك
كويت بود.
در سال  2010ايران اعالم كرد كه دو طرف به
تفاهمنامهاي دست يافتهاند كه برپاية آن ساالنه bcm
 3/1گاز به كويت صادر ميشود .اما دو طرف بر سر
فرمول قيمتگذاري به توافق نرسيدند (فارس6 ،
آوريل .)2010
ايران در اواخر سال  2011و اوايل سال  2012كويت
و عربستان را به برداشت بيش از اندازه از ميدانهاي
مشترك گازي و نفتي متهم كرد .در ژانويه  2012نيز
پيشنهاد فروش گاز به كويت از ميدان مشترك گازي
را مطرح كرد كه از سوي كويت رد شد .قيمتگذاري
در اين پيشنهاد ،براساس ميانگين قيمت منطقهاي بود
(خبرگزاري نفت 7 ،ژانويه .)2012
عمان :در سال  2005ايران و عمان در مورد
افزايش مبادالت گاز و نفت به تفاهم رسيدند .موضوع
يادداشت تفاهم ،صدور  8 bcmگاز از ايران به عمان
بود .همچنين مقرر گرديد كه با سرمايهگذاري عمان،
توسعه ميدان گازي كيش انجام پذيرد (شانا 26 ،ژوئن
)2007؛ اما با كارشكني كشورهاي خليجفارس اين
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● يكي از ويژگيهاي بازار اقتصاد سياسي ايران
تا زمان اعالم هدفمند شدن يارانهها ،وجود
سوبسيدهاي گوناگون بود .اين ويژگي ،پس از
انقالب برجستهتر شد زيرا از مهمترين شعارهاي
انقالب اسالمي ،كمك به تهيدستان و اليههاي
پايين جامعه بود و چنين تصور ميشد كه با
عرضه انرژي به قيمتي پايينتر از قيمت تمام شده،
اين هدف برآورده ميشود .از اينرو نان ،بنزين،
برق ،نفت سفيد ،گازوييل و گاز طبيعي با قيمتهايي
بسي پايينتر از قيمت تمام شده عرضه ميشد .اين
سوبسيدها ،گاه تا 23درصد توليد ناخالص داخلي
را دربر ميگرفت و از اين حيث ايران در ميان
كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ركورددار
بود.
طرح نيز با شكست روبهرو شد.
در اواسط سال  ،2011مذاكرات ايران و عمان به
قراردادي انجاميد كه برپايه آن صادرات گاز ايران به
آن كشور افزايش پيدا ميكرد .با اينكه روابط سياسي
ايران و عمان همواره خوب بوده است ،ولي عوامل
ژئوپليتيكي سبب شده است كه اين صادرات همچنان
در هالهاي از ابهام بماند.
امارات عربي متحده :قرارداد  25ساله كرسنت

پتروليوم در سال  2001ميان ايران و امارات امضا

شد .برپاية اين قرارداد ،ميبايست ساالنه 5/2 bcm
گاز از ميدان سلمان در خليجفارس به شارجه در

امارات صادر شود .اين خط لوله ساخته شد اما مسئله

قيمتگذاري مانع از صدور گاز شد .برپايه قرارداد
ياد شده ،ايران كمتر از يك دالر به ازاي هر ميليون
واحد گرمايي انگليسي دريافت ميكرد .در همان سال،

ايران اعالم كرد كه به گاز ميدان سلمان براي مصارف
داخلي نياز دارد و تا پايان سال ،اقدام به ساخت خط

لوله داخلي كرد (اديبي .)2011 ،سرانجام ايران در سال
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● آمارها نشان ميدهد كه افزايش قيمت گاز
طبيعي سبب كاهش مصرف آن نشده ،ولي رشد
مصرف را از 5درصد در دوره پيش از هدفمندي
به 2/7درصد پس از هدفمندي پايين آورده است.
اين كاهش رشد را نبايد يكسره به افزايش قيمت
نسبت داد زيرا پس از هدفمندي ،اقتصاد دچار
ركودي شد كه توليد را سخت كاهش داد و رشد
 GDPرا منفي ساخت و طبيعي است كه در اين
دوره مصرف گاز كاهش يافته باشد.
 2010بهصورت رسمي قرارداد كرسنت پتروليوم را
فسخ كرد .اما يك سال بعد خبرگزاري فارس گزارش

كرد كه دو كشور به توافقي تازه بر سر قيمت رسيدهاند

و صادرات به زودي از سر گرفته خواهد شد .هرچند

قيمت بهصورت رسمي اعالم نشد ،اما گزارشهاي
غيررسمي گوياي آن بود كه اين قيمت كمابيش پنج
برابر قيمت قطر است .با اين همه ،اين قرارداد نيز

عملياتي نشد (فارس 10 ،آوريل .)2011
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 5/5bcmتا  7/3bcmگاز به سوريه با توسعه خط
لوله ،صدور گاز به لبنان و سپس به اروپا پيشبيني شده
بود .بهگفتة مسئوالن ،كار ساخت اين خط لوله به عراق
آغاز شده است.
پاكستان و هند :بزرگترين قرارداد گازي ايران در

اين سالها مربوط به صدور گاز به پاكستان و هند است.
برنامه اين كار كه به دهه  1990برميگشت ،بهعلت
تيرگي روابط پاكستان و هند بهجايي نرسيد و دور
بعدي گفتگوها از سال  2005آغاز شد .اين خط لوله
 2670كيلومتري از پارس جنوبي آغاز ميشود و پس
از گذر از ايران به پاكستان و سپس به دهلي در هند
ميرسد .ظرفيت ابتدايي اين خط لوله  22 bcmدر
سال است كه اين رقم ميتواند تا  55 bcmافزايش
پيدا كند .در سال  2009ايران و پاكستان قراردادي 25
ساله امضا كردند كه برپايه آن ،از سال  2014ميبايست
ساالنه  8 bcmگاز به پاكستان صادر شود (اديبي،
 )2011بخشي از اين خط لوله كه در خاك ايران (از
پارس جنوبي تا ايرانشهر) قرار دارد ،ساخته شده است.
در مارس  ،2013رييسجمهوري وقت ايران ،محمود
احمدينژاد ،و عاصف علي زرداري تكميل ساخت
خط لوله در پاكستان را جشن گرفتند .گفتني است

عراق و سوريه :در سال  ،2007تفاهمنامهاي
ميان تهران و دمشق درباره
صدور گاز ايران به سوريه
dyÂ Â¿ ®Ì°¨e Ä] É¿Y Ê¿ZÆm ¥» -®Ë dÂÌa
از راه تركيه امضا شد .اما اين
تفاهمنامه نيز صورت قرارداد
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كه ايران وامي به مبلغ  500ميليون دالر براي تكميل
اين پروژه  1/5ميليارد دالري به پاكستان داده است اما
پاكستان همچنان در مورد هزينه بقية پروژه با ايران
بحث و جدل دارد .وزير نفت ايران در سال 2013
اعالم كرد كه صادرات گاز ايران به پاكستان ساالنه تا
 30 bcmافزايش پيدا ميكند (شانا11،مارس .)2013
اما صادرات به هند همچنان در سايهاي از ابهام
قرار دارد .از يكسو ،هند نتوانسته است موضع خود
را دربارة قيمت گاز و مسائل امنيتي روشن كند و از
سوي ديگر ،اياالت متحده هند را تهديد كرده است
كه درصورت وارد كردن گاز از ايران با تحريمها و
فشارهاي سخت روبهرو خواهد شد.

● در همة سالهاي پس از انقالب نه تنها از
مصرف گاز كاسته نشده ،بلكه همواره داراي رشد
چشمگير بوده است و همين ،سبب گشته است كه
افزايش توان توليد در بخش گاز ،در برابر مصرف
سنگين داخلي ،اثربخشي خود را از دست بدهد.
 ،LNGاز دهه  1970تالشهايي صورت گرفته بود تا
ايران به قطب فروش  LNGتبديل شود ،اما با پيش
آمدن انقالب اسالمي و سپس جنگ تحميلي ،اين
ايده تا دهه  1980دنبال نشد .پس از آن در اوايل دهه
 2000با آغاز طرحهاي توسعه ميدان مشترك پارس
جـنوبي ،طـرحهايـي تازه تعريـف شد .پروژههاي
 Pars LNG, Iran LNGو  Persian LNGاز مهمترين
اين طرحهاست .طرحهايي هم از اواخر سال 2006
بهصورت تفاهمنامه اوليه با برخي شركتها به امضا
رسيده كه عبارت است از ،Qeshm LNG :طرح توليد
و صدور  LNGاز ميدانهاي گازي گلشن و فردوسي،
طرح توليد و صدور  LNGاز ميدان گازي پارس شمالي
و( ....خليلي عراقي و همكاران)1387 ،

اروپا :هدف اصلي اروپا از وارد كردن گاز از
ايران ،ايجاد رقيب تجاري براي روسيه است .شركتهاي
اروپايي در آغاز ،ايران را بعنوان بخشي از پروژه خط
لوله انتقال گاز درياي كاسپين به اروپا درنظر ميگرفتند،
ولي در پي تنشهاي سياسي ميان ايران و اروپا ،اين
طرح كنار گذاشته شد .در سال  ،2007شركت سويسي
الفنبرگ اعالم كرد كه قراردادي  25ساله با ايران امضا
كرده است كه برپايه آن
2012 Ze 1965 Ê Ì^ Z³ Ê¿ZÆm ¥» Y{Â¼¿ -Á{ dÂÌa
ميتواند ساالنه 5/5 bcm
گاز از ايران وارد كند،
ولي در سال  2010از
اجرايي نشدن اين پروژه
بهعلت تنشهاي سياسي
خبر داد .اتحاديه اروپا
در اكتبر  2012بخش
گاز ايران را مشمول
تحريم كرد تا هرگونه
صادرات گاز به اروپا
منتفي شود (رويترز4 ،
ژوئن .)2007
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روشهاي صدور گاز طبيعي:
صدور گاز بهصورت طبيعي با خط لوله يا بهصورت
مايع شده انجام ميگيرد .چنانچه مبدأ و مقصد بسيار
دور از هم باشد ،انتقال گاز از راه خط لوله مقرون به
صرفه نيست و تجارت  LNGاقتصاديتر است.
گاز طبيعي مايع شده بيش از  50سال است كه
بعنوان سوختي ايمن ،پاك و سازگار با محيط زيست
مطرح است .قطر ،مالزي ،اندونزي و ترينيداد و توباگو
كه از صادركنندگان بزرگ در اين زمينهاند ،در سال
 2007بيش از  226 bcmگاز طبيعي بهصورت LNG
به بازار عرضه كردهاند .در برابر ،هند ،چين ،ژاپن و كره
جنوبي از واردكنندگان عمده  LNGهستند.
براي توليد ،انتقال و مصرف  LNGبايد در زمينهها
و مراحل گوناگون سرمايهگذاري كرد .اين مراحل كه
زنجيره ارزش يا حلقه  LNGناميده ميشود ،عبارت
است از :اكتشاف و توليد ،شيرينسازي و گرفتن
ناخالصيها ،مايعسازي ،ذخيرهسازي و بارگيري،
حملونقل دريايي و ذخيرهسازي در پايانههاي دريافت
(تخليه و بارگيري) و تبخير دوباره  .LNGاينگونه
هزينهها و نيز هزينه بسيار سنگين سرمايهگذاري اوليه
و تكنولوژي پيشرفته ،سبب شده است كه بسياري از
اين پروژهها عملياتي نشود.
انتقال گاز از راه خط لوله در فواصل كوتاه ،در

● عامل ديگري كه در ناكافي بودن صادرات گاز
ايران نقش دارد ،اختالفنظر دستاندركاران در
سياستگذاري است .كساني برآنند كه صدور
گاز ،درصورت باال بودن قيمت نفت ،كاري
نادرست است و بايد گاز را در داخل مصرف و
نفت را صادر كرد .از ديد آنان گاز را بايد براي
توليد برق ،بهسازي و توسعه صنعت پتروشيمي و
بعنوان جايگزين بنزين و ...بهكار گرفت .از سوي
ديگر ،عدهاي معتقدند كه در مورد گاز بايد نه تنها
به هزينه و فايده اقتصادي آن كه به فوايد اقتصاد
سياسي آن نيز توجه كرد.
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مقايسه با  LNGبسيار كارا و كم هزينه است .موفقيت

يك پروژه خط لوله ،در گرو چند چيز است:
 .1كشورهايي كه در مسير خط لوله قرار ميگيرند
بايد از ثبات كافي برخوردار باشند.
 .2توافق كامل (بويژه در مورد مسائل مالي و
چگونگي توزيع هزينهها) ميان توليدكنندگان و
مصرفكنندگان و كشورهايي كه در مسير خط لوله
قرار گرفتهاند ،وجود داشته باشد.
 .3كشور صادركننده بايد داراي ذخاير گاز طبيعي
در حد باال باشد كه بتواند در دورهاي دراز ،نياز كشور
مقابل را برآورده سازد.
بازارهاي هدف ايران:
بازارهاي هدف ايران را ميتوان به سه دسته تقسيم
كرد :بازار كشورهاي عربي در حوزة خليجفارس ،اروپا
و كشورهاي جنوب خاوري آسيا.
كشورهاي عربي خاورميانه :كشورهاي عربي

خاورميانه ميتوانند شركاي خوب بازرگاني ايران
باشند ،زيرا نياز كشورهاي عربي به گاز طبيعي رو به
افزايش است و ايران با ذخاير سرشار گاز طبيعي و

با بهرهگيري از خطوط لوله موجود ميتواند بعنوان
صادركنندهاي بزرگ مطرح باشد .گذشته از اين،

كشورهاي عربي خاورميانه تاكنون براي واردات تنها به
قطر وابسته بودهاند و ايران در اين زمينه ميتواند جاي
پاي خوبي براي خود باز كند .چنانكه از نمودار يك

برميآيد مصرف گاز طبيعي در اين كشورها پيوسته
داراي رشد چشمگير بوده است .فاصله كوتاه اين
كشورها با ميدان پارس جنوبي ،نياز به سرمايهگذاري

اندك بهعلت نزديكي و رشد باالي اقتصادي اين

كشورها از عواملي است كه ميتواند آنها را به گزينه
مناسبي براي صادرات تبديل كند ،ولي از سوي ديگر

كوچك بودن بازار و وجود رقيبي جدي چون قطر از

جذابيت اين بازار براي ايران ميكاهد.
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اروپا :همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني ايران و

● سياست خارجي ايران نيازمند بازنگري جدي
است .در نظام جهاني كنوني ،منافع كشورها بر
پايه همكاري و رقابت شكل ميگيرد .از اينرو
هرگونه سياستگذاري در زمينه روابط بينالملل،
بايد برآورندة منافع كشور و برپايه تحليلهاي
هزينه ـ فايده باشد و در اين چارچوب ،بهرهگيري
از سرمايه و توانمنديهاي ديگر كشورها در بخش
گاز و بستن قراردادهاي مناسب ،بايسته بهنظر
ميرسد.

نشان ميدهد كه كشورهايي در دو حوزه درياي كاسپين

شده است .اين كشورها ناگزيرند واردات گاز طبيعي
خود را افزايش دهند و ايران با برخورداري از منابع
سرشار گاز ميتواند صادركنندهاي مناسب باشد.

اروپا بسيار اميدواركننده است؛ زيرا اروپا برپايه هدفهاي

استراتژيك ،در پي متنوع ساختن منابع واردات خود

است .امروزه روسيه بعنوان بزرگترين صادركننده گاز
طبيعي به اروپا مطرح است و حضور ديگر صادركنندگان

گاز در منطقه يورو ميتواند از نفوذ و نيروي بازيگري

روسها در اين زمينه بكاهد .هرچند روابط ايران و غرب

با مشكالتي روبهروست ،اما پس از برجام ،اميدواريهايي
براي رفع تحريمها و موانع پديد آمده و امكان بهبود
روابط افزايش يافته است .پژوهشهاي شركت نابوكو
(شامل آذربايجان ،تركمنستان ،قزاقستان) و خاورميانه

(ايران ،مصر و عراق) ميتوانند گاز اروپا را تأمين
كنند .ولي بررسيهاي بعدي نشان داد كه تركمنستان

و قزاقستان براي صدور گاز به اروپا همچنان به خاك
روسيه وابستهاند و ذخاير دلتاي نيل در مصر نيز اندك

برآورد شده ) .(APS, 2008همچنين درگيريهاي قومي
و مذهبي در عراق صدور گاز از عراق را با دشواريهايي

روبهرو كرده است .جمهوري آذربايجان وضع خوبي
براي صادرات به اروپا دارد ،اما تنها ميتواند 40درصد

نقش منطقه قفقاز و آسياي ميانه
در معادالت گازي:

كشورهاي واقع در منطقه قفقاز و آسياي ميانه

(آذربايجان ،قزاقستان ،ازبكستان و )...برسرهم نزديك

به 14درصد از ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار
دارند .اين درحالياست كه منابع كشف نشده زيادي در
اين كشورها وجود دارد و احتمال افزايش اين منابع

نيازهاي خط لوله ناباكو را تأمين كند .در اين ميان،

وجود دارد .اين كشورها همچنين سهمي 4/7درصدي

بهتر از ديگران است ) ،(Bilgin, 2009از جمله:

سال  2010اين كشورها برسرهم توانستند  50ميليارد

جايگاه و ويژگيهاي ايران براي صدور گاز به اروپا،
 .1گذرگاه خط لوله ايران به اروپا ،پيچيدگيهاي

در توليد و 3/2درصدي از مصرف گاز طبيعي دارند .در
متر مكعب گاز طبيعي صادر كنند.

ژئوپليتيكي خاورميانه و حوزه درياي كاسپين را ندارد؛

پيشبينيهاي  IEAنشان ميدهد كه توليد گاز

 .2هزينه توليد گاز ايران در سنجش با كشورهاي

خواهد يافت و به رقم  260ميليارد متر مكعب در آن

 .3ذخاير گازي ايران بسي بيش از كشورهاي

توليد گاز بيش از رشد تقاضاي گاز در اين منطقه باشد،

(كريميپور)1389 ،
رقيب كمتر است؛
رقيب است.

كشورهاي جنوب خاوري آسيا :رشد اقتصادي
چشمگير و پيوستة كشورهاي جنوب خاوري آسيا،
سبب افزايش مداوم تقاضاي گاز طبيعي از سوي آنها

طبيعي تا سال  2020نزديك به 75درصد افزايش

سال خواهد رسيد .از آنجا كه پيشبيني ميشود افزايش
طبيعي است كه صادرات گاز طبيعي نيز بيشتر شود.
اين مؤسسه همچنين برآورد كرده است كه صادرات

گاز طبيعي اين منطقه به رقم چشمگير  100ميليارد متر
مكعب در سال  2020برسد كه بيشتر اين جهش مربوط

به صادرات آذربايجان است.

)(IEA,2012
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با كشف منابع تازه و حضور پررنگ اين منطقه

در بازار انرژي جهان ،چين و اروپا خواهند كوشيد
حضوري مؤثر در اين منطقه داشته باشند .چين با
ساخت خطوط لوله نفت و گاز و مشاركت در توسعه

ميدانهاي انرژي در منطقه ،در نقش بازيگري فعال ظاهر

شده و اروپا نيز در راستاي بهرهگيري از منابع نفت و
گاز اين كشورها ،تنوعبخشي به منابع انرژي مورد نياز،

كاهش وابستگي به روسيه و ،...به توسعه زيرساختهاي

انرژيمحور پرداخته و ميكوشد سهم بيشتري در زمينه
ساخت خطوط لوله و توسعه منابع نفت و گاز در اين

منطقه بهدست آورد( .شاديوند)1391،

چالشها در زمينه صادرات گاز ايران:
با نگاهي به منابع عظيم گاز ايران از يكسو و
ناكامي در صدور اين كاالي ارزشمند از سوي ديگر،
اين پرسش پيش ميآيد كه چه عواملي وضع كنوني را
رقم زده است.
الف ـ عوامل داخلي

درحاليكه به نظر ميرسد ناكامي ايران در صدور
گاز بيشتر به متغيرهاي بيروني برميگردد ،در اين بخش
به عوامل دروني ميپردازيم.

● برخورداري ايران از منابع عظيم گاز و وجود
بازار جهاني رو به گسترش مصرف ،سرمايهگذاري
در بخش گاز را گريزناپذير ساخته است .اين
سرمايهگذاري ،تنها برپايه سرمايه فيزيكي و
انساني داخلي ،دشوار بهنظر ميرسد و از اين
رو بهرهگيري از منابع و امكانات كشورهاي
پيشرفته و توسعهيافته در اين زمينه ضرورت دارد.
متوقف شدن پروژههاي توليد گاز  LNGپس از
اعمال تحريمهاي اتحاديه اروپا ،گواه خوبي بر
اين مدعاست و بنابراين تغيير نگرش نسبت به
سرمايهگذاري خارجي و دور كردن نگاههاي
سياسي از آن ،ضرورت و اهميت دارد.
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الفـ 1ـ سوبسيدها و مصرف
بيش از اندازه در داخل
يكي از ويژگيهاي بازار اقتصاد سياسي ايران تا
زمان اعالم هدفمند شدن يارانهها ،وجود سوبسيدهاي
گوناگون بود .اين ويژگي ،پس از انقالب برجستهتر
شد زيرا از مهمترين شعارهاي انقالب اسالمي ،كمك
به تهيدستان و اليههاي پايين جامعه بود و چنين
تصور ميشد كه با عرضه انرژي به قيمتي پايينتر از
قيمت تمام شده ،اين هدف برآورده ميشود .از اينرو
نان ،بنزين ،برق ،نفت سفيد ،گازوييل و گاز طبيعي
با قيمتهايي بسي پايينتر از قيمت تمام شده عرضه
ميشد .اين سوبسيدها ،گاه تا 23درصد توليد ناخالص
داخلي را دربر ميگرفت و از اين حيث ايران در ميان
كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ركورددار بود
(داربوچه.)2012،
پس از پايان جنگ تحميلي ،كمابيش همه دولتها
از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي سخن گفتند ،اما
به داليل گوناگون (مانند نبود سند باالدستي يا قانون
مدون) دست به اينكار نزدند؛ تا اينكه در سال 2010
دولت محمود احمدينژاد مرحله نخست هدفمندي
يارانهها را آغاز كرد تا گامي بلند در راستاي منطقي
كردن قيمتها برداشته شود .در مرحله نخست اين طرح
قيمت برق ،گاز ،نان و آب افزايش چشمگير يافت.
(فرزانگان.)2011،
با مصرف بيش از اندازه داخلي و ناكارايي در
توليد گاز طبيعي ،سوبسيدها خود را بعنوان عامل
مهمي در ناتواني در صدور اين ماده نشان ميدهد.
سطح باالي مصرف گاز سبب شده است كه ايران
بهصورت واردكننده درآيد .پيش از مرحله نخست
هدفمندي ،قيمتهاي بسيار پايين باعث افزايش مصرف
در بخشهاي تجاري و خانگي و صنعتي شده بود و
كارخانهها در انديشه بهسازي تكنولوژي توليد براي
كاهش مصرف گاز طبيعي نبودند .براي روشنتر شدن
موضوع بايد گفت كه براي ايجاد يك واحد مشابه
ارزش ،مصرف انرژي در ايران  6/4برابر كشورهاي
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عضو  OECDو به ترتيب  3/6و  1/8برابر ميانگين
جهاني و خاورميانه است .نكته ديگر اينكه ،ايران پس
از آمريكا و روسيه بيشترين مصرف انرژي را در جهان
دارد .از سوي ديگر ،مقدار افزايش مصرف گاز طبيعي
از  2001تا  2011كمابيش 9/3درصد و بسي بيش از
رشد توليد ناخالص در دوره مشابه (4/1درصد) بوده
است (داربوچه )2012،و اين نكته گوياي آن است كه
بهعلت پايين بودن قيمت گاز ،اين ماده جانشين ديگر
نهادههاي توليد شده است (پيوست سه).
در دسامبر  ،2010با تصويب و اجراي قانون
هدفمندي ،مصرفكنندگان خانگي و تجاري ميبايست
75درصد و مصرفكنندگان صنعتي 65درصد قيمت
گاز صادراتي را بپردازند (اديبي .)2011 ،در آوريل
 2011گزارش شد كه 30درصد خانوارها توان پرداخت
قبضهاي گاز خود را ندارند ،اما اين رقم در مقايسه با
افزايش قيمتهايي كه در روسيه در دهه  1990صورت
گرفته بود و 85درصد شهروندان قبضهاي خود را
پرداخت نكرده بودند ،رضايتبخش به نظر ميرسيد!
(استرن  ،2005آموزگار  ،2011جليلوند .)2013
آمارها نشان ميدهد كه افزايش قيمت گاز طبيعي
سبب كاهش مصرف آن نشده ،ولي رشد مصرف را از
5درصد در دوره پيش از هدفمندي به 2/7درصد پس
از هدفمندي پايين آورده است (جليلوند .)2013 ،اين
كاهش رشد را نبايد يكسره به افزايش قيمت نسبت
داد زيرا پس از هدفمندي ،اقتصاد دچار ركودي شد
كه توليد را سخت كاهش داد و رشد  GDPرا منفي
ساخت و طبيعي است كه در اين دوره مصرف گاز
كاهش يافته باشد .ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي
در دوره پيش از هدفمندي ( 2000تا 4/6 )2010درصد
و در دوره پس از آن ( 2011تا  )2012منفي 0/8درصد
بوده است ) .(IMF,2012گفتني است كه اثرگذاري
افزايش قيمت گاز بر كاهش مصرف آن زمانبر است
و مصرفكنندگان خانگي ،صنعتي و تجاري براي
جايگزين كردن راهكارهاي ديگر نياز به زمان دارند.
چنانكه از نمودار( )2برميآيد ،در همة سالهاي
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● مصرف گاز طبيعي در ايران ،بسيار باالست و
تا زماني كه اين مصرف كاهش نيابد ،نخواهيم
توانست خود را بعنوان صادركنندة بزرگ
بشناسانيم .ايران با مصرف 4/7درصد كل گاز
جهان ،پس از اياالت متحده و روسيه در رتبه سوم
قرار دارد .حال اينكه جمعيت و توليد ناخالص
داخلي و ...آن در مقايسه با آمريكا و روسيه بسيار
پايينتر است .مصرف ايران در مقايسه با هند كه
جمعيتي بسي بيشتر دارد ،كمابيش  3برابر است.
حتي اين مصرف از مصرف كشوري چون چين با
يك ميليارد و چهار صد ميليون جمعيت نيز بيشتر
است.
پس از انقالب نه تنها از مصرف گاز كاسته نشده ،بلكه
همواره داراي رشد چشمگير بوده است و همين ،سبب
گشته است كه افزايش توان توليد در بخش گاز ،در
برابر مصرف سنگين داخلي ،اثربخشي خود را از دست
بدهد.
 -2-1-2-6اختالف نظرها در سياستگذاري
عامل ديگري كه در ناكافي بودن صادرات گاز
ايران نقش دارد ،اختالفنظر دستاندركاران در
سياستگذاري است .كساني برآنند كه صدور گاز،
درصورت باال بودن قيمت نفت ،كاري نادرست است
و بايد گاز را در داخل مصرف و نفت را صادر كرد.
از ديد آنان گاز را بايد براي توليد برق ،بهسازي و
توسعه صنعت پتروشيمي و بعنوان جايگزين بنزين و...
بهكار گرفت (ابراهيمي .)2007،از سوي ديگر ،عدهاي
معتقدند كه در مورد گاز بايد نه تنها به هزينه و فايده
اقتصادي آن كه به فوايد اقتصاد سياسي آن نيز توجه
كرد.
 -2-2-6عوامل بيروني
ايران ،پس از انقالب ،همواره با تحريمهايي روبهرو
بوده است .با اينكه تحريمهاي اياالت متحده از 1979
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آغاز شد ،بخش انرژي ايران در  1995با نخستين
تحريمها روبهرو گرديد .اياالت متحده هرگونه معامله
نفت و گاز و سرمايهگذاري باالي  20ميليون دالر را
براي همة شركتهاي آمريكايي ممنوع اعالم كرد .در
 ،2006سازمان ملل تحريمهاي تازهاي در مورد ايران
وضع كرد ،ولي بهعلت مخالفت چين و روسيه ،بخش
انرژي ايران همچنان در امان ماند .از همينرو اتحاديه
اروپا و اياالت متحده تحريمهايي يكجانبه بر صنعت
نفت و گاز ايران وضع كردند .اتحاديه اروپا گذشته از
ممنوعيت سرمايهگذاري ،هرگونه كمك فني به ايران
در حوزه نفت و گاز را نيز ممنوع اعالم كرد .اياالت
متحده نيز عقد قرارداد و فاينانس با شركتهاي خارجي
كه در بخش صنعت ايران فعاليت ميكردند را ممنوع
كرد (نشريه پتروليوم اكونوميست.)2010،
با وجود تحريمهاي گستردهاي كه تا سال 2010
وضع شده بود ،اثر اين تحريمها بر بخش انرژي بسيار
ناچيز بود .هدف تحريمهاي غرب تا سال  ،2010ايجاد
اخالل در معامله ،سرمايهگذاري و توسعه پروژههاي
انرژي ايران بود .اما شركتهاي خارجي و بويژه
شركتهاي اروپايي پا به پاي شركتهايي از كشورهاي
جنوب خاوري آسيا همچنان در پروژههاي انرژي
سرمايهگذاري ميكردند و به خريد و فروش نفت و
گاز ادامه ميدادند (حبيبي .)2008 ،اين وضع تا آنجا
پيش رفت كه آمريكاييان در گزارشي در سال 2012
اعتراف كردند :كه «با وجود تحريمهايي كه از سال
 1999وضع شده بود ،ايران تنها در بخش گاز توانسته
است  82ميليارد دالر با شركاي تجاري خود قرارداد
امضا كند ...و در بهترين حالت ميتوان گفت كه اين
تحريمها توانسته است سرعت سرمايهگذاري خارجي
در ايران را كاهش دهد ولي نتوانسته است آنرا متوقف
كند» (اصفهاني و پسران.)2009 ،
شواهدي در دست است كه نشان ميدهد تحريمها
پيش از سال  2010به گونهاي معنادار توسعه صنعت
گاز ايران را با اخالل روبهرو كرده است .در دور تازه
تحريمها ،همه شركتهاي غربي ميبايست تا پايان ژوئن
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● كشورهاي منطقه قفقاز و آسياي ميانه در آينده
نزديك ،به بازيگراني اصلي در بازار گاز تبديل
ميشوند .از اينرو همكاري مناسب ميان ايران و
اين كشورها ميتواند زمينه را براي فروش بهتر
گاز ايران فراهم كند و چنانچه اين همكاري شكل
نگيرد ،رقابت ايران با اين كشورها ميتواند به
زيان هر دو طرف بويژه ايران بينجامد .وجه دوم
همكاري ميتواند تداوم مبادالت گازي ميان اين
كشورها باشد كه بهسود هر دو طرف خواهد
بود.
 2012بازار ايران را ترك كنند و اين ،آسيبي سخت
به صنعت  LNGميزد (اديبي .)2011،گذشته از آن،
شركتهاي اروپايي ـ ايراني نيز تا زماني كه اين تحريمها
برجا بود ،نميتوانستند با ايران همكاري كنند.
تجزيه و تحليل:

در اين بخش ميكوشيم راهكارها براي از ميان
برداشتن مشكل را بررسي كنيم.
الف ـ ايجاد ظرفيت توليدي مناسب

چنانكه در باال گفته شد ،ايران نه تنها داراي
بزرگترين منابع گازي جهان است ،بلكه در ميان
كشورهاي مصرفكننده ،پس از آمريكا و روسيه در
رده سوم است .سوبسيدها و رشد اقتصادي باعث
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شده است كه مصرف ،همزمان با توليد افزايش يابد.
دولت در نخستين مرحله هدفمندي يارانهها ،قيمت
گاز را افزايش داد و پيشبيني ميشد كه با اين كار از
مصرف آن كاسته شود؛ ولي چندي پس از آن بهعلت
اختالفاتي كه ميان دولت و مجلس پيش آمد ،مرحله
دوم هدفمندي يارانهها متوقف شد.
به هر روي ،عامل كليدي در افزايش صادرات،
افزايش ظرفيت توليد با سرعتي بيشتر از سرعت
افزايش مصرف است .از سال  2000تا  2010توليد گاز
ايران تنها 130درصد افزايش يافته ،اما ظرفيت توليدي
مناسبي در فازهاي پارس جنوبي ايجاد شده است كه
انتظار ميرود در سالهاي آينده سخت بر مقدار توليد
اثر گذارد .دولت ميتواند با افزايش ظرفيت توليد و
بهسازي شيوه توليد ،جايگاه بهتري در صادرات اين
محصول بهدست آورد.
برخي نويسندگان (جليلوند )2013 ،برآنند كه
افزايش مصرف داخلي ميتواند سبب كارايي و افزايش
توليد شود و پيشنهاد ميكنند كه از افزايش قيمت گاز
بهصورت موقت جلوگيري شود ،اما بايد گفت كه در
سالهاي اخير كه با مشكل كمبود گاز روبهرو شدهايم،
چنين اتفاقي رخ نداده است.
ب ـ بازانديشي در سياست خارجي
سياست خارجي ايران نيازمند بازنگري جدي
است .در نظام جهاني كنوني ،منافع كشورها بر پايه
همكاري و رقابت شكل ميگيرد( .اطاعت و نصرتي،
 )1392از اينرو هرگونه سياستگذاري در زمينه روابط
بينالملل ،بايد برآورندة منافع كشور و برپايه تحليلهاي
هزينه ـ فايده باشد و در اين چارچوب ،بهرهگيري از
سرمايه و توانمنديهاي ديگر كشورها در بخش گاز و
بستن قراردادهاي مناسب ،بايسته بهنظر ميرسد.
برخورداري ايران از منابع عظيم گاز و وجود بازار
جهاني رو به گسترش مصرف ،سرمايهگذاري در بخش
گاز را گريزناپذير ساخته است .اين سرمايهگذاري ،تنها
برپايه سرمايه فيزيكي و انساني داخلي ،دشوار بهنظر
ميرسد و از اين رو بهرهگيري از منابع و امكانات
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كشورهاي پيشرفته و توسعهيافته در اين زمينه
ضرورت دارد .متوقف شدن پروژههاي توليد گاز
 LNGپس از اعمال تحريمهاي اتحاديه اروپا ،گواه
خوبي بر اين مدعاست و بنابراين تغيير نگرش نسبت
به سرمايهگذاري خارجي و دور كردن نگاههاي سياسي
از آن ،ضرورت و اهميت دارد.
چنانكه گفته شد شماري تفاهمنامه ميان ايران و
ديگر كشورها وجود دارد كه عملياتي نشده است .در
دوران رياست جمهوري محمود احمدينژاد ،كشور با
چالشهاي جدي در زمينه قراردادهاي گازي و نفتي
روبهرو شد بهگونهاي كه از سال  2011نميتوانست
نفت خام خود را به فروش رساند .بيگمان ،امروزه
در پرتو يك رشته سياستهاي سنجيده و ديپلماسي
نيرومند ،ميتوان زمينه بسته شدن قراردادهاي گازي
بلندمدت ( 25ساله) را فراهم آورد و به تقويت
جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواكونوميك ايران كمك كرد.
همچنين با بهسازي روابط با كشورهاي غربي ميتوان
از سنگاندازي آنها در راه بسته شدن قراردادهاي
گازي جلوگيري كرد .چنانكه ديديم ،اياالت متحده با
كارشكنيهاي خود ،برنامه صدور گاز به هند و پاكستان
را كه بزرگترين پروژه انتقال گاز ايران بود ،با چالشهاي
جدي روبهرو كرد.
پ ـ تغيير شيوة مصرف
مصرف گاز طبيعي در ايران ،بسيار باالست و تا
زماني كه اين مصرف كاهش نيابد ،نخواهيم توانست
خود را بعنوان صادركنندة بزرگ بشناسانيم .ايران با
مصرف 4/7درصد كل گاز جهان ،پس از اياالت متحده
و روسيه در رتبه سوم قرار دارد .حال اينكه جمعيت
و توليد ناخالص داخلي و ...آن در مقايسه با آمريكا
و روسيه بسيار پايينتر است .مصرف ايران در مقايسه
با هند كه جمعيتي بسي بيشتر دارد ،كمابيش  3برابر
است .حتي اين مصرف از مصرف كشوري چون چين
با يك ميليارد و چهار صد ميليون جمعيت نيز بيشتر
است ).(BP,2012
در سال  2012رشد مصرف در داخل كشور با
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وجود افزايش چهار برابري قيمتها ،باز هم مثبت بوده
(1/4درصد) اما از ميانگين جهاني (2/2درصد) پايينتر
بوده است .روند درصد افزايش مصرف گاز طبيعي
نشان ميدهد كه افزايش قيمتها تأثير بسزايي در كاهش
شيب مصرف داشته است ،بهگونهاي كه درصد افزايش
مصرف را از رقم باالي  10/1به حدود 1/4درصد
رسانده است ).(BP,2012
براي كاستن از مصرف داخلي گاز ،بايد به
تركيب مصرف نيز توجه كرد .در ايران ،بخش خانگي
مصرفكنندة بزرگ گاز (46درصد) است (پيوست
چهار) .باال بردن قيمت ،نخستين راهكاري است كه به
ذهن ميرسد ،اما اين راهكار با اصول اقتصاد سياسي
جمهوري اسالمي كه حمايت از اليههاي كم درآمد
جامعه است سازگاري ندارد .از اينرو قيمتگذاري
پلكاني ،راهكاري مناسب بهنظر ميرسد؛ يعني براي
دهكهاي پايين مصرفي قيمتهاي بسيار پايين درنظر
گرفته شود و هرچه مصرف افزايش مييابد ،قيمت با
شيب تندتري افزايش پيدا كند.
ت ـ گسترش روابط بازرگاني
با كشورهاي منطقه قفقاز و آسياي ميانه

چنانكه گفته شد ،در آينده نزديك ،اين كشورها
به بازيگراني اصلي در بازار گاز تبديل ميشوند .از
اينرو همكاري مناسب ميان ايران و اين كشورها
ميتواند زمينه را براي فروش بهتر گاز ايران فراهم كند
و چنانچه اين همكاري شكل نگيرد ،رقابت ايران با
اين كشورها ميتواند به زيان هر دو طرف بويژه ايران
بينجامد .وجه دوم همكاري ميتواند تداوم مبادالت
گازي ميان اين كشورها باشد كه بهسود هر دو طرف
خواهد بود.
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