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چکیده
وجود منابع عظیم گاز طبیعی در کشور در کنار تقاضای روزافزون گاز طبیعی بهعنوان یک سوخت فسیلی
پاک ،مطالعات مربوط به حوزه صادرات گاز طبیعی با رویکردهای گوناگون را به امری ضروری بدل کرده
است .در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن وضعیت انرژی سه کشور هند ،پاکستان و ترکیه ،شرایط صادرات گاز
طبیعی از طریق خط لوله به این کشورها بررسی شد .در این راستا ریسکهای اقتصادی -امنیتی مربوط به
صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله شناسایی و سپس با ارائه شاخصهای کمی ،هریک از این ریسکها
برای کشورهای موردمطالعه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند .درنهایت با محاسبه شاخص کلی ریسکهای
موجود ،کشور ترکیه با کمترین ریسک ( )4/063بهعنوان اولویت صادراتی جمهوری اسالمی ایران تعیین شد.
هند ( )4/10و پاکستان ( )4/100به ترتیب اولویتهای دوم و سوم تعیین شدند.
واژگان کلیدی :گاز طبیعی ،امنیت انرژی ،خط لوله گاز ،ریسک های اقتصادی -امنیتی.
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ارزیابی ریسکهای صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به...

 .1مقدمه
بیشتر کارشناسان انرژی و اندیشمندان اقتصادی بر این باورند که بهرهگیری بیشتر و گستردهتر از گاز طبیعی،
از ملزومات توسعه پایدار به شمار میرود و این حامل انرژی بهعنوان سوخت برتر در سده بیست و یکم
بهحساب میآید .بر پایه بیشتر برآوردهای معتبر ،گاز طبیعی به علت ویژگیهای ذاتی و بهویژه سازگاری آن با
محیطزیست ،ازجمله حاملهای انرژی است که در دو دهه نخست سده کنونی باالترین نرخ رشد را در میان
دیگر حاملهای انرژی داشته است.
در دنیای امروز دسترسی به انرژی و کنترل آن از عوامل اصلی قدرت محسوب میگردد و فقدان آن چشمانداز
توسعه کشورها را تاریک میکند .در حال حاضر نزدیک به  84درصد تقاضای انرژی مربوط به منابع انرژی
فسیلی شامل نفت ،گاز طبیعی و زغالسنگ است .اگرچه رشد انرژیهای پاک در سالهای اخیر چشمگیر
بوده است اما هنوز سهم عمده تأمین انرژی بر دوش سوختهای فسیلی است .به ادعای شرکت شل تا سال
 2404حدود  94درصد از کل انرژی موردنیاز از منابع تجدید پذیر تأمین خواهد شد .این در حالی است که این
رقم در حال حاضر حدود  69درصد است .این افزایش سهم با موانع مالی و فنی مواجه خواهد شد و همچنین
این موضوع را متذکر خواهد شد که سوختهای فسیلی و هستهای همچنان در آینده استفاده خواهند شد.
در این راستا تالش جمهوری اسالمی ایران برای صادرات گاز از طریق خطوط لوله و  LNGگام بزرگی در
راستای ایجاد و توسعه همکاریهای منطقهای در جهت نظریه همگرایی در روابط بینالملل و نیز تأمین منافع
ملی کشور در این منطقه در جهان تلقی میشود؛ زیرا ایران بهعنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی در
جهان فرصت خوبی برای برخورداری از این ابزار اقتصادی در جهت توسعه همکاریهای بینالمللی و سیاسی
با همسایگان خود دارد( .سجادپور و صادقی )6983
مبحث انرژی در چند دهه اخیر بهطور فزایندهای به موضوعی پیچیده و چالشی بینالمللی که بیشازپیش ابعاد
سیاسی به خود گرفته ،تبدیلشده است (عادلی .)2464 ،بر همین مبنا موضوع امنیت انرژی بهعنوان موضوع
اقتصاد سیاسی موردتوجه دولتها و نظریهپردازان این حوزه قرارگرفته است.
سادهترین تعریف از امنیت انرژی ،دسترسی و عرضه کافی انرژی در قیمتهای معقول است (یرگین.)2446 ،1
در ابتد ا منظور از امنیت انرژی طرح مسئله تقاضا برای دریافت انرژی نفت توسط کشورهای صنعتی و
مصرفکننده بوده است .هدف از امنیت انرژی ،تضمین دسترسی جهان غرب به نفت موردنیاز ،از منابع
مطمئن ،باقیمت نسبتاً نازل بهطوریکه رفاه و منافع ملی کشورهای واردکننده غربی را در برداشته باشد
(موسوی)6934 ،؛
اما این مفهوم امروزه از دو جهت متحول شده است .اول ،امنیت انرژی دیگر محدود به نفت نیست و سایر
منابع انرژی ازجمله گاز طبیعی را نیز در برمیگیرد؛ و دوم ،درحالیکه پیشازاین ،مفهوم امنیت انرژی
منعکسکننده دغدغهها و نگرانیهای مصرفکنندگان انرژی بود بیشتر این مفهوم امروزه به مالحظات
صادرکنندگان نفت نیز گسترشیافته است( .ملکی.)6981 ،
Yergin
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بهطورکلی بیشتر کشور صادرکننده انرژی مبتنی بر صادرات تکمحصولی هستند و این امر ایجاب میکند تا
مباحث مربوط به امنیت انرژی برای آنها موضوعیت پیدا کند .کاهش ناگهانی در صادرات میتواند برای این
کشورها مشکالت جدی ایجاد کند و ازاینرو در پی راهکارهای کاهش ریسک صادرات خواهند بود.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2تحلیل ریسکهای صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله

روند تولید و انتقال گاز دارای ابعاد مختلف فنی است .فرآیند صادرات از طریق خط لوله ،عالوه بر ابعاد فنی،
دارای ابعاد حقوقی و مناسبات منطقهای نیز هست .خطرات حاصل از وجوه مختلف پروژههای انتقال گاز
طبیعی از طریق خط لوله را تحت عنوان ریسکهای صادرات گاز طبیعی بررسی میشود .پژوهش پیش رو به
بررسی و اندازهگیری پنج ریسک عمده در این حوزه میپردازد.
 .1-1-2ریسک مصرف

ریسک مصرف عمدتاً از این موضوع نشئت میگیرد که کشور خریدار بنا به دالیلی قادر به برداشت مقدار
تعیینشده گاز طبیعی نباشد .بروز حوادث طبیعی ،جنگ ،شورش ،انقالب ،عملیات تروریستی در کشور
مصرفکننده و وارد شدن خسارت به خطوط انتقال و تأسیسات جانبی ،بروز حوادثی از قبیل آتشسوزی
انفجار در مهمترین صنایع مصرفکننده گاز طبیعی در کشور خریدار مانند صنایع پتروشیمی و نیروگاهها و
وقوع رکود اقتصادی از عمدهترین دالیل بروز ریسکهای مصرف میباشند (فریدزاد و همکاران.)6936،
ریسک مصرف را می توان بر اساس وابستگی یک کشور به مصرف یک انرژی از مجموع سبد انرژی مصرفی
سنجید .سهم هر یک از حاملهای انرژی از سبد انرژی مصرف کل ،نشاندهنده میزان وابستگی کشور به
حامل انرژی موردنظر خواهد بود .وابستگی بیشتر برای کشور واردکننده ،ریسک کمتری برای کشور
صادرکننده در پی خواهد داشت و درنتیجه احتمال کاهش واردات کمتر خواهد بود.
 .2-1-2ریسک اقتصادی

قیمتگذاری گاز طبیعی در بازارهای مختلف با شیوههای متفاوتی صورت میگیرد .قیمتگذاری گاز طبیعی
در اروپا مبتنی بر قیمت فرآوردههای نفتی از قبیل گازوئیل ،نفت کوره و نفتا بوده و قیمت گاز طبیعی در بازار
آمریکا ،از تعادل عرضه و تقاضا به دست میآید .توسعه و پیشرفت روزافزون فنّاوری موجب شده است که
تجارت گاز طبیعی همانند نفت خام بین مناطق مختلف با فاصلههای طوالنی امکانپذیر باشد و درنتیجه
بازارهای بین منطقهای با بازارهای منطقهای در حال جایگزینی هستند .تحوالت مذکور موجب شدهاند که
بازیگران فعال در عرصه گاز طبیعی به سمت انعقاد قراردادهای کوتاهمدت و معامالت اسپات حرکت کنند
(قاسمی جاوید.)6983 ،
ریسک در عرصههای مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور است که موجب
زیانکاهی شرکتهای خارجی یا سرمایهگذاران خارجی در کشور میزبان شود یا اینکه سبب شود آنها بازدهی
مورد انتظار را به دست نیاورند.
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منشأ اقتصادی تعارض میان طرفین قرارداد تجارت گاز طبیعی با استفاده از خطوط لوله ،حق ترانزیت و
تسهیم رانت اقتصادی است .سهم طرفین قرارداد از رانت اقتصادی تا حد زیادی به قدرت چانهزنی آنها
بستگی دارد .در توافقنامههای انتقال گاز طبیعی ،حق ترانزیت پرداختی به دولت ترانزیت کننده و در برخی
موارد ،مقدار گازی که این دولت مجاز به برداشت از خطوط انتقال است تعیین میشود (استیونز.)2443 ،
در حقیقت ،قدرت نسبی چانهزنی و مهارت استفاده از این قدرت در مذاکرات چندجانبه میان طرفین قرارداد،
دو عامل اصلی تعیینکننده حق ترانزیت به شمار میآیند .بدیهی است که قدرت چانهزنی طرفین قرارداد در
مراحل مختلف احداث و بهرهبرداری از خطوط لوله در حال تغییر خواهد بود و انتقال قدرت به هر یک از
طرفین موجب شکلگیری مذاکرات مجدد در خصوص قرارداد خواهد بود.
قدرت چانهزنی کشورها برای انجام پروژههایی از قبیل انتقال گاز ،سهم مهمی در میزان ریسک اقتصادی
دارد .کشورهایی که انرژی موردنیاز خود را از منابع و کشورهای مختلف تأمین میکنند از قدرت چانهزنی
بیشتری برخوردار هستند و این امر سبب میشود تا در قیمت نهایی اعمال فشار بیشتری صورت بدهند.
بهطورکلی میتوان بین ریسک اقتصادی و میزان حجم واردات و قدرت اقتصادی کشور واردکننده رابطه
مستقیمی یافت.
 .3-1-2ریسک سرمایهگذاری

در مبحث سرمایهگذاری ،ریسک به شانس از بین رفتن ارزش یک دارایی اشاره دارد .انواع مختلفی از
ریسکها وجود دارد که سرمایهگذاران در معرض آنها قرار دارند و بهتبع آن راههای زیادی هم برای مدیریت
ریسک سرمایهگذاری وجود دارد ،مثل تخصیص دارایی و متنوع سازی ،ولی هیچ راهی برای از بین بردن
کامل ریسک وجود ندارد.
یکی از چالشهای مهم احداث و بهرهبرداری از خطوط لوله ،وجود کشورهای ترانزیت کننده در مسیر خطوط
انتقال است .چنانچه کشور ترانزیت کننده در هزینههای سرمایهای احداث خطوط لوله مشارکت نکند احتمال
بروز اختالالت در تجارت گاز طبیعی افزایش مییابد .بهعبارتدیگر ،پیش از احداث خطوط لوله ،کشور
صادرکننده گاز طبیعی در موضع قدرت قرار دارد و قدرت چانهزنی برای تعیین حق ترانزیت و قیمت گاز
طبیعی عمدتاً در اختیار فروشنده است؛ اما پس از انجام سرمایهگذاری و تکمیل خطوط لوله ،قدرت چانهزنی
به کشور ترانزیت کننده و تا حدودی به خریدار انتقال مییابد .درصورتیکه کشور ترانزیت کننده به قوانین و
تعهدات پایبند نبوده و یا ثبات دولتی ،سیاسی و اقتصادی نداشته باشد ریسک سرمایهگذاری بهشدت افزایش
مییابد.
مشارکت کشور ترانزیت کننده در هزینهها ،یکی دیگر از راهکارهای کاهش احتمال کارشکنی است زیرا
درصورتیکه این کشور در هزینهها سهیم باشد یا برخی از شرکتهای این کشور در عملیات احداث و
راهاندازی خطوط لوله مشارکت داشته باشند قدرت چانهزنی این کشور کاهشیافته لذا انگیزه کمتری برای
عهدشکنی خواهد داشت .درگیر نمودن نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یکی
از راهکارهای کاهش ریسک سرمایهگذاری و تضمین قراردادها است زیرا یکی از فعالیتهای این نهادها،
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اعطای وام به کشورها است ،ازاینرو ،حضور آنها در پروژه میتواند پایبندی طرفین قرارداد به تعهدات را
ضمانت نماید (فریدزاد و همکاران.)6936 ،
 .4-1-2ریسک سیاسی

تعریف ساده و مستقیم ریسک سیاسی این است که آن را بخشی از ریسک کشوری در نظر بگیریم که به
عوامل سیاسی مرتبط است (سامتی .)6939 ،سیاستگذاری در کشور بهطور مستقیم بر موفقیت یا شکست
پروژههای خطوط لوله تأثیر میگذارد .طی فرآیند سیاستگذاری ،معموالً عوامل فنی نادیده گرفته میشوند و
امکان دارد سیاستها در این جهت قرار گیرند که بهرهبرداری از خطوط لوله اقتصادی نبوده و تجارت گاز
طبیعی متوقف شود .این موضوع درباره دولتهای بیثباتی که ریسک تغییر در سیاستهای اقتصادی ،نیروی
انسانی و انرژی بیشتری دارند و مستقیماً با پروژههای خطوط لوله مرتبط هستند ،از اهمیت بیشتری برخوردار
است .ریسکهای سیاسی در پروژههای بینالمللی اهمیت بیشتری دارند درحالیکه برخی اوقات از آنها
چشمپوشی شده یا بهدرستی ارزیابی نمیشوند (تونگیا.)6338 ،1
ریسک سیاسی ،گونهای از ریسک است که سرمایهگذاران ،ابرشرکتها و حکومتها با آن مواجه میشوند.
ریسک سیاسی عبارت است ،از کاهش ارزش سرمایه که به دلیل تغییرات در سیاستها و نظامهای
سیاستگذاری یک کشور رخ میدهد .این ریسک به انتظارات سرمایهگذار ،نسبت به آینده سیاسی کشور
بستگی دارد؛ بنابراین تغییراتی که در قیمت رخ میدهد ،از کنترل شرکت منتشرکننده سهام ،خارج است .یک
جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن ،انتخاب رئیسجمهور جدید یا درگذشت ناگهانی او ،رونق سفتهبازی ،خروج
ناگهانی مقدار هنگفتی طال از بازار و امثال اینها ،ازجمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی
بر بازار سهامدارند.
درصورتیکه گزینههای مختلفی برای تعیین مسیر احداث خطوط لوله وجود داشته باشد حتیالمقدور مسیری
باید انتخاب شود که عالوه بر اقتصادی بودن ،کمترین ریسک سیاسی را در بر داشته باشد .پس از احداث
خطوط لوله و امضای قرارداد تجارت گاز طبیعی ،وجود توافقنامهها و معاهدههای تجاری تا حدودی میتواند
به کاهش ریسکهای سیاسی یاری رساند .همچنین سهیم نمودن کشور ترانزیت کننده در هزینههای
سرمایهای احداث و هدایت آن به سمت اخذ وام از نهادهای بینالمللی مالی یا استفاده از سرمایهگذاری
مستقیم خارجی نیز میتواند تا اندازه قابلتوجهی از شدت و میزان ریسکهای سیاسی بکاهد (فریدزاد و
همکاران.)6936،
 .5-1-2ریسک فنی و عملیاتی

ریسک فنی نیز به آن بخش از ریسکها گفته میشود که در بطن اقدامات فنی و تخصصی کار وجود دارد.
هر صنعتی بخصوص صنعت پتروشیمی زوایای پیدا و پنهان فنی دارا است که بهطور همهجانبه در یک فضای
Tongia
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پرخطر و پر ریسک حاضر است؛ ریسکهای فنی و عملیاتی از مهمترین ریسکهای تجارت گاز طبیعی با
استفاده از خطوط لوله هستند که از دالیل اصلی به تعویق افتادن انتقال گاز طبیعی محسوب میشوند.
ریسکهای فنی و عملیاتی عمدتاً به دلیل اشتباه در طراحی و احداث و عدم بهکارگیری شیوههای نوین
تعمیر و نگهداری خطوط لوله در دوران بهرهبرداری ایجاد میشود و به سه دلیل عمده ،اهمیت این ریسکها
در خطوط لوله زیردریایی بیش از خطوط لوله واقع در خشکی است .نخست آنکه ،تجربیات فنی در خصوص
احداث و بهرهبرداری از پروژههای خطوط لوله زیردریایی در مقایسه با سایر خطوط لوله محدود است .دوم
آنکه ،عملیات ساخت و شیوههای تعمیر و نگهداری این نوع از خطوط بهمراتب پیچیدهتر ،پرهزینهتر و
دشوارتر از خطوط لوله خشکی است .سوم آنکه ،آثار مخرب زیستمحیطی ناشی از خوردگی و نشت گاز
طبیعی در خطوط لوله زیردریایی بهمراتب بیش از خطوط لوله در خشکی است .درواقع ،احتمال خوردگی و
شکستن خطوط لوله زیردریایی به دلیل تالطم در امواج دریا و وجود باکتری احیاء کننده بیش از خطوط لوله
واقع در خشکی است و آثار نامطلوب ناشی از وقوع حوادث ناگوار تا مدتها بر سالمتی و حیات جانداران و
انسانهای ساکن در آن منطقه سایه خواهد افکند؛ بنابراین بهعنوان نتیجه میتوان گفت افزایش این نوع
ریسک موجب کمرنگ شدن صادرات خواهد شد .یکی از شاخصهای مطرح در رابطه با ریسک فنی و
عملیاتی ،شاخص ریسک ترانزیت از طریق خط لوله است .با توجه به بعد مسافت و شرایط کشورهای مقصد،
این ریسک متفاوت خواهد بود.
بازرسی مستمر خطوط لوله بهعنوان یکی از راهکارهای مدیریت ریسک فنی-عملیاتی ،عالوه بر جلوگیری از
وارد شدن آسیبهای احتمالی به خطوط لوله ،عمر آن را نیز باال میبرد .همچنین شناسایی دقیق عیوب
موجود در خطوط لوله نهتنها از پیشرفت و تبدیل آنها به خطرات جدی ممانعت میکند بلکه هزینههای
تعمیرات خطوط لوله را نیز به نحو چشمگیری کاهش میدهد .عالوه بر این ،استفاده از سیستمهای پیشرفته
بازرسی موجب کاهش ریسکهای عرضه کوتاهمدت گاز طبیعی میشود که نشئتگرفته از مسائل عملیاتی
است .امروزه از پیگ رانی هوشمند بهعنوان یک روش پایش مؤثر و معتبر در تشخیص عیوب استفاده
میشود .در یک تعریف کلی ،پیگ ابزاری است که در خطوط لوله قرار میگیرد و بهوسیله اختالف فشار
سیال درون لوله شروع به حرکت میکند (صفری فروشانی.)6981 ،
 .2-2چشمانداز بازار گاز طبیعی در کشورهای موردمطالعه
 .1-2-2گاز طبیعی در هند

بر اساس پیشبینیها مصرف گاز در هندوستان در دو دهه آینده ،به علت نیاز نیروگاههای برق و مالحظات
زیستمحیطی ،افزایش چشمگیری خواهد داشت .کشور هند دارای یکی از باالترین نرخهای رشد اقتصادی
در دنیاست و نیاز شدیدی به انرژی برای تأمین رشد اقتصادی خود دارد .این کشور با کمبود فزاینده گاز مواجه
است و پیشبینی میشود گاز طبیعی سهم زیادی در تأمین انرژی آتی آن داشته باشد .ذخایر نفتی در حال
کاهش هند ،این کشور را مجبور به یافتن جایگزینهایی نموده است که بتواند بهسرعت شکاف بین عرضه و
تقاضا را پوشش دهد .مصرف نفت کشور هند در سال  2464بالغبر  604میلیون تن بوده است که منجر به
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واردات بیش از  600میلیون تن شده است .واردات گاز طبیعی هند در سال  2468بالغبر  20/0میلیارد
مترمکعب است .بر اساس پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی ،تقاضای گاز هند در فاصلهی  2464الی
 2494حدود دو برابر میشود و از حدود  16/3میلیارد مترمکعب در سال  2464به بیش از  649میلیارد
مترمکعب در سال  2494خواهد رسید .بر همین اساس تقاضای گاز طبیعی ،در این دوره بیشترین نرخ رشد را
در میان سوختهای فسیلی این کشور خواهد داشت.
 .2-2-2گاز طبیعی در پاکستان

پاکستان نیز پس از ترکیه بزرگترین کشور همسایه متقاضی گاز ایران محسوب میشود .با کاهش تولید
داخلی گاز و افزایش تقاضای گاز بهویژه در بخش تولید برق پاکستان ،پیشبینی میشود این کشور از سال
 2462به بعد ،با افزایش قابلتوجه تقاضا برای گاز روبهرو میشود .پاکستان نیز شرایط مشابه ای داشته و به
این طرح بهعنوان منبع تأمین انرژی در شرایطی که قیمت نفت بهشدت در حال افزایش است ،نیازمند است.
این کشور در سال  2464بیش از  26میلیون تن نفت وارد نموده است که این میزان در سال  ،2420به 644
تن افزایش خواهد یافت .پس برای جایگزینی گاز طبیعی بهجای نفت ،در حال انجام فعالیت جدی است .این
کشور برای تأمین انرژی موردنیاز اقتصاد و صنعت رو به رشد خود به گاز طبیعی وابسته بوده و اجرای طرح
گازرسانی به این کشور ،میتواند برای آنها مفید باشد .تقاضای گاز طبیعی پاکستان بر مبنای سناریوهای
مرجع و خوشبینانه به ترتیب به بیش از  11میلیارد مترمکعب و  84میلیارد مترمکعب در سال  2420افزایش
خواهد یافت .عرضه گاز طبیعی پاکستان روند نزولی را در دوره  2420-2464طی کرده و از حدود  04میلیارد
مترمکعب در سال  2464به کمتر از  92میلیارد مترمکعب در سال  2420خواهد رسید.
 .3-2-2گاز طبیعی در ترکیه
ترکیه بزرگترین متقاضی گاز طبیعی جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود که در حال حاضر ،ساالنه
 8/1میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارد میکند .تقاضای گاز ترکیه از سال  2446تا پایان سال  2460روندی
صعودی داشته و از  60میلیارد مترمکعب به  08/88میلیارد مترمکعب افزایش یافت .در سال  2461تقاضای
گاز ترکیه با  0/28درصد کاهش به  01/9میلیارد مترمکعب تنزل یافت و بر اساس آمار در سال  2460به
 06/0رسید .این در حالی است که پیشبینی میشود ،تقاضای گاز ترکیه تا سال  2494با  244درصد افزایش
به  86میلیارد مترمکعب در سال بالغ گردد.
تغییر در سیاستهای انرژی ترکیه مبتنی بر کاهش وابستگی به واردات گاز ،دلیل آن شد تا این کشور عدم
وابستگی به واردات گاز طی سالهای گذشته را دنبال کند .محور اصلی سیاستهای جدید کاهش مصرف گاز
در بخش نیروگاهی ،افزایش تولید از منابع داخلی بهویژه منابع برق-آبی ،زغالسنگ و انرژیهای تجدید پذیر
است .این سیاستها تاکنون موفق آمیز بوده بهطوریکه سهم گاز در بخش نیروگاهی از  08درصد در سال
 2460به  99درصد در سال  2461تنزل یافت.
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 .3-2پیشینه پژوهش
مطالعات بسیاری در رابطه با بازار گاز طبیعی و جنبههای فنی و مدیریتی آن در سطح داخلی و خارجی وجود
دارد .از مطالعات داخلی مرتبط به این حوزه ،پژوهش عزتی و ویسی ( )6980است که به تحلیل ژئوپلیتیک و
ژئواکونومی خط لوله گاز ایران – هند پرداختند .آنها با تأکید بر رشد اقتصادی فزاینده هند ،به نیاز این کشور
به گاز اشاره داشته و مدنظر قرار گرفتن ایران بهعنوان گزینه واردات گاز برای هند را موردبررسی قراردادند .در
این مطالعه از روش تحلیلی توصیفی استفادهشده است و نتایج حاکی از آن است که همکاریهای اقتصادی
بهتنهایی نمیتواند بازدارنده چالشهای ژئوپلیتیکی میان سه دولت باشد و ناامنی موجود در پاکستان مهمترین
چالش پیش روی انتقال گاز است.
امامی میبدی و فریدزاد ( )6934با محاسبه شاخص امنیت عرضه گاز طبیعی ( ،)GSSIمیزان آسیبپذیری
اقتصاد کشورهای حوزه اروپا و کشورهای منتخب آسیا را بررسی کردند .آنها دریافتند که در حوزه کشورهای
آسیا ،کشور هند و چین نسبت به سایر کشورها از وضعیت امنیت عرضه گاز مطلوبتری برخوردار هستند و در
حوزه کشورهای اروپا ،کشور انگلستان در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها قرار دارد.
در مطالعه دیگری ،فرید زاد ،مهاجری ( )6936به بررسی امکان وجود خطوط انتقال گاز ایران ،بهخصوص به
اروپا دریافتند که احداث خط لوله نوباکو بدون گاز طبیعی ایران موفقیتآمیز نخواهد بود .همچنین فرید زاد و
مهاجری ( )6934در مقاله خود با عنوان «ریسک خطوط انتقال صادرات گاز طبیعی :بررسی عملکردها» ،به
بررسی ریسکهای موجود در صادرات گاز طبیعی پرداختند و ریسک عرضه ،ریسک مصرف ،ریسک قیمت،
ریسک سرمایهگذاری ،ریسک سیاسی و ریسک فنی تقسیمبندی کردند.
مهرابی راد ( ،)6936به تحلیل و بررسی خط لولهی صلح پرداخته است و با طراحی یک مدل نظریهی بازیها
بین کشورهای ایران ،پاکستان و هند ،عایدی هر یک از کشورها را در صورت همکاری و عدم همکاری به
دست آورده و به این نتیجه رسیده است که سود کشورها در صورت همکاری افزایش مییابد.
از مطالعات خارجی در این حوزه چولت 6و دیگران ( ،)2446صادرات گاز روسیه به اروپای غربی از طریق
کشورهای ترانزیت (بهعنوانمثال اوکراین و بالروس) را بررسی کردهاند .مقاله ،تحلیلی از استراتژیهایی که
اوکراین و بالروس در خصوص گاز صادراتی روسیه دنبال میکنند را ارائه میدهد .نتیجه پژوهش نشان
میدهد که اوکراین به دلیل از دست دادن ساالنه صدها میلیون دالر به علت ورود بالروس متضرر میشود.
همچنین سود روسیه بهویژه زمانی که روسیه بخش گازی خود را با اوکراین و بالروس ترکیب کند ،افزایش
مییابد.
2
ساسلیک و همکاران ( )2443در مقالهای بـا عنـوان «تحلیـل ریسـک و عـدم قطعیـت در تولیـد و اکتشاف
نفت» ،با اشاره به پیشرفتهای انجامگرفته در دهههای اخیر در خصوص تحلیل ریسک و عدم قطعیت مربوط
به تولید و اکتشاف نفت ،بهمرور جنبههای اصلی جدید و پیشرفتهای صورت گرفته در مرحله تولید و
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اکتشاف پرداخته است .به نظـر محقـق تصـمیمات در خصـوص اکتشـاف و تولیـد نفـت همچنان به سبب
وجود تعداد زیادی از مسائل دخیل در فرآیند ،بسیار پیچیده است .بههرحال ،تحلیـل ریسک و عدم قطعیت
بهواسطه پیشرفتهای نرمافزاری و سختافزاری بسیار متداول شده است.
لی کخ و پالتسوا )2443( 1به اندازهگیری امنیت صادرات انرژی پرداختند .آنها با طراحی شاخصی برای کمی
سازی امنیت عرضه انرژی ،کشورهای اتحادیه را موردمطالعه قراردادند .آنها دریافتند که ریسکهای مربوط
به سه حامل انرژی نفت ،گاز و زغالسنگ برای کشورهای مختلف متفاوت است.
کابالو ( ) 2443در مطالعه خود به برآورد شاخص امنیت عرضه گاز طبیعی در آسیا پرداخت .او نوسانات قیمت
گاز ،حملونقل و فاصله را عوامل مهمی در امنیت عرضه گاز عنوان کرد .همچنین با در نظر گرفتن 0
شاخصه اصلی ،شاخص کلی امنیت عرضه را برای  0واردکننده اصلی گاز در سال  2448محاسبه کرد.
لی کخ و پالتسوا ( )2462در پژوهشی دیگر ،ریسک حاصل از حملونقل گاز طبیعی از روسیه به اتحادیه اروپا
را برآورد کردند .آنها با معرفی شاخص ریسک حملونقل ( )TRIمجموعه عواملی چون وابستگی به گاز
طبیعی ،مسیر حملونقل ،ریسک سیاسی و حوادث احتمالی خطوط لوله را موردبررسی قراردادند .نتایج حاصل
از پژوهش نشان میداد که اسلواکی با  66/9بیشترین ریسک و بلژیک با  4/8کمترین ریسک را در بین
کشورهای واردکننده گاز داشتند.
دایک ( )2469نیز در پژوهش خود به اندازهگیری امنیت تقاضای صادرات گاز در بین کشورهای عضو اوپک
پرداخت .او در این مطالعه با استفاده از رویکرد شاخص تجزیهشده در اندازهگیری خطرات امنیتی تقاضای
انرژی برای نفت خام و گاز طبیعی و با معرفی دو شاخص ریسک تقاضای صادرات انرژی و شاخص توزیع
ریسک کشورهای عضو اوپک ،نشان میدهد که خطرات امنیتی صادرات انرژی اوپک در کشورهای مختلف و
انواع انرژی متفاوت است.

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهصورت مطالعه موردی به بررسی ریسکهای اقتصادی-امنیتی صادرات گاز طبیعی به سه
کشور هند ،پاکستان و ترکیه را میپردازد .گردآوری اطالعات ،بر اساس دادههای موجود در مؤسسات و
آژانسهای بینالمللی حوزه انرژی و بانک جهانی و با رویکرد شاخص سازی کمی و مقایسهای صورت گرفته
است.
مطالعات مبتنی بر شاخص سازی با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و بر اساس شواهد و دادهها ،به کمی
سازی شرایط حاکم بر موضوع مطالعه میپردازد .در پژوهش حاضر ،برای اندازهگیری ریسکهای صادرات گاز
طبیعی که در بخش مبانی نظری بحث شد ،دادههای مربوط به سه کشور هند ،پاکستان و ترکیه برای

Le Coq & Paltseva

1
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سالهای  2462الی  2461استفادهشده است .با تکیهبر مطالعات داخلی و خارجی شاخصهای زیر برای
بررسی کمی ریسکهای موجود در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله استفاده میشود.
 .1-3شاخص نسبی ریسک سیاسی

ریسک سیاسی یا همان ریسک ژئوپلیتیک بر اساس دو معیار اساسی اندازهگیری میشود .یکی از این معیارها
تنوع در منابع گاز طبیعی وارداتی و دوم ثبات سیاسی کشورها است .تنوع در منابع عرضه گاز طبیعی،
بهخصوص منابع عرضهای که ازنظر سیاسی از ثبات نسبی برخوردار هستند ،ریسک کمتری را تحمیل
میکنند .برای این منظور از روششناسی ارائهشده در مرکز تحقیقات انرژی هلند 1که در سال  2440برای
کمی سازی این نوع ریسک انجامشده است ،استفاده میشود که شاخص تنوع سازی شانون 2نام دارد( .امامی
و فرید زاد)6934 ،
()6

در این معادله hj ،شاخص ریسک سیاسی منطقهای است که عددی بین  4تا  644را اختیار میکند .اعداد
بیشتر نشاندهنده ثبات سیاسی باالتری هستند mj .نسبت واردات گاز طبیعی کشور  jبه مجموع واردات کل
کشورهای موردمطالعه است .بزرگی این معیار نشاندهنده ریسک کمتر سیاسی در این حوزه است .در معادله
زیر مقدار بیشینه و کمینه اشارهشده مربوط به مقادیر محاسبهشده است.
()2

که در معادله فوق اندیس  pبرای ریسک سیاسی و اندیس  jبرای کشور  jاماست.
 .2-3شاخص ریسک مصرف
برای به دست آوردن شاخص ریسک مصرف میتوان از شاخص وابستگی خالص به واردات گاز طبیعی
استفاده کرد .این معیار با برآورد نسبت گاز طبیعی مصرفی وارداتی ،بهکل انرژی مصرفی کشور به دست
میآید .این معیار بخشی از شاخص GSSI3یا همان شاخص امنیت عرضه گاز طبیعی است .وابستگی بیشتر
به واردات گاز طبیعی ریسک کمتری برای کشور صادرکننده به همراه خواهد داشت .محاسبه معیار که
نمایانگر ریسک مصرف در کشور مقصد است از رابطه برآورد شدت مصرف استفاده میشود.
1

Energy Research Center Of Netherlands
Shannon Diversity Index
3
Gas Supply Security Index
2
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()9

که در معادله فوق،

مقدار واردات گاز طبیعی کشور  jو

کل مصرف انرژی کشور  jاست .بهمنظور

استفاده از این معیار در شاخص ترکیبی نهایی ،بهصورت زیر آن را محاسبه میکنیم.
()0

که در معادله فوق اندیس  cبرای ریسک مصرف و اندیس  jبرای کشور  jاماست.
 .3-3شاخص ریسک اقتصادی
برای محاسبه ریسک اقتصادی خطوط انتقال گاز از معیار انحصار خرید استفاده میشود .در محاسبه شاخص
 REED2که ریسکهای مربوط به امنیت صادرات انرژی را محاسبه میکند از این معیار استفاده میشود .با
1

در نظر گرفتن این نکته که معموالً قیمت گاز صادراتی ،بر اساس توافقی دوجانبه صورت میگیرد ،این مسئله
بسیار حائز اهمیت است که کشور واردکننده چه سهمی از کل صادرات کشور مبدأ را در برمیگیرد.
()0

که در معادله فوق  MGjمقدار واردات گاز طبیعی کشور  jو  Xirمقدار صادرات گاز کشور جمهوری اسالمی
ایران است که هر دو برحسب مترمکعب بیان میشود .این معیار بهصورت زیر ارائه میشود.
()1
که در معادله فوق اندیس  Eبرای ریسک اقتصادی و اندیس  jبرای کشور  jاماست.

 .4-3شاخص ریسک سرمایهگذاری
برای محاسبه ریسک سرمایهگذاری میتوان با ارزیابیهای دقیق هر پروژه و در نظر گرفتن ویژگیهای
منحصربهفرد هر پروژه ،آنها را با یکدیگر مقایسه کرد .یکی از پارامترهای قابلمقایسه در سرمایهگذاری،
Monopsony factor
Risky Energy Exports Demand

1
2
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نسبت مقدار سرمایهگذاری بر کل سرمایهگذاری در کشور مبدأ و مقصد است .با توجه به مشارکت دوجانبه
کشورها برای پروژههای انتقال گاز طبیعی ،الزم است تا ریسکهای طرفین با یکدیگر تجمیع گردد .برای
محاسبه حجم سرمایهگذاری بر اساس مطالعه دایک ،1مسافت بین دو پایتخت ضربدر هزینه احداث خط لوله
برابر است با میزان کل سرمایهگذاری (مشترک) انجامشده .بر این اساس میتوان اینگونه بیان کرد که:
()0
که در آن  Dفاصله دو پایتخت CC ،هزینه ساخت هر  6444کیلومتر خط لوله برحسب دالر و  Cjبرابر است
با سرمایهگذاری برای احداث پروژه کشور  .jبرای محاسبه معیار ریسک سرمایهگذاری طبق معادله ()9-8
عمل خواهیم کرد.
()8

در معادله ( Ij ،)8برابر است با ریسک سرمایهگذاری بین کشور مقصد و جمهوری اسالمی ایران ،TIj ،کل
سرمایهگذاری در کشور  jو  ،TIirکل سرمایهگذاری در کشور جمهوری اسالمی ایران .برای برآور معیار
بیشتر شود ،نشاندهنده حجم بزرگ
نهایی ،مطابق معادله ( )3عمل خواهیم کرد .هر چه میزان
سرمایهگذاری بهکل سرمایهگذاری موجود است و موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود.
()3
که در معادله فوق اندیس  Iبرای ریسک سرمایهگذاری و اندیس  jبرای کشور  jاماست.
 .5-3شاخص ریسک فنی و عملیاتی
2

3

در این پژوهش برای سنجش معیار ریسک فنی و عملیاتی ،مطابق مطالعه لیکخ و پالتسوا  ،از آخرین آمار
مربوط به نقص فنی خطوط لوله در جهان استفاده میشود .به این منظور برای محاسبه ریسک فنی و
عملیاتی مطابق معادله ( )64عمل خواهیم کرد.
()64
که در معادله فوق  ،Djفاصله دو پایتخت و  ،Pruptjنرخ حوادث فنی برحسب سال در  6444کیلومتر است.
بزرگتر نمایانگر ریسک
محاسبه معیار نهایی فنی و عملیاتی مطابق معادله ( ،)66صورت گرفته است.
بیشتر در حوزه فنی و عملیاتی است.
1

Dike
Le Coq
3
Paltseva
2
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()66

که در معادله فوق اندیس  Rبرای ریسک فنی و عملیاتی و اندیس  jبرای کشور  jام است.
شاخص ترکیبی ریسک صادرات گاز طبیعی
1
برای محاسبه این شاخص ،مطابق پژوهش کابالو ( ،)2464میانگین هندسی مقادیر نرمال شده هر یک از
معیارها برای هریک از کشورها طبق معادله ( )62برآورد شده است .این شاخص نشاندهنده میزان ریسک
موجود در صادرات گاز از طریق خط لوله است .بدین منظور مجذور مربع میانگین حسابی  0ریسک
قابلمحاسبه برآورد میشود.
()62

 . 6-3متغیرهای پژوهش

برای محاسبه شاخص ریسک صادرات در این پژوهش از دادههای موجود در مؤسسات دادهپردازی انرژی
استفادهشده .انرژی مصرفی کل ،مصرف ،تولید و واردات گاز طبیعی ،برای هر کشور در طول دوره سالهای
 2466تا  2461از جداول دادههای ساالنه انرژی  BPاستخراجشده است .تشکیل سرمایه ناخالص بهعنوان
حجم سرمایهگذاری صورت گرفته در هر کشور ،از دادههای بانک جهانی به دست آمد .همچنین برای
شاخص ثبات سیاسی از برآوردهای صورت گرفته توسط موسسه  PRSاستفاده شد .گروه پی.آر .اس 2از سال
 6384اقدام به اندازهگیری و رتبهبندی کشورها بر اساس ریسک سیاسی میکند .این شاخص با در نظر
گرفتن معیارهایی چون آشفتگی مالی ،9نقلوانتقال مالی ،0سرمایهگذاری مستقیم 0و بازارهای صادراتی 1و ...
ساخته میشود.

1

Cabalu
PRS Group
3
turmoil
4
financial transfer
5
direct investment
6
export markets
2
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جدول شماره ( )6متغیرهای پژوهش (سال )2461
( )6مصرف
انرژی کل
( )2مصرف گاز
طبیعی
( )9تولید گاز
طبیعی
( )0واردات گاز
طبیعی
فاصله تا تهران
( )0تشکیل
سرمایه ناخالص
( )1شاخص
ریسک سیاسی

هند

پاکستان

ترکیه

ایران

واحد

849/023

32/902

609/413

944/000

میلیارد مترمکعب گاز

04/8

00/0

00/0

246/0

میلیارد مترمکعب گاز

20/9

04/0

4/662

249/2

میلیارد مترمکعب گاز

20/18

0

01/90

3/20

میلیارد مترمکعب گاز

9201

2020

2406

4

کیلومتر

134/18

09/06

212/11

693/66

میلیارد دالر

04

00

02

00

( BP Statistical Review of World Energy 2016
(World Bank )2015
(Regional Political Risk Index - PRS Group )2015

 .4یافتههای پژوهش
در این پژوهش با استفاده از شاخص ترکیبی جهت سنجش امنیت انرژی با برآورد ریسکهای مربوط به
صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله ،به بررسی سه کشور هند ،پاکستان و ترکیه بهعنوان بازارهای بالقوه و
بالفعل پرداختیم .نتایج حاصل ،از برآورد چهار ریسک مصرف ،سیاسی ،اقتصادی و سرمایهگذاری بهعالوه
ریسک فنی که مقدار آن در طول پنج سال ثابت است ،بهدستآمده است .بر اساس نتایج بهدستآمده در سال
 ،2462بیشترین وابستگی به مصرف گاز طبیعی متعلق به پاکستان است .درزمینه ثبات سیاسی کشور هند و
ترکیه با اختالف بسیار باالیی نسبت به پاکستان قرار دارند و درنتیجه دارای ریسک کمتری هستند .معیار کلی
ریسک اقتصادی در سال  2462نشان میدهد ترکیه با توجه به واردات عمده گاز طبیعی از قدرت چانهزنی
بیشتری نسبت هند و پاکستان برخوردار است .همچنین ریسک سرمایهگذاری در کشور پاکستان با توجه به
ظرفیت اقتصادی آن کشور نسبت سایر کشورها بیشتر است.
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جدول شماره ( )2معیارهای کلی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2462
هند
ترکیه
2462
4/480
4/920
ریسک مصرف
20/109
60/909
ریسک سیاسی
6/313
0/818
ریسک اقتصادی
4/420
4/420
ریسک سرمایهگذاری
6/486
4/189
ریسک فنی
(منبع :یافتههای پژوهش)

پاکستان
4/002
2/882
4/480
4/690
4/833

ریسک فنی با توجه به فاصله خطوط لوله که بر اساس فواصل بین پایتخت دو کشور محاسبه میشود ،مقدار
ثابتی در طول دوره موردمطالعه دارد و بر اساس آن ریسک فنی و عملیاتی که شامل حوادث طبیعی و
غیرطبیعی ،پوسیدگی ،زنگزدگی و  ...میشود ،در پروژه خط لوله انتقال به هند از سایر کشورها بیشتر است.
جدول شماره ( )9معیارهای نسبی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2462
هند
ترکیه
2462
6
4/080
ریسک مصرف
4
4/991
ریسک سیاسی
4/939
6
ریسک اقتصادی
4/460
4
ریسک سرمایهگذاری
6
4
ریسک فنی
(منبع :یافتههای پژوهش)

پاکستان
4
6
4
6
4/000

در سال  2469اندکی افزایش در مصرف گاز طبیعی هند مشاهده میشود و این امر موجب کاهش نسبی
ریسک مصرفشده است ولی مشابه سال  2462پاکستان دارای کمترین ریسک مصرف است .ثبات سیاسی
در پاکستان نسبت سال گذشته افت داشته و عدد  4/40را کسب کرده است .افزایش نسبت واردات گاز
کشورهای هند و ترکیه به صادرات جمهوری اسالمی موجب افزایش ریسک اقتصادی در سال  2469شده
است .ریسک سرمایهگذاری با توجه به کاهش تشکیل سرمایه ناخالص در سه کشور افزایشیافته است.
جدول شماره ( )0معیارهای کلی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2469
2469

ترکیه

هند

پاکستان

ریسک مصرف

4/990

4/402

4/090

ریسک سیاسی

60/693

20/688

4/40

ریسک اقتصادی

0/983

2/413

4

ریسک سرمایهگذاری

4/428

4/490

4/604

ریسک فنی

4/189

6/486

4/833

(منبع :یافتههای پژوهش)
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جدول شماره ( )0معیارهای نسبی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2469
2469

ترکیه

هند

پاکستان

ریسک مصرف

4/099

6

4

ریسک سیاسی

4/232

4

6

ریسک اقتصادی

6

4/989

4

ریسک سرمایهگذاری

4

4/41

6

ریسک فنی

4

6

4/000

منبع :یافتههای پژوهش

در سال  ،2460ریسک مصرف در دو کشور پاکستان و هند اندکی کاهشیافته است و در ترکیه اندکی
افزایشیافته است .ریسک سیاسی اگرچه در ترکیه اندکی افزایشیافته است اما در قیاس با پاکستان همچنان
فاصله زیادی دارد .در سال  2460با توجه به کاهش واردات هند و ترکیه ،ریسک اقتصادی کاهش پیداکرده
است و ریسک سرمایهگذاری تقریباً ثابت بوده است.
جدول شماره ( )1معیارهای کلی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2460
2460

ترکیه

هند

پاکستان

ریسک مصرف

4/902

4/410

4/069

ریسک سیاسی

61/061

20/662

4/408

ریسک اقتصادی

0/20

6/309

4

ریسک سرمایهگذاری

4/423

4/490

4/690

ریسک فنی

4/189

6/486

4/833

منبع :یافتههای پژوهش
جدول شماره ( )0معیارهای نسبی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2460
2460

ترکیه

هند

پاکستان

ریسک مصرف

4/989

6

4

ریسک سیاسی

4/940

4

6

ریسک اقتصادی

6

4/901

4

ریسک سرمایهگذاری

4

4/400

6

ریسک فنی

4

6

4/000

منبع :یافتههای پژوهش
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محاسبات مربوط به سال  2460نشاندهنده کاهش ریسک مصرف برای هر سه کشور است .ریسک سیاسی
پاکستان با توجه به کاهش چشمگیری که داشته است ،در بین کشورهای موردمطالعه همچنان دارای
بیشترین مقدار عددی است .همچنین به دلیل آغاز واردات گاز توسط پاکستان ،ریسک اقتصادی این کشور
افزایشیافته است .ریسک سرمایهگذاری نیز در سال  2460به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ترکیه و هند
کاهشیافته است.
جدول شماره ( )8معیارهای کلی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2460
2460

ترکیه

هند

پاکستان

ریسک مصرف

4/960

4/416

4/048

ریسک سیاسی

60/133

20/228

0/060

ریسک اقتصادی

0/409

6/300

4/601

ریسک سرمایهگذاری

4/491

4/400

4/620

ریسک فنی

4/189

6/486

4/833
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جدول شماره ( )3معیارهای نسبی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2460
2460

ترکیه

هند

پاکستان

ریسک مصرف

4/099

6

4

ریسک سیاسی

4/996

4

6

ریسک اقتصادی

6

4/910

4

ریسک سرمایهگذاری

4

4/432

6

ریسک فنی

4

6

4/000

منبع :یافتههای پژوهش

تغییرات عمده در سال  ،2461ریسک سیاسی صادرات گاز به پاکستان است که برای سال دوم مجدداً کاهش
داشته است .همچنین به دلیل روند افزایشی واردات پاکستان ،ریسک اقتصادی این کشور افزایشیافته است.
جدول شماره ( )64معیارهای کلی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2461
پاکستان
هند
ترکیه
2461
4/032
4/419
4/23
ریسک مصرف
8/093
20/146
26/029
ریسک سیاسی
4/001
2/398
0/060
ریسک اقتصادی
4/622
4/402
4/490
ریسک سرمایهگذاری
4/833
6/486
4/189
ریسک فنی
منبع :یافتههای پژوهش
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جدول شماره ( )66معیارهای نسبی ریسکهای صادرات سه کشور در سال 2461
2461

ترکیه

هند

پاکستان

ریسک مصرف

4/006

6

4

ریسک سیاسی

4/209

4

6

ریسک اقتصادی

6

4/088

4

ریسک سرمایهگذاری

4

4/439

6

ریسک فنی

4

6

4/000

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به معیارهای نسبی حاصلشده از مجموع پنج ریسک موردمطالعه و بر اساس معادله ( )62شاخص
ترکیبی ریسک های صادرات گاز طبیعی به سه کشور هند ،پاکستان و افغانستان برای جمهوری اسالمی ایران
مطابق جدول زیر استخراج شد .بر اساس نتایج زیر ،کشور ترکیه با کسب شاخص عددی در بازه -4/038
 4/063دارای کمترین ریسک موجود در بین کشورهای موردمطالعه است .کشور هند با شاخص عددی در بازه
 4/100الی  4/10دومین کشور دارای ریسک کمتر است و پاکستان دارای بیشترین ریسک است .بااینحال
شاخص کمی ریسکهای صادرات بین کشور هند و پاکستان تفاوت چندانی ندارد .نکته حائز اهمیت
دراین بین ،عدد ثابت شاخص ریسک صادرات به کشور پاکستان است .دلیل این امر وجود دو معیار نسبی صفر
و دو معیار نسبی یک است که در میانگین ساده با یکدیگر ساده میشوند و شاخص ریسک صادرات فقط به
ریسک ثابت فنی و عملیاتی مرتبط میشود.
جدول شماره ( )62شاخص ترکیبی ریسکهای صادرات گاز طبیعی
سال

ترکیه

هند

پاکستان

2462

4/063

4/101

4/100

2469

4/040

4/100

4/100

2460

4/038

4/100

4/100

2460

4/043

4/100

4/100

2461

4/041

4/10

4/100

منبع :یافتههای پژوهش

 .5بحث و نتیجهگیری
با برشمردن ریسکهای مصرف ،اقتصادی ،سیاسی ،فنی و عملیاتی و سرمایهگذاری برای صادرات گاز طبیعی
از طریق خط لوله و برآورد شاخصهای کمی هریک از ریسکها و محاسبه شاخص کلی امنیت انرژی که
بهصورت ترکیبی بهدستآمده است ،کشور پاکستان با شاخص کمی  4/100دارای بیشترین ریسک موجود در
بین کشورهای موردمطالعه بود .کشور هند با شاخص عددی در بازه  4/100الی  4/10بعد از پاکستان دارای
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باالترین ریسک بود و کشور ترکیه با شاخص عددی بین بازه  4/063-4/038دارای کمترین ریسک مربوط
به صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بود .این شاخصها بیانگر این واقعیت است که ترکیه در اولویت اول
صادرات گاز جمهوری اسالمی قرار میگیرد.
بهطورکلی با بررسی سه کشور موردمطالعه دریافتیم که کشور هند ازنظر حجم بازار اقتصادی و بهتبع آن بازار
انرژی ،اختالف چشمگیری با دو کشور دیگر دارد .این ویژگی این کشور را یک فرصت ویژه در صادرات گاز
طبیعی بهحساب میآورد؛ اما عوامل دیگری وجود دارد که چشمپوشی از آنها موجب بروز اشتباه میشود.
سهم عمدهای از مصرف انرژی فسیلی در هند به زغالسنگ اختصاص دارد و این امر بهواسطه منابع غنی
زغالسنگ در هند و البته بخشی از صنعت آن است که بهروز نشده است .بهرهمندی از بازار بزرگ انرژی هند
مستلزم جایگزینی سهم زغالسنگ و سایر سوختهای فسیلی با گاز طبیعی است .نداشتن مرز مشترک و
وجود پاکستان بین کشور جمهوری اسالمی ایران و هند خود ،محل بروز مناقشه است .این نکته باوجود
درگیری دائمی بین هند و پاکستان پیرامون مسائل کشمیر به بیثباتی بیشتر دامن میزند و ریسک سیاسی
پروژه را افزایش میدهد .کنار گذاشتن پاکستان و احداث خط لوله از طریق آبهای سطحی و یا عمیق نیز
موجب افزایش چشمگیر هزینهها خواهد شد .در رابطه بافاصله بین دو کشور ،هند دارای بیشترین فاصله است
که از این حیث نیازمند سرمایهگذاری بیشتری است.
کشور پاکستان با داشتن مرز مشترک با کشور جمهوری اسالمی ایران و مصرف نسبی مناسب گاز طبیعی و
همینطور سبد انرژی مصرفی قابلقبول ،شرایط مناسبی برای صادرات دارد .عالوه بر مشخصههای ذکرشده،
خط لوله موسوم به صلح که قرار بود موجبات انتقال گاز طبیعی از ایران به هند را از طریق پاکستان فراهم
کند و بهصورت نیمهتمام باقی ماند ،باعث شد تا قسمتهایی از پروژه که مربوط به کشور جمهوری اسالمی
ایران بود تقریباً انجام شود و لولهگذاری تا ایرانشهر انجام پذیرد .با توجه به عدم کمی سازی این متغیر در
شاخص ترکیبی صادرات باعث شد تا پاکستان با اختالفی جزئی بهعنوان اولویت سوم مطرح شود که با در
نظر گرفتن این واقعیت میتوان یقین داشت که نسبت به پروژه انتقال گاز طبیعی به هند از ریسک کمتری
برخوردار است .با توجه به سرمایهگذاری انجامشده که فقط بعد هزینهای در پی داشته است ،تکمیل پروژه
انتقال گاز به پاکستان امری ضروری تلقی میشود .حالآنکه به گفته بعضی از صاحبنظران تکمیل مسیر خط
لوله در خاک پاکستان با سرمایهگذاری جمهوری اسالمی ایران نیز قابلقبول است و نتایج بهتری برای کشور
خواهد داشت .تفاوت دراینبین اما ترکیه با چندین سال مشارکت در قراردادهای تبادل گاز طبیعی با کشور
جمهوری اسالمی ایران ،دارای کمترین ریسک صادرات گاز طبیعی برای کشور است .کشور ترکیه بهعنوان
یک کشور صنعتی با اقتصادی نسبتاً بزرگ که دارای مرز جغرافیایی مشترک با کشور ما است ،اولویت
صادراتی گاز جمهوری اسالمی ایران است .همکاریهای منطقهای موجب کاهش فشار خارجی بر هر یک از
کشورهای منطقه میشود و وجود چنین قراردادهایی عالوه بر بهره مالی و اقتصادی که برای طرفین خواهد
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داشت موجب همبستگی بیشتر در روابط منطقهای خواهد شد .حجم باالی مبادالت بین دو کشور در
تنگناهای حاصل از فشارهای خارجی میتواند برای هر دو کشور بسیار مؤثر واقع شود.
از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران میتواند از ظرفیتهای موجود در خطوط لوله احداثشده استفاده کرده
و برنامهریزیهای آتی را مبتنی بر صادرات گاز طبیعی به اروپا مدنظر قرار دهد.
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 امامی میبدی علی ،فریدزاد علی ( .)6934امنیت عرضهی گاز طبیعی :ارزیابی بازار آسیا و اروپا
براساس شاخص ، GSSIدوره  ،08شماره .26-93 ،6
 سامتی ،مرتضی ،صامتی ،مجید ،مالاسماعیلی دهشیری ،حسن ( .)6939تحلیل نقش ساختار
قانونی و امنیت حقوق مالکیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی .مجله علمی-پژوهشی
سیاست گذاری اقتصادی ،شماره .62: 00-648:
 سجادپور ،سید کاظم ،صادقی ،سید شمسالدین ( .)6983موقعیت ژئواکونومیک ایران و مالحظاتی
پیرامون صادرات گاز ،مطالعات اوراسیای مرکزی ،دوره  9شماره .1
 صفری فروشانی ،محمد علی ( ،)6981طراحی و ساخت پیگهای کروی ،دومین همایش توسعه
فناوری در صنعت نفت ،چالشها و راهکارها.
 عزتی ،عزت اله ،ویسی ،هادی ( .)6980تحلیل ژئوپلیتیک و ژئواکونومی خط لوله گاز ایران-هند .
فصلنامه ژئوپلیتیک ،دوره دوم ،شماره .20-00 ،0
 قاسمی جاوید ،علیرضا ( ،)6983بررسی روند تحوالت بازارهای جهانی گاز طبیعی و مروری بر
سیاس تهای ایران در خصوص صادرات گاز ،بیست و ششمین جلسه از سلسله کارگا ههای
پژوهشی در نفت و گاز ،مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ،دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
 ملکی ،عباس ( ،)6981امنیت انرژی و درسهایی برای ایران ،راهبرد یاس ،شماره -222 ،62
.240
 مهاجری ،پریسا ،فرید ،زاد علی ( .)6934ریسک خطوط انتقال صادرات گاز طبیعی :بررسی
عملکردها ،سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز ،تهران.
 مهاجری ،پریسا ،فرید ،زاد علی ( .)6936بررسی چشمانداز توسعه بازار گاز طبیعی و پتانسیل بالقوه
صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خطوط لوله به اروپا ،چهارمین کنفرانس لوله و خط انتقال نفت
و گاز ،تهران.
 مهرابی راد ،سینا (تیر  ")6936یک مدل نظریه بازی همکارانه ( )corporative gameبرای
تحلیل خط لوله صلح" تهران ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه تهران.
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