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بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای
انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال  2015و افق 2030
سعید ودادیکالنتر ،1عباسملکی ،2معین احمدی
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چكيده
سرمایهگذاریهای خارجی و بلندمدت در رشد و نمو صنعت نفت و گاز یک کشور یا منطقه بسیار
تأثیرگذار است .بهطورکلی یکی از محرکههای اصلی برای افزایش سرمایه گذاریها در بخش نفت و گاز،
تضمین امنیت تقاضاست .مسئله اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته میشود ،این است که جایگاه
بازارهای خزر از حیث تأمین امنیت تقاضای انرژی ناحیه خزر به چه شکل خواهد بود .امنیت تقاضای
انرژی تنها توسط منطق اقتصادی تحت تأثیر قرار نمیگیرد؛ بلکه مجموعهای از عوامل در تعیین آن تأثیر
دارد .عالوه بر مالحظات اقتصادی باید سایر مالحظات از قبیل مسائل سیاسی ،حمایتهای بینالمللی و
محدودیتهای جغرافیایی برای تعیین امنیت تقاضای انرژی لحاظ گردد؛ بنابراین در این پژوهش معیار
ترکیبی امنیت تقاضای ناحیه خزر توسعه پیداکرده است .سال  2015به عنوان گذشته نزدیک و افق
زمانی بلند مدت  2030برای بررسی شرایط بازارهای خزر در این پژوهش در نظر گرفته شده است .نتایج
معیار ترکیبی نشان می دهد بازارهای سوآپ ایران و روسیه در مقایسه با سه بازار چین ،هند و اتحادیه
اروپا شرایط بهتری از حیث تأمین امنیت تقاضای ناحیه خزر در سال  2015و افق  2030دارند .به ترتیب
بازارهای چین ،اتحادیه اروپا و هند دارای اولویت های بعدی از این حیث می باشند .البته بازار اتحادیه اروپا
در سال  2030از جهت تأمین امنیت تقاضای گاز طبیعی ناحیه خزر از چین پیشی می گیرد.
ی سرمای هگذاری،
تها 
واژگان کلیدی :بازارهای انرژی ،دریای خزر ،سرمایهگذاریهای خارجی ،سیاس 
امنیت تقاضای انرژی ،منابع انرژی ،سیاست انرژی.
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مقدمه
دریای خزر با حدود  48میلیارد بشکه نفت خام و حدود  292تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی جایگاه
ویژهای در تأمین انرژی دنیا دارد .حدود  20میلیارد بشکه نفت خام و  243تریلیون فوت مکعب گاز
طبیعی در دریای خزر هنوز کشف نشده است ( .)EIA, 2012فقدان تحلیل درست نسبت به بازارهای
موجود و بالقوه خزر باعث کاهش سرمایهگذاریها در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و بالطبع آن
کندی پیشرفت تولیدات میشود .کشورهای ناحیه خزر بهعنوان یکی از صادرکنندگان تأثیرگذار انرژی
در دنیا اگر به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی و کسب سهم بیشتری از بازار هستند ،باید تحلیل
درستی از آینده بازار انرژی و وضعیت امنیت تقاضای خود داشته باشند .این پژوهش باهدف ایجاد امکان
تصمیمسازی برای کشورهای ناحیه خزر و با رویکرد امنیت تقاضای انرژی ناحیه خزر اقدام به تحلیل و
بررسی شرایط بازارهای انرژی خزر در سال  2015و آینده بلندمدت  2030کرده است .ایجاد معیاری
در زمینه امنیت تقاضای انرژی این امکان را فراهم میسازد که بازارهای انرژی خزر از حیث تأمین امنیت
تقاضای انرژی ناحیه خزر مورد ارزیابی قرار گیرند .ارزیابی و تعیین جایگاه بازارهای خزر از حیث امنیت
تقاضا این نکته را برای سیاستگذاران ناحیه خزر روشن میسازد که کدام بازار توانایی بیشتری در تأمین
امنیت تقاضای این ناحیه دارد؛ بنابراین با انجام این پژوهش ابزاری مناسب برای تصمیمگیری صادرات
انرژی از ناحیه خزر برای سیاستگذاران ایجاد میشود.
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مروری بر کارﻫای انﺠام شده
در ادامه پژوهش ها و مطالعات در دو زمینه کمیسازی امنیت انرژی و وضعیت انرژی ناحیه خزر
بررسیشدهاند.
کمیسازی امﻨیت انرژی
بسیاری از دانشمندان و نظریهپردازان سعی کردند مفهوم امنیت انرژی را تبیین و برای اندازهگیری آن
معیارهایی را ارائه کنند تا بهاینترتیب بتوانند سیاستهای الزم برای تأمین انرژی و رشد اقتصادی خود
را با توجه به این مفهوم تدوین کنند.
آقای گوپتا 4در مقالهای تحت عنوان « شاخص آسیبپذیری نفت کشورهای واردکننده نفت « به بررسی
آسیبپذیری کشورهای واردکننده نفت در مقابل مخاطرات عرضه نفت میپردازد ( .)Gupta,2008هدف
این مقاله ،کمیسازی و برآورد آسیبپذیری نسبی  26کشور واردکننده نفت در سال  2004بر پایه چهار
شاخص ریسک بازار شامل -1 :نسبت مقدار واردات نفت به تولید ناخالص داخلی  -2مصرف نفت در واحد
تولید ناخالص داخلی  -3سرانه تولید ناخالص داخلی و  -4سهم نفت در عرضه کلی انرژی و سه شاخص
ریسک عرضه شامل -1 :نسبت ذخایر داخلی به مصرف نفت  -2قرارگرفتن در معرض ریسکهای تمرکز
بر بازار نفت ،تنوع منابع عرضه ،ریسکهای سیاسی در کشورهای عرضهکننده نفت و  -3نقدینگی بازار.
معیار ترکیبی آسیبپذیری نفت ،5بهعنوان میانگین وزندار شاخصهای انفرادی محاسبه میشود .در این
مقاله نشان داده میشود که شاخصهای متعدد آسیبپذیری نفت به همدیگر مرتبطاند و معیار ترکیبی،
آسیبپذیری نفت را با یک رویکرد ترکیبی کمی که بهطور سیستماتیک تعامالت و وابستگیهای بین
مجموعه معینی از شاخصها را در نظر میگیرد ،میسنجد .چنین شاخصی حساسیت اقتصادها را نسبت
به توسعه در بازارهای جهانی نفت در نظر میگیرد بهگونهای که شاخص بزرگتر نشاندهنده آسیبپذیری
4-Gupta
5-OVI

بیشتر است .همچنین تأثیر نسبی هر یک از این شاخصها در معیار ترکیبی مشخص میشود.
بههمین منظور 26 ،کشور واردکننده نفت خالص از سه منطقه مصرفکننده عمده در نظر گرفته
شده است :اروپا ،ایاالتمتحده و آسیا-اقیانوسیه که درمجموع حدود  80درصد مصرف نفت جهان را
به خود اختصاص دادهاند .کشورهای مطالعهشده شامل ایاالتمتحده ،ژاپن ،کره ،آلمان ،هند ،ایتالیا،
فرانسه ،چین ،اسپانیا ،هلند ،بلژیک ،ترکیه ،سوئد ،یونان ،لهستان ،پرتغال ،فیلیپین ،فنالند ،اتریش،
چک ،اسلواکی ،مجارستان ،سوئیس ،استرالیا ،نیوزیلند و ایرلند میباشند.
آقای مارچامادل 6و همکارش در مقالهای با عنوان“ شاخص یکپارچه عملکرد امنیت انرژی ”یک
شاخص یکپارچه برای اندازهگیری عملکرد امنیت انرژی ارائه کردهاند که متشکل از  25زیر شاخص
جزئیتر بوده که ابعاد مختلف مسئله ازجمله اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی را بهطور همزمان در
نظر میگیرد ( .)Martchamadol, 2013ایشان برای ساخت این شاخص ،الگوریتمی با  9گام را طراحی
کردهاند که تمامی آن 25زیر شاخص میبایست تحت این الگوریتم مراحل آمادهسازی خود را طی کنند
که ازجمله آن مراحل میتوان به جمعآوری داده ،استانداردسازی ،تست همبستری ،گروهبندی و ایجاد
ترکیب خطی شاخصهای همبسته ،وزندهی گروهها ،مقیاسگذاری و درنهایت فرمول نویسی نهایی
اشاره نمود .آنها رابطه نهایی این شاخص را بهصورت زیر پیشنهاد دادهاند:
()1

وﺿﻌیت انرژی ناحیه خﺰر
آقای تاوانا و همکاران )2012( 8به کمک ترکیب روش دلفی و سوآت ،راههای بهینه انتقال انرژی
از خزر را مورد بحث قرار دادهاند .در این پژوهش  5مسیر انتقال انرژی از خزر مورد بحث و بررسی قرار
گرفتهاست .این  5مسیر به ترتیب عبارت از مسیر جنوب ،شمال ،شرق ،جنوب شرقی و غربی هستند.
مسیر جنوب شرایط انتقال انرژی خزر از طریق ایران و خلیجفارس و مسیر جنوب شرقی انتقال انرژی
6-Martchamadol
7-Sharifuddin
8-Tavana et al

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دوره ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره ،20ﭘﺎﺋﯿﺰ95

شاخص  AESPIjنشاندهنده شاخص یکپارچه امنیت انرژی در سال  jام GLkj،شاخص گروهی  Kبرای
سال  Jام و  Wkوزن شاخص گروهی  Kام است .مقیاس خروجی این رابطه عددی مابین  0تا  10است
که عدد بزرگتر نشاندهنده وضعیت مطلوب امنیت انرژی است .در انتها نویسندگان این شاخص را با
چند نمونه از شاخصهای کنونی مقایسه کرده و سعی در تبیین مزیتهای نسبی آن داشتهاند .ازجمله
این مزیتها میتوان بهسادگی محاسبات ،یکپارچگی و عدم تناقﺾ در بیان ابعاد مختلف و تبیین وضعیت
بهصورت پویا اشاره کرد.
خانم شریفالدین 7در مقاله تحت عنوان «روش کمی سازی امنیت انرژی در مالزی و کشورهای آسیای
جنوب شرقی» به ایجاد معیاری ترکیبی برای اندازهگیری امنیت انرژی در مالزی و کشورهای آسیای
جنوب شرقی پرداخته است ( .)Sharifuddin, 2014ایشان در این پژوهش  35شاخص امنیت انرژی را
که ناظر بر  5اصل فراهم بودن ،باثبات بودن ،قابلخرید بودن ،کارا بودن و اثرات زیست محیطی است را
با استفاده از روش استانداردسازی  Zو روش سهم سوخت /واردات به یک معیار ترکیبی تبدیل کردهاند.
ایشان در انتها نتایج حاصل از معیار ترکیبی خود را با معیار ترکیبی آقای سوواکول در این زمینه مقایسه
کرده است.
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خزر به هند و دریای عمان را مورد بررسی قرار میدهد .مقصد نهایی مسیر شرقی و غربی به ترتیب عبارت
از چین و اتحادیه اروپا است .این پژوهش با در نظر گرفتن ماتریس سوآت ،نقاط ضعف و قدرت ،تهدید و
فرصت هرکدام از مسیرهای انتقال انرژی را با استفاده ازنظر نخبگان بهصورت کمی مشخص کرده است.
آقای بروجردی و همکاران ( )1390در مقالهای تحت عنوان « ژئواکونومی دریای خزر و تأثیر آن بر
تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا « ضمن بررسی ژئواکونومی دریای خزر ،تأثیر انرژی خزر را بر امنیت
انرژی اروپا بررسی کردهاند  .در این پژوهش استراتژیهای نوین تأمین امنیت انرژی در سیاستهای
آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در حوزه دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته است .این
پژوهش با توجه به موضوع امنیت انرژی ،ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی انرژی در حوزه دریای
خزر ،شرایط حاکم بر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای این حوزه و نیز بازیگران عمده حاضر در این منطقه،
به این سؤال پاسخ میدهد که گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر چه نقشی در تأمین امنیت
انرژی برای کشورهای اروپایی دارد؟ نتایج این مطالعه نشان میدهد سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای
ذخایر انرژی حوزه خزر اهمیت ویژهای قائل است و بدین سبب تالش فراوانی برای همکاریهای اقتصادی
و تجاری گسترده با این منطقه مینماید.
9
آقای دیمیتری ماوراکیس و همکاران ( )2006از روش هزینه -فایده برای ارزیابی پتانسیل عرضه
گاز طبیعی از کریدور انرژی جنوب منطقه خزر به اتحادیه اروپا استفاده کردهاند .وی در ابتدا تقاضای گاز
طبیعی اروپا را تا سال  2020و تولید و مصرف گاز کشورهای حوزه دریای خزر شامل :ایران ،ترکمنستان،
آذربایجان و قزاقستان را مورد بررسی قرار داده است .درنهایت با استفاده از هزینه عرضه گاز طبیعی که
از معادله زیر به دست می آید
(TSC=PC+TC+TF )2
که در آن  TSCهزینه عرضه کل PC ،هزینه تولید TC ،هزینه انتقال و  TFهزینه حق ترانزیت است.
هزینه توسعه خطوط لوله شامل هزینه عرضه میادین شاه دنیز آذربایجان ،تاتلیک ترکمنستان ،پارس
جنوبی ایران و االنفال عراق تا مرزهای ترکیه تا سال  2010بر اساس معادله فوق محاسبه میگردد.
ایران و آذربایجان جذابترین عرضهکنندگان گاز طبیعی برای کریدور پیشنهادی انرژی جنوبی
هستند .هردوی این کشورها دارای هزینه پایین شبکههای خط لوله صادرات گاز ساخته شده و یا
در حال ساخت میباشند .ترکمنستان متحمل حق ترانزیتهای سنگین چه از طرف ایران و چه از
طرف آذربایجان میباشد .درنهایت باوجود هزینه عرضه پایین به خاطر عدم وجود زیرساختهای
مناسب ،توانایی عراق برای عرضه به کریدور انرژی محدود است.
تﺠارت بیناﻟمللی و خﻄوط ﻟوﻟه در ناحیه خﺰر
سرمایه گذاری خارجی نقش بسزایی در توسعه خطوط لوله انتقال انرژی دارد .قزاقستان و آذربایجان
فعالیتهای مناسبی در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی برای توسعه مسیرهای صادرات انرژی خود
داشتهاند .خطوط لوله  10 BTCو  11CPCکه مهمترین مسیرهای صادرات انرژی از خزر میباشند با
همکاری کنسرسیومی از شرکتهای بینالمللی توسعه پیدا کرده است .در ادامه وضعیت خطوط لوله
انتقال انرژی خزر مطابق شکل  1آورده شده است.
9-Dimitrios Mavrakis et al
10-Baku- Tebilisi- Ceyhan
11-Caspian Pipeline Consortium

شکل :1 -وضعیت خطوط انتقال انرژی خزر(منبع) EIA, Overview of Caspian Sea, 2013:

12-Tengiz
13-novorossiysk
14-Sangachal terminal
15-SOCAR
16-Transneft
17-Azeri-Chirag-Guneshli
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صادرات به بازارﻫای اروﭘا
در شوروی نفت و گاز طبیعی از تمامی میادین به روسیه و بعد از آن به بازارهای غربی فرستاده
13
میشد .از سال  2001خط لوله  CPCنفت خام را از میدان تنگیز 12قزاقستان به بندر نوروسیسک
روسیه در دریای سیاه منتقل میکند .در سال  2011این خط لوله  684هزار بشکه در روز نفت خام
منتقل کرده است که  608هزار آن از قزاقستان و  76هزار آن توسط روسیه تأمین میشد .شرکتهای
کنسرسیوم در سال  2011پروژه افزایش ظرفیت این خط لوله را به روزانه  1٫4میلیون بشکه شروع
کردند .این پروژه از سه فاز تشکیل میشد که تا سال  2016به طول خواهد انجامید)EIA, 2012( .
خط لوله باکو نوروسیسک  830مایل طول دارد و ظرفیت آن روزانه  100هزار بشکه میباشد .این
خط لوله از ایستگاه سنگاچال 14شروع و به بندر نوروسیسک روسیه در دریای سیاه ختم میشود .شرکت
سوکار 15مجری بخشی از خط لوله است که در آذربایجان میباشد و شرکت ترنسنفت 16مجری بخشی
است که در روسیه است .اختالفات میان شرکت سوکار و ترنسنفت هرازچندگاهی مشکالتی در زمینه
اجرایی این خط لوله به وجود میآورد .طبق برنامه اجرایی ظرفیت خط لوله از  180تا  300هزار بشکه
در روز افزایش پیدا میکند .این افزایش توسط میدان  17ACGآذربایجان تأمین میشود .در سال 2010
خط لوله باکو نوروسیسک روزانه  45500بشکه نفت خام ظرفیت داشته است)EIA, 2012( .
خط لوله باکو -تفلیس -جیحان با ظرفیت روزانه  1میلیون بشکه در روز از سال  2006در مسیر قرار
گرفته است .قزاقستان با منعقد کردن قراردادی با شرکت  BTCاز سال  2008روزانه  500هزار بشکه از
طریق این خط لوله نفت صادر میکند .خط لوله  1100 ،BTCمایل را از میادین  ACGطی کرده و با
عبور از گرجستان به ایستگاه مدیترانهای جیحان در ترکیه میرسد .نفت این خط لوله از جیحان توسط
تانکرهای نفتکش به بازارهای اروپا صادر میشود )EIA, 2012( .یکی دیگر از خطوط لوله خزر ،خط
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لوله اوزن -آترائو -سامارا 18است .این خط لوله نفت قزاقستان را از طریق دریای سیاه با بازارهای جهانی
مرتبط میسازد .این خط لوله در سال  2009بازسازی شد و ایستگاه پمپینگ و گرمایش برای آن در
نظر گرفته شد .ظرفیت کنونی این خط لوله  600هزار بشکه در روز است .قبل از خط لوله  CPCاین
خط لوله مهمترین مسیر صادرات نفت قزاقستان بود)EIA, 2012( .
صادرات به آسیای شرﻗی
رشد صنعتی و اقتصادی چین باعث شده تا این کشور برای تأمین نیازهای انرژی خود به فکر واردات
انرژی از دریای خزر و منطقه سیبری شرقی از روسیه باشد .در حال حاضر بزرگترین خط لوله به شرق
آسیا خط لوله قزاقستان -چین است که  1384مایل طول دارد و با ظرفیت  240هزار بشکه نفت خام
در روز ،از ایستگاه آترائو در شمال شرقی قزاقستان شروع و به منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین
ختم میشود.
اغلب گاز طبیعی در دریای خزر از طریق خط لوله ترکمنستان -چین صادر میشود .میدانهای
گازی شرقی ترکمنستان شامل میدان گالکنیش 19و گروه میدانهای باگتیارلیک 20این خط لوله را تغذیه
میکنند)EIA, 2012( .
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صادرات به بازارﻫای ﺟﻨوب آسیا
رشد تقاضای انرژی در کشورهای جنوب غربی آسیا بهویژه هند شرایط را برای انتقال انرژی به بازارهای
این منطقه مناسب کرده است .خط لوله تاپی 21گاز دریای خزر را از ترکمنستان به کشورهای افغانستان،
پاکستان و هند منتقل میکند .طول این خط لوله  1050مایل است که  90مایل آن در ترکمنستان460 ،
مایل آن در افغانستان 500 ،مایل آن در پاکستان است و به مرزهای هند منتهی میشود .ظرفیت خط
لوله  1تریلیون فوت مکعب در سال است که سهم هند و پاکستان هرکدام  42درصد و مابقی به افغانستان
میرسد)EIA, 2012( .
صادرات و سوآپ نﻔت با ایران
سوآپ نفت ایران به این معنی است که ایران نفت کشورهای خزر را گرفته و معادل آن را در
خلیجفارس به بازارهای جهانی صادر میکند .این نفت در پاالیشگاه تبریز و تهران پاالیش میشود .سوآپ
نفتی ایران و قزاقستان در سال  27 ،2005هزار بشکه در روز بود که تا سال  2008به روزی  82هزار بشکه
در روز رسیده بود .ایران از طریق ایستگاه نکا در کوتاهمدت به دنبال افزایش حجم سوآپ نفتی به روزی
 200تا  500هزار بشکه در روز است .برنامه میان و بلندمدت ایران برای سوآپ نفتی  1٫5تا  2٫5میلیون
بشکه در روز است .درگذشته شرکتهای انرژی اوشین ،22سیلک رود ،23انرژی سلکت ،24لیتاسکو 25با ایران
سوآپ نفتی داشتهاند .شرکت اماراتی دراگون اویل 26اغلب تولیدات نفتی خود را از طریق ایستگاه نکا تا
18-Uzen-Atyrau-Samara
19-Galkynysh
20-Bagtyyarlyk
21-TAPI
22-Ocean Energy
23-Silk Road
24-Select Energy
25-Litasco
26-Dragon Oil

ژوالی  2010بهصورت سوآپ معامله کرده است )EIA, 2012( .در حال حاضر ایران با هیﭻ کشوری در
ناحیه خزر سوآپ نفتی انجام نمیدهد.

بازارﻫای انرژی خﺰر
با توجه به گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا 27در زمینه صادرات انرژی در ناحیه خزر ،در این
پژوهش پنج بازار چین ،هند ،اتحادیه اروپا ،سوآپ با ایران و سوآپ با روسیه بهعنوان بازارهای انرژی
ناحیه خزر در نظر گرفتهشدهاند )EIA, 2013( .انرژی صادراتی به بازار سوآپ ایران درنهایت به سه
بازار چین ،هند و اتحادیه اروپا همچنین انرژی صادراتی به بازار سوآپ روسیه به دو بازار چین و اتحادیه
اروپا صادر میشود .به عبارتی بازارهای سوآپ نقش رابط بین ناحیه خزر و بازارهای بزرگ انرژی دنیا را
دارند؛ بنابراین تقاضای انرژی ناحیه خزر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر سه بازار چین ،هند
و اتحادیه اروپا قرار دارد.
روش تﺤقیﻖ
در این پژوهش بهمنظور ارزیابی و تحلیل بازارهای خزر با رویکرد امنیت تقاضای انرژی ،معیار ترکیبی
امنیت انرژی توسعه پیدا کرده است .مراحل ایجاد این معیار ترکیبی مطابق شکل  2است.

انتخاب شاخﺺ ﻫا
با توجه شرایط ناحیه خزر اعم از :جغرافیای محصور و بسته ،دخالتها و حمایتهای بینالمللی از
انتقال انرژی در این ناحیه و همچنین با توجه به شرایط بازارهای خزر ،در این پژوهش  4زمینه اقتصادی،
جغرافیایی ،سیاسی و تکنولوژیکی برای ایجاد معیار ترکیبی امنیت انرژی در نظر گرفته شده است .با
توجه به اینکه عمده صادرات انرژی از ناحیه خزر در قالب دو حامل نفت و گاز طبیعی است بنابراین در
ایجاد معیار ترکیبی ،منابع نفت و گاز برای شاخصهایی که قابلیت تفکیک بین نفت و گاز را دارند ،بهطور
مجزا بررسی میشوند .به کمک مطالعات تطبیقی و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان امنیت انرژی و
دریای خزر  10شاخص مرتبط با  4زمینه مذکور بهعنوان شاخصهای منتخب برگزیده شدند( .جدول )1
27- EIA
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شکل :2 -مراحل جمع آوری اطالعات و ایجاد معیار ترکیبی در پژوهش حاضر(مرجع :محاسبات محقق)
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جدول :1 -زمینه ها و شاخص های ایجادکننده معیار ترکیبی در پژوهش حاضر(مرجع :محاسبات محقق)
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ﺟمﻊآوری دادهﻫای بازارﻫای خﺰر
هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل بازارهای انرژی ناحیه خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت انرژی
است .برای این منظور با توجه به افق تصمیمگیری سرمایهگذاران در زمینه سرمایهگذاری و سیاستگذاران

ناحیه خزر در زمینه اعمال سیاستهای خود برای صادرات انرژی افق زمانی بلندمدت  2030در نظر
گرفته شده است .عالوه بر افق زمانی مزبور ،نیاز به تحلیل و بررسی شرایط بازارهای انرژی خزر درگذشته
نزدیک وجود دارد تا امکان مقایسه شرایط این بازارها در افق زمانی  2030با آن سال فراهم شود .در این
پژوهش سال  2015بهعنوان گذشته نزدیک انتخاب شده است؛ بنابراین دادههای مربوط به هر شاخص
برای هرکدام از بازارهای انرژی خزر باید در سالهای  2015و  2030مشخص شود .این دادهها از سندهای
چشمانداز در زمینه انرژی ،اقتصاد و دیگر منابع مرتبط استخراج شده که در پیوست  1آورده شده است.
سه شاخص ثبات سیاسی ،حمایت های بین المللی و جغرافیا شاخصهای مستقل بازارهای سوآپ ایران و
روسیه هستند و با توجه به مراجع مرتبط در پیوست  1مشخص شده است .اما برای محاسبه شاخصهای
وابسته به مقاصد صادراتی ( 7شاخص) ابتدا نتایج معیار ترکیبی بدون حضور بازارهای سوآپ برای سه بازار
چین ،هند و اتحادیه اروپا محاسبه شده و بعد برای هر بازار سوآپ از میانگین وزندار نتایج معیار ترکیبی
برای بازارهای مقصد بهمنظور محاسبه شاخصهای وابسته بازارهای سوآپ استفاده شده است.
بیبﻌدسازی :روش کمترین -بیﺸترین
در این پژوهش از روش کمترین -بیشترین برای بی بعدسازی شاخص ها استفاده شده است .روش
کمینه -بیشینه پرطرفدارترین روش در مطالعات انجامشده امنیت انرژی از سال  2000تا سال 2014
است )Ang, 2015( .اغلب مطالعاتی که هدفشان مقایسه عملکرد کشورها در زمینه امنیت انرژی است
از این روش برای بیبعد کردن شاخص امنیت انرژی استفاده کردهاند .بهعنوان مثال ،گوپتا ()2008
شاخصهای نسبی را برای اندازهگیری آسیبپذیری کشورهای واردکننده نفت با استفاده از این روش
محاسبه بیبعد کرده است .در این روش با تعیین مقدار کمترین و بیشترین دادههای یک شاخص
مشخص ،عدد مربوط به هر بازار با توجه به دو تابع زیر مشخص میشود .اگر اثر شاخص در معیار ترکیبی
مثبت باشد ،از فرمول شماره  3و اگر منفی باشد از فرمول شماره  4استفاده میشود.

()4
 Iimعدد مربوط به شاخص  iبرای بازار  mقبل از بیبعد کردن است Xim .عدد مربوط به شاخﺺ  iبرای بازار
 mبعد از بیبعد کردن است Max (Ii) .و ) Min(Iiبه ترتیب به معنای کمترین و بیشترین عدد مربوط به
شاخص  iدر میان بازارهای خزر هستند.
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()3

وزن دﻫی -روش تﺤلیل سلﺴله مراتﺒی
در پژوهش حاضر چهار زمینه وجود دارد که عبارتند از :زمینه اقتصادی ،زمینه سیاسی ،زمینه
تکنولوژیکی و جغرافیایی .تعدادی شاخص به هرکدام از این زمینهها تعلق دارد .مطابق شکل  3در روش
تحلیل سلسله مراتبی با توجه به هدفی که ترسیم شده است هرکدام از زمینهها بهصورت دودویی با یکدیگر
و هرکدام از شاخصهای مربوط به یک زمینه نیز بهصورت دودویی با یکدیگر مقایسه میشوند .درنهایت
با توجه به منطقی که در روش تحلیل سلسله مراتبی حکمفرماست اهمیت و یا وزن هرکدام از شاخصها
نسبت به یکدیگر مشخص میشود.
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شکل :3 -نمودار درختی تحلیل سلسله مراتبی در پژوهش حاضر(مرجع :محاسبات محقق)
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ماتریس مقایسه زوجی شاخصها با توجه به تکمیل پرسشنامه مبتنی بر نمودار سلسله مراتبی
جدول زیر توسط کارشناسان حوزه امنیت انرژی و ناحیه خزر شکل گرفته است .این پرسشنامه توسط
 18نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط با زمینه پژوهش تکمیل شده است .پراکندگی خبرگان در تکمیل
این پرسشنامه مطابق شکل  4است.

شکل :4 -پراکندگی کارشناسان و خبرگان در تکمیل پرسشنامه(مرجع :محاسبات محقق)

تﺠمیﻊ شاخﺺ ﻫا
تجمیع شامل ادغام شاخصهای وزندار و تبدیل آن به یک معیار ترکیبی است .سادهترین و معروفترین
روش تجمیع ،روش تجمیع افزایشی است که در آن ،شاخصها ابتدا در اوزان تخصیصدادهشده ضرب
شده و سپس جمع میشوند تا به معیار اصلی تبدیل شوند .این روش در  83درصد از معیارهای ترکیبی

امنیت انرژی که شاخصهای خود را تجمیع میکنند ،به کار رفته است )Ang, 2015( .در پژوهش حاضر
با توجه به توضیح فوق از روش تجمیع افزایش استفاده میشود.

یاﻓته ﻫای ﭘﮋوﻫﺶ
با وارد کردن نتایج پرسشنامه تکمیلشده توسط کارشناسان در نرمافزار اکسپرت چیس ضرایب
مطلق شاخصها مطابق جدول  2و با ضریب ناسازگاری  0,03مشخص شده است .نتایج روش تحلیل
سلسله مراتبی درصورتیکه ضریب ناسازگاری کمتر از  0,1باشد ،قابلاتکا است( .قدسی پور)1391 ،
28

جدول :2 -ضرایب شاخصها در معیار ترکیبی پژوهش حاضر(مرجع :محاسبات محقق)

()5
نتایﺞ مﻌیار ترکیﺒی برای صادرات گاز در سال 2015
بهترین گزینه صادرات گاز در سال  ،2015صادرات گاز از طریق سوآپ با روسیه میباشد .سوآپ گاز با
ایران با فاصلهای اندک در اولویت بعدی قرار دارد .نکته حائز اهمیت این است که معیار ترکیبی ،استفاده از
دو بازار سوآپ روسیه و ایران را در اولویت قرار داده است .یکی از دالیل عمدهای که نتیجه معیار ترکیبی
به این گونه است که بازارهای سوآپ شرایط بهتری دارند ،جغرافیای خزر است .بازار سوآپ در ناحیه خزر به
دلیل عدم دسترسی به آبهای آزاد و قرارگیری در جغرافیایی محصور نسبت به سایر بازارها جایگاه بهتری
دارد .در میان سه بازار چین ،هند و اتحادیه اروپا وضعیت چین برای صادرات گاز در سال  2015بهتر است.
بازار اتحادیه اروپا علیرغم دسترسی جغرافیایی مناسبتر به ناحیه خزر در مقایسه با چین و برخورداری از
28-Expert Choice
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با توجه به ضرایب شاخصها در جدول  ،2معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی ناحیه خزر با عنوان مخفف
التین  CEDSIمطابق معادله زیر توسعه پیدا کرده است:
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حمایتهای بینالمللی به دو دلیل تنوع در سبد انرژی و وابستگی کم به واردات انرژی 29در خروجی معیار
ترکیبی دارای اولویت کمتری برای صادرات گاز از ناحیه خزر در سال  2015میباشد .البته وابستگی کم
به واردات انرژی به این معنا نیست که اتحادیه اروپا به واردات گاز وابسته نیست ،بلکه به این معنا است که
شرایط در اروپا بهگونهای است که در صورت قطع واردات گاز امکان جایگزینی و استفاده از سایر حاملهای
انرژی نسبت به بازارهای دیگر بیشتر است .بازار چین به دلیل رشد اقتصادی باال ،تنوع کم سبد انرژی
(به نسبت اتحادیه اروپا) و وابستگی به واردات انرژی شرایط بهتری نسبت به بازار هند و اتحادیه اروپا دارد.
بازار هند علیرغم اینکه نسبت به دو بازار چین و اتحادیه اروپا از رشد اقتصادی بیشتر ،تنوع سبد انرژی
کمتر و وابستگی به واردات انرژی بیشتری برخوردار است اما به دلیل مصرف انرژی ابتدایی کمتر ،نسبت
ذخایر به مصرف بیشتر ،ثبات سیاسی کمتر و میل به پرداخت هزینه کمتر در قبال مخاطرات امنیت عرضه
انرژی پایینترین جایگاه در میان نتایج معیار ترکیبی مطابق با جدول 3می باشد.
جدول :3 -نتایج معیار ترکیبی برای صادرات گاز در سال  (201530مرجع :محاسبات محقق)
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همانطور که در شکل  5مشخص است در سال  2015صادرات گاز به بازار هند ،سوآپ با ایران و
روسیه صفر است .در این سال ناحیه خزر به دو بازار اتحادیه اروپا و چین به ترتیب به میزان  1٫61و 0٫45
میلیون بشکه معادل نفت خام ،گاز صادر میکند )naturalgaseurope.com, 2016( .بنابراین با توجه به
نتایج معـیار ترکیبی ،ناحـیه خزر با حالت بهینه از حیثتأمین امنیت تقاضای گاز خود فاصله زیادی
دارد .دلیل این امر سایه انداختن مسائل سیاسی بر اولویتهای اقتصادی و عدم پیشرفت خطوط لوله انتقال
گاز خزر به سایر بازارها از قبیل خط لوله تاپی است که به منظور انتقال گاز خزر به بازار هند طراحیشده
است اما مشکالت اقتصادی کشورهای سهیم در خط لوله و خطر تروریسم مانع از توسعه این خط لوله شده
است .عالوه بر دالیل فوق ذکر این نکته ضروری است که ایجاد بازار جدید در حوزه صادرات گاز در آینده
کوتاه مدت بسیار مشکل است و اضافه شدن هر یک از بازارهای سوآپ ایران ،روسیه و حتی هند به بازارهای
صادراتی گاز خزر نیازمند صرف هزینه زیاد و توسعه خطوط لوله است.
 -30اعداد مربوط به هر کدام از بازارهای خزر در جدول ،اعداد بعد از بی بعدسازی به روش کمترین -بیشترین است.

29-NEID

شکل :5 -صادرات گاز از خزر به بازارها در سال  2015براساس میلیون بشکه معادل نفت خام در روز

نتایﺞ مﻌیار ترکیﺒی برای صادرات نﻔت از خﺰر در سال 2015
اولویت بازارهای نفت ناحیه خزر از حیث امنیت تقاضای انرژی در سال  2015همانند بازارهای گاز
میباشد بهگونهای که بازار سوآپ روسیه بهترین شرایط و بعد از آن به ترتیب بازار سوآپ ایران ،چین،
اتحادیه اروپا و هند قرار دارند .فاصله بازار چین با بازارهای سوآپ ایران و روسیه کم و با بازارهای هند و
اتحادیه اروپا زیاد شده است .اما شرایط سایر بازارها همانند صادرات گاز میباشد .کمتر بودن نسبت ذخایر
نفت به مصرف آن در مقایسه به ذخایر گاز به مصرف آن و همچنین بیشتر بودن سهم نفت در مصرف
انرژی اولیه در مقایسه با گاز در چین ،باعث شده جایگاه این کشور بهعنوان یکی از بازارهای نفت خزر
در سال  2015نسبت به جایگاهش در میان بازارهای گاز در سال  2015ارتقا یابد .نتایج معیار ترکیبی
مطابق با جدول  4میباشد.
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جدول :4 -نتایج معیار ترکیبی برای صادرات نفت در سال (2015مرجع :محاسبات محقق)
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با توجه به شکل  ،6همانند صادرات گاز ،صادرات نفت نیز از ناحیه خزر فقط به دو بازار اروپا و چین
صورت میپذیرد )Trend.az, 2016( .با توجه به توضیحات مربوط به نتایج معیار ترکیبی ،ناحیه خزر
در سال  2015با عملکرد بهینه از حیث تأمین امنیت تقاضای نفت خود فاصله زیادی دارد .دلیل اینکه
شرایط بازارهای سوآپ در سال  2015با نتایج معیار ترکیبی فاصله زیادی دارد عالوه بر تأثیر مسائل
سیاسی ،رویکرد منفعالنه دو کشور ایران و روسیه در قبال سوآپ نفت ناحیه خزر است .در حال حاضر در
هیﭻیک از دو کشور ایران و روسیه در نزدیکی ناحیه خزر تأسیسات دریافت نفت با ظرفیت باالی 120
هزار بشکه در روز وجود ندارد .بنابراین زیرساخت بازار سوآپ ایران و روسیه یکی از دالیل فاصله شرایط
فعلی صادرات ناحیه خزر و نتایج معیار ترکیبی است .هند نیز به دلیل دسترسی به آبهای آزاد دریای
عمان ترجیح میدهد تا از سایر نواحی نفتی از قبیل خاورمیانه نفت را وارد کند و انگیزهای برای واردات
نفت ناحیه خزر ندارد.
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شکل :6 -صادرات نفت از خزر به بازارها در سال  2015براساس میلیون بشکه در روز

نتایﺞ مﻌیار ترکیﺒی برای صادرات گاز از خﺰر در سال 2030
بازارهـای سـوآپ ایران و روسیه اولـویتهای اصلی صـادرات گاز در سـال 2030میباشند.
اولویتهای بعدی صادرات در این سال به ترتیب عبارت از بازار اتحادیه اروپا ،هند و چین هستند.
سهم گاز طبیعی اروپا در مصرف انرژی ابتدایی در سال  2030به دلیل سیاستهای محیط زیستی
افزایش چشمگیری خواهد داشت و همین امر باعث شده جایگاه بازار اتحادیه اروپا در میان بازارهای
خزر ارتقا پیدا کند .بازار هند نیز در سال  2030از اولویت بهتری نسبت به چین برخوردار است.
افزایش اولویت هند در سال  2030به دلیل رشد اقتصادی باال ،وابستگی زیاد به واردات ،افزایش
میل به پرداخت هزینه برای جلوگیری از مخاطرات عرضه انرژی و کم بودن تنوع سبد انرژی
میباشد .بازارهای چین و هند شرایط نزدیکی از حیث تأمین امنیت تقاضای گاز ناحیه خزر در این
سال دارند .وجود هند بهعنوان یکی از مقاصد صادراتی بازار سوآپ ایران عالوه بر جغرافیای مناسب
باعث گشته تا بازار سوآپ ایران شرایط بهتری در مقایسه با سایر بازارهای خزر داشته باشد .نتایج
معیار ترکیبی مطابق با جدول  5میباشد.

جدول :5 -نتایج معیار ترکیبی برای صادرات گاز در سال (2030مرجع :محاسبات محقق)

نتایﺞ مﻌیار ترکیﺒی برای صادرات نﻔت از خﺰر در سال 2030
بازارهای سوآپ اولویتهای اصلی صادرات نفت خزر در افق  2030هستند .نکته حائز اهمیت در این
سال برابری تقریبی اولویت بازار اتحادیه اروپا و هند است .قرارگیری بازار سوآپ ایران در اولویت اول صادرات
نفت از ناحیه خزر به دلیل دسترسی جغرافیایی مناسب به بازارهای نفت از طریق آبهای آزاد خلیجفارس
(شاخص جغرافیا) قابل توجیه است .نتایج معیار ترکیبی مطابق با جدول  6می باشد.
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جدول :6 -نتایج معیار ترکیبی برای صادرات نفت در سال (2030مرجع :محاسبات محقق)
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ﭘیﺸﻨﻬادﻫای سیاستی
با توجه به نتایج پژوهش ،توصیه های سیاستی که به تصمیم گیران حوزه انرژی ناحیه خزر می توان
داشت به شرح ذیل می باشد:
 ایجاد اتحادیه همکاری کشورهای خزر با محوریت مسائل انرژی  :این پیشنهاد بر مبنای اینفرض که کشورهای خزر در زمینه تصمیم گیری های حوزه انرژی وحدت رویه داشته باشند،
مطرح شده است .برخی از مطالعات صورت گرفته در مورد همکاری کشورهای ناحیه خزر نظیر
پژوهش آقای راکا و همکاران ( )Rocco et al, 2014به اثبات رساندهاند در صورت همکاری
کشورهای خزر در زمینههای انرژی ،نه تنها بهرهوری انرژی کشورهای خزر افزایش یافته بلکه
صادرات انرژی ناحیه خزر نیز زیاد میشود.
 افزایش دیپلماسی انرژی کشورهای خزر با بازارهای هدف پژوهش براساس اولویتبندی امنیتتقاضای نفت و گاز مستخرج از معیار ترکیبی :با مشخص شدن وضعیت هرکدام از بازارهای ناحیه
خزر از منظر امنیت تقاضای انرژی ،اولویتبندی این بازارها برای شکلگیری مذاکرات و دیپلماسی
انرژی در راستای صادرات انرژی نیز مشخص میشود.
 افزایش کنشهای ایران در زمینه انرژی ناحیه خزر :با توجه به نتایج معیار ترکیبی امنیت انرژیناحیه خزر ،بازار سوآپ ایران بهترین شرایط را در آینده بلندمدت در میان بازارهای انرژی خزر
در زمینه امنیت تقاضای نفت و گاز کشورهای ناحیه خزر دارد .جمهوری اسالمی ایران با آگاهی
و شناخت نسبت به این ظرفیت استثنائی باید ضمن افزایش فعالیتهای منطقهای خود ،تمهیدات
الزم را برای توسعه سوآپ نفتی و گازی با کشورهای ناحیه خزر فراهم سازد.

ﺟمﻊ بﻨدی و نتیﺠه گیری
بهترین گزینه صادرات گاز در سال  ،2015صادرات گاز از طریق سوآپ با روسیه میباشد .سوآپ گاز
با ایران بافاصلهای اندک در اولویت بعدی قرار دارد .نکته حائز اهمیت این است که معیار ترکیبی ،استفاده
از دو بازار سوآپ روسیه و ایران را در اولویت قرار داده است .در میان سه بازار چین ،هند و اتحادیه اروپا
وضعیت چین برای صادرات گاز در سال  2015بهتر است .اولویت بازارهای نفت ناحیه خزر از حیث
امنیت تقاضای انرژی در سال  2015همانند بازارهای گاز میباشد.
بازارهای سوآپ ایران و روسیه اولویتهای اصلی صادرات گاز در سال  2030میباشند .اولویتهای
بعدی صادرات در این سال به ترتیب عبارت از بازار اتحادیه اروپا ،هند و چین است .نکته حائز اهمیت
در این سال پیشی گرفتن بازار هند از چین از حیث تأمین امنیت تقاضای گاز ناحیه خزر است .ارتقای
اولویت هند در سال  2030در مقایسه با سال  2015به دلیل رشد اقتصادی باال ،وابستگی زیاد به واردات،
افزایش میل به پرداخت هزینه برای جلوگیری از مخاطرات عرضه انرژی و کم بودن تنوع سبد انرژی
میباشد .در زمینه صادرات نفت خزر در افق  2030بازارهای سوآپ اولویتهای اصلی هستند .نکته حائز
اهمیت در این سال برابری تقریبی اولویت بازار اتحادیه اروپا و هند در زمینه تأمین امنیت تقاضای نفت
ناحیه خزر است.
با توجه به نتایج معیار ترکیبی امنیت انرژی ناحیه خزر ،بازار سوآپ ایران بهترین شرایط را در آینده
بلندمدت در میان بازارهای انرژی خزر در زمینه امنیت تقاضای نفت و گاز کشورهای ناحیه خزر دارد.
جمهوری اسالمی ایران با آگاهی و شناخت نسبت به این ظرفیت استثنائی باید ضمن افزایش فعالیتهای
منطقهای خود ،تمهیدات الزم را برای توسعه سوآپ نفتی و گازی با کشورهای ناحیه خزر فراهم سازد.
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1 ﭘیوست
.برای اندازهگیری متغیرهای مربوط به هر شاخص از مراجع مذکور در جدول زیر استفاده شده است
با در اختیار داشتن اطالعات مربوط به متغیرهای جدول زیر تمامی شاخصها به جز شاخص جغرافیا و
 برای محاسبه شاخص جغرافیا و حمایتهای بینالمللی از.حمایتهای بینالمللی قابل محاسبه میباشد
.روش سوآت استفاده شده که اعداد متناظر آن در جداول قسمت نتیجهگیری آورده شده است

ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺎزارﻫﺎى اﻧﺮژى ﺧﺰر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻧﺮژى ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺰر در ﺳﺎل  2015و اﻓﻖ 2030
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