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چكیده
تدوین راهبردهاي کالن انرژي کشور، چراغ راهي براي تدوین اهداف کلیۀ زیر بخش ها و برنامه های 
بلندمدت انرژي است و انجام مطالعات تطبیقی در جهت بررسی تجارب دیگر کشورها می تواند در این 
امر تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله ارائۀ نتایجي راهبردي جهت استفاده در تدوین راهبردهاي کالن 
انرژي کشور با توجه به مطالعات تطبیقي بخش انرژي کشورهاي هم تراز و کشورهاي توسعه یافته و 
مقایسۀ نقاط قوت و ضعف آن ها با بخش انرژي ایران است. این پژوهش با استراتژی کیفی به لحاظ 
هدف توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک و با رویکرد تحقیقات 
توسعه ای انجام شده است. کشورهاي روسیه، هند، برزیل و نروژ برای انجام مطالعۀ تطبیقي با توجه به 
شاخص شدت انرژي، انتخاب شد و مطالعات تفصیلي این کشورها با توجه به معیارهاي سیاست های 
کالن انرژي، امنیت انرژي، ژئوپلیتیک انرژي و برنامه های زیست محیطی، انجام پذیرفت. با توجه به 
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نتایج مطالعۀ تطبیقی و تجارب کشورهای موردبررسی و با مالحظۀ ظرفیت ها و محدودیت های موجود، 
پیشنهادهایی جهت تدوین راهبردهای انرژی در کشور ارائه شده است.

محیط زیست ژئوپلیتیک،  انرژی،  امنیت  تطبیقی،  مطالعۀ  انرژی،  سیاست های  کلیدواژه ها: 

1. مقدمه
 بخش انرژِي کشور یکي از مهم ترین بخش هاي صنعت است که عالوه بر تأمین انرژي 
داخلي، سهم عمده ای از درآمد ناخالص ملي را نیز بر عهده دارد. براساس بحث های نظری، 
دولت می تواند نقش مهمی در تغییرات مصرف انرژی داشته باشد )Lu, et al, 2015(. دولت 
قادر است مستقیماً از طریق وضع قوانین و مقرراتی در زمینۀ انرژی و نظارت بر اجرای آن ها 
توازنی میان امنیت انرژی، رشد اقتصادی و حفاظت محیط زیست حاکم سازد )شهبازی و 

همکاران، 1394(.
با نگرشی کالن به حوزۀ انرژی کشور، پرسش های اساسی عبارت است از اینکه در شرایط 
فعلي با گسترش فناوری های انرژی های تجدیدپذیر و در دسترس بودن اقتصادي آن ها، چه 
سیاست هایي باید در سطح کالن اتخاذ شود و آیا ساختار کنوني بخش انرژي مناسب است یا 

نیاز به اصالح دارد؟
قوانین و مقررات مربوط به بهره وری انرژی نیز در اکثر کشورها، عامل حیاتی برای اجرای 
بخش  این  در  که  کشورهایی  تعداد  همچنین،  می شود.  معرفی  انرژی  بخش  سیاست های 
قانون گذاری می کنند نیز افزایش می یابد؛ به طوری که موفق ترین برنامه های بهره وری انرژی از 

.)Limaye et al, 2008( یک اساسنامۀ نظام مند برخوردار می شوند
برای پاسخ به این پرسش ها شایسته است از تجربیات کشورهاي هم تراز و کشورهاي 
دارای بهترین عملکرد در بخش انرژي بهره برد و برنامه ریزی استراتژیک آن ها را مطالعه کرد. 
در این تحقیق با رویکرد پیش گفته،  ابتدا کشورهاي هم تراز و پیشرفته را، با توجه به شاخص 
میزان شدت انرژي، انتخاب می کنیم و سپس به بررسي ابعاد مختلف بخش انرژي کشورهاي 
منتخب می پردازیم. این ابعاد عبارت اند از: سیاست های کالن انرژي،  امنیت انرژي، ژئوپلیتیک 
انرژي و مسائل زیست محیطی مربوط به انرژي. درنهایت، مسائل کلیدي و مهم حاصل از مطالعات 
ترازیابي را دسته بندی می کنیم و پس از مقایسه با نکات اساسي موجود در اسناد باالدستي کشور 
ــ شامل قانون اساسي، سند چشم انداز کشور و سیاست های کلي اصل 44ــ پیشنهادهایی براي 
تدوین راهبردها در کشور، عرضه می کنیم. انتخاب کشورها براساس شاخص شدت انرژي 
است. شاخص شدت انرژي می تواند نشان دهندۀ میزان استفاده از فناوری های نوین و همچنین 

.)Bell & Figueiredo, 2012( توسعه یافتگی مدیریت در مراکز تولیدي کشورها باشد ب
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2. پیشینه تحقیق
و  راهبردها  تدوین  و  کشور  انرژي  بخش  بررسي  در خصوص  متعددي  مطالعات  تاکنون 

سیاست های کالن این بخش انجام گرفته است. در ادامه، به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
تعیین روندهاي عمدۀ  از آن،   نفت« که هدف  آینده صنعت  »تدوین چشم انداز  پروژۀ 
امکان پذیر عرضه و تقاضاي انرژي در آینده، با توجه به منابع و امکانات، عوامل سیاسي،  حقوقي 
و اقتصادي، فناوري و دیدگاه خبرگان صنعت و با هدف استفاده بهینه از منابع و فرصت ها بوده 

است.4  
انرژي کشور در  تقاضاي  و  تعیین سبد عرضه  انرژي کشورکه هدِف آن  طرح جامع 
بلندمدت، با توجه به مدل های انرژي و اقتصاد کالن، است.5 این طرح باالترین مرجع براي 
تصمیم سازي در مسائل کالن انرژي کشور است. بعضی اهداف اساسي آن عبارت اند: ایجاد 
بستر مناسب براي ایجاد بانک اطالعات انرژي کالن کشور، ایجاد بستر مناسب جهت توسعۀ 
نیازهای کشور درزمینۀ انرژي و ارائۀ راهکارهاي سیاستي ـ  مدل های ملي انرژي، توجه به 

 مدیریتي بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت.
همچنین، پروژۀ سیاست های راهبردي انرژي و نقش قوانین مرتبط در آیندۀ انرژي کشور 
که با توجه به اسناد باالدستي، مطالعات ترازیابي، نظرات خبرگان،  تحلیل نقاط قوت، ضعف، 
فرصت ها و تهدیدها و مطالعات پیشین(، با نگرشي جامع به بخش انرژي کشور، به ارائۀ پیشنهاد 

براي تدوین راهبردهاي انرژي کشور می پردازد )آقایي و همکاران، 1391(.
در پژوهشی، تنظیم نقشۀ راه برای توسعۀ انرژی تجدیدپذیر در یک رویکرد سه مرحله ای 
مورد توجه قرار گرفته است. این نقشۀ راه، با استفاده از محرک های سیاستی تشویقی، بهبود 
رقابت و مقررات زدایی فضای بازار تدوین شده است و افزایش قابل توجه در مقیاس فعالیت ها 
در توسعۀ انرژی تجدیدپذیر را به همراه خواهد داشت که این امر متناسب با توسعۀ پایدار 

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر خواهد بود )منظور و نیاکان، 1391(.
در پژوهش توفیق و همکاران )1394(، پس از اشاره به تعاریف متفاوت واردکنندگان و 
صادرکنندگان از امنیت انرژی، آن را شامل پاسخ پویایی سیستم به اختالالت پیش بینی نشده 
دانسته است که تعادل توسعۀ تجارت انرژی بین صادرکنندگان و واردکنندگان را بر هم می زند. 
مطالعات انرژي در سایر کشورها نیز انجام گرفته است که برخي از آن ها عبارت اند از: 
کار مشترک انستیتوي ووپرتال آلمان و دانشگاه عالمه طباطبایي با عنوان »راهبرد انرژي پایدار 
براي ایران«، که سرفصل گزارش های آن عبارت اند از: نگاهي کلي به بخش انرژي و اقتصاد 

4. مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژي، 1384
5. این طرح را کمیسیون انرژي مجلس در 1387 برعهدۀ مؤسسۀ مطالعات بین المللي انرژي گذاشت. 
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ایران، روند تاریخي مصرف انرژي  و روند آیندۀ آن، سناریوهاي بهره وري در بخش هاي 
تقاضاي انرژي، انرژي هاي تجدیدپذیر و بررسي زیرساخت ها و بررسي اقتصادي آن ها، و 
سناریوي ترکیبي شامل مقایسه سناریوها، نحوۀ توسعۀ انرژي هاي تجدیدپذیر و مطالعۀ تطبیقي 
سیاست هاي کالن آن ها در دیگر کشورها، سیاست هاي ترویج بهره وري انرژي، نیروگاه هاي 
 Moshiri &( بهره وري  و  انرژي  قیمت  اصالحات  و  آلمان،  و  ایران  در  ترکیبي  سیکل 

.)Lechtenbohmer, 2015
پروژۀ ایران در سال 2040 را دانشگاه استنفورد با عنوان »چشم انداز گاز طبیعي، برق، و 
انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران« اجرا کرد. در این گزارش، عرضه و تقاضاي گاز طبیعي و برق 
بررسي شده است و روند آن تا سال 2040 پیش بیني مي شود. سپس توسعۀ انرژي هاي تجدیدپذیر 

 .)Azadi et al, 2017( در مقابل افزایش ظرفیت نیروگاه هاي برق گازسوز،  بررسي می شود
نتایج مطالعه برنامه ریزی جهت سیاست بهینه سازی انرژي براي تایوان براساس تجارب 
موفق بین المللی شامل به کارگیری سیاست بهینه سازی مصرف انرژي مشابه کشورهاي انگلیس، 
آمریکا، ژاپن و آلمان، است. در این مطالعه، یک مکانیسم کلي جهت افزایش کارایی انرژي 
به میزان ساالنه 2 درصد و همچنین توسعۀ یک طرح جامع اجرایي برای سیاست گذاري 

.)Lu, et al, 2008( بهینه سازی مصرف در سناریوهاي مختلف پیشنهاد شده است
برخي از مطالعات یادشده به صورت کّمی صورت گرفته و هدف آن تعیین سهم حامل های 
انرژي در سبد عرضه و تقاضاي انرژي کشور در بلندمدت و تدوین راهبردها بر این اساس بوده 
است. بعضی مطالعات، به صورت کیفي انجام گرفته و هدف از آن ها تبیین سمت و سویي بوده 

است که این بخش با توجه به شرایط محیط، به طرف آن حرکت می کند. 

3. روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف، توصیفی ـ تبیینی و ازنظر مخاطب شناسی، توسعه ای است. در این 
تحقیق، از استراتژی تحقیق کیفی استفاده  کرده ایم. با بهره گیری از روش مطالعۀ کتابخانه ای، 
داده ها را از منابع آرشیوی جهت انجام مطالعۀ تطبیقی استخراج کرده ایم. بدین منظور، ابتدا 
با مطالعۀ منابع اولیه و ثانویه، اطالعات موردنیاز را جمع آوری کردیم و سپس این مراحل را 
برای رسیدن به نتایج مطلوب طي کردیم: با توجه به دو شاخص شدت انرژي و میزان تولید 
انرژی های فسیلي،  کشورهاي تأثیرگذار در بازار انرژي، کشورهاي هم تراز و توسعه یافته جهت 
انجام مطالعه انتخاب شدند. این کشورها عبارت اند از: روسیه،  هند، برزیل و نروژ. برزیل و نروژ 
از بین کشورهاي پیشرو و به دلیل میزان پایین شدت انرژي، و روسیه و هند از بین کشورهاي 
هم تراز ایران با توجه به میزان باالي شدت انرژي و همچنین تولید فراوان انرژی های فسیلي، 
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انتخاب شده اند. البته معیار میزان دسترسي به اطالعات و آمار نیز در انتخاب این کشورها مؤثر 
بوده است. سپس، اطالعات تفصیلي این کشورها با توجه به معیارهای »سیاست های کالن 
انرژي، امنیت انرژي، ژئوپلیتیک انرژي و برنامه های زیست محیطی«، جمع آوری و خالصۀ 
آن ها در مقاله درج شد. مسائل کلیدي مربوط به بخش انرژي کشورهاي منتخب را استخراج 
کردیم. آن ها را با یکدیگر و با ایران، مقایسه کردیم؛ نکات مهم و کلیدي آن ها را دسته بندی 

و به عنوان نتایج راهبردي جهت تدوین راهبردهاي کالن انرژي، پیشنهاد کرده ایم.

4. یافته های پژوهش
درشکل1 میزان شدت انرژي کشورهاي تأثیرگذار در بازار جهاني انرژي نمایش داده شده 
نمودار  در  ایران مالحظه کرد.  با  مقایسه  در  را  منتخب  می توان جایگاه کشورهاي  است. 
مشخص است که شدت انرژي کشورهاي هم تراز )روسیه و هند هرکدام با شدت انرژی های 
به ترتیب برابر 0,42 و 0,38 تن معادل نفت به ازای هر هزار دالر( اختالف ناچیزی با ایران 
دارند؛ و در مقابل، شدت انرژي کشورهاي توسعه یافته )برزیل و نروژ با شدت انرژی های به 
ترتیب 0,13 و 0,06 تن معادل نفت به ازای هر هزار دالر(، اختالف فاحشي با ایران )0,51 تن 

معادل نفت به ازای هر هزار دالر(، دارند.

شكل1. مقایسۀ شدت انرژي کشورهاي منتخب ـ واحدها برحسب تن معادل
(International Energy Agency 2014 :نفت/ هزار دالر )مأخذ 

اطالعات تفصیلي کشورهاي منتخب با توجه به چهار معیار سیاست هاي کالن انرژي، 

205

96
یز 

 پائ
،2

4 
رة

شما
 ،7

رة 
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



امنیت انرژي، ژئوپلتیک انرژي و برنامه هاي زیست محیطي، که بیشترین وزن را در تدوین 
استراتژي هاي راهبردي انرژي کشورها دارند، در این قسمت بررسی می شوند. 

برای تبیین این معیارها، توضیح مختصري دربارۀ هریک از آن ها ارائه مي شود. امنیت انرژي 
به دنبال رفع نگراني کشورهاي متقاضي انرژي در زمینۀ به دست آوردن انرژي به میزان کافي و به 
موقع در آن کشورها است. در غیر این صورت،  بخش هاي متقاضي انرژي شامل خانگي، تجاري،  
صنعت، کشاورزي و حمل ونقل، دچار بحران انرژي مي شوند. ژئوپلیتیک انرژي مشخص 
مي کند که با توجه به مکان جغرافیایي و قدرت حاکم سیاسي، چه سیاست هاي انرژي به کار 
می رود. مالحظات زیست محیطي یکي از عوامل مهم و تاثیرگذار بر سیاست هاي کالن انرژي 
کشورها است و طبق پیمان کیوتو و به دنبال آن کوپ 6،21 براي هر کشور میزان محدودیت 
انتشار آالینده ها مشخص شده است. سیاست هاي کالن انرژي کشورها نیز منعکس کنندۀ نحوۀ 
رفتار کشورها در بازارهاي داخلي و جهاني و همچنین نحوۀ تعامل با سایر کشورها است. در 
مجموع، با مطالعۀ چهار معیار یادشده در بخش انرژي کشورها، مي توان نحوۀ رفتار آن ها در 
بازار انرژي و شیوۀ تعامل آن ها با سایر کشورها را در حوزۀ انرژي درک کرد و متناسب با آن ها، 

به سرمشق هایی برای ایران رسید و اقدام به تدوین سیاست هاي کالن انرژي کرد. 

5. معیار اول: سیاست های کالن انرژي 
5. 1. روسیه

نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی در مدیریت انرژي روسیه، به عهدۀ وزارت انرژي است و 
در امور مربوط به اعطاي مجوزهاي اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز، وزارت منابع طبیعي و 

محیط زیست بیشترین نقش را دارد )خورشیدي،1390(.
دورۀ  در  روسیه  انرژي  سیاست های   ،2020 سال  تا  روسیه  انرژي  استراتژي  سند 
ریاست جمهوري پوتین را بیان می کند. این سند در مي 2003 از سوي دولت روسیه تصویب 
شد. طبق این سند، صادرات انرژي به ابزار مهمي در سیاست خارجي روسیه بدل شد و انرژي 
.)Saunders & Kroutikhin, 2008( اهرمي سیاسي در رابطه با همه کشورها در نظر گرفته شد

 مراحل توسعۀ انرژي روسیه مطابق با سند استراتژي انرژي عبارت اند از: حذف آثار بحران 
اقتصادي بر بخش انرژي،  بهبود بهره وری انرژي با استفاده از نظام یکپارچۀ تولید، حمل ونقل 
 Milov &( و توسعه و توزیع گاز طبیعي در شرق دور روسیه، توسعۀ انرژی های جایگزین

.)Kuchins ,2006
5. 2. هند

6. COP 21
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صنعت انرژی هند تحت نظر و کنترل وزارت نیرو، وزارت نفت و گاز طبیعی، وزارت انرژی های 
جدید و تجدیدپذیر، وزارت زغال سنگ و سازمان انرژی اتمی است. کمیسیون برنامه ریزی به 
ریاست نخست وزیر، جهت برنامه ریزی متمرکز و هماهنگي برنامه های وزارتخانه های اصلي 
هند وجود دارد که شامل بخش برق و انرژي نیز هست )غفاری، 1391(. بخش اعظم تأسیسات 
برق هند را دولت فدرال یا شرکت های دولتی اداره می کند و نیروگاه های حرارتی )حدود 
70 درصد( انرژی هسته ای و دیگر انرژی های تجدیدپذیر )حدود 16 درصد( و نیروگاه های 

.)IEA, 2016( و بیشترین سهم از این تولید را دارند )برق آبی )حدود 14 درصد
سیاست های کالن این کشور شامل این موارد است: افزایش تقاضا برای نفت و گاز، توسعۀ 
ظرفیت پاالیشگاهی و تأکید بر تولید انبوه انرژی های تجدیدپذیر به خصوص سوخت های 
زیستی، آزادسازی بخش انرژي، اصالح مالیات و قیمت ها، سرمایه گذاری در بخش انرژي با 
مشارکت بخش خصوصي، اصالح بخش زغال سنگ از طریق مقررات زدایي،  سرمایه گذاری 
در زیرساخت های توزیع نظیر خطوط لوله،  راه آهن، بندرها و شبکه های انتقال برق و بهره گیری 

.)Government of India, 2005, Integrated Energy Policy(از تکنولوژی های نوین

5. 3. برزیل
»آژانس ملي نفت، گاز طبیعي و سوخت های زیستي« و »آژانس تدوین مقررات برق« سازمان های 

اصلِي تدوین مقررات و تنظیم بازار در حوزه های نفت و گاز و برق اند.
در پایان دهۀ 1990 م و ابتداي دهۀ نخست 2000 م، سیاست گذاران بخش انرژي فراینِد 
آزادسازی تجاري را به عنوان سیاست اصلي انرژي کشور دنبال کردند. در 1997 م، قانون و 
چارچوب سرمایه گذاری در زمینۀ نفت تصویب شد و آزادسازي تجاري در این زمینه محقق 
گشت. اهداف اصلي این قانون، ایجاد شوراي ملي سیاست گذاری انرژي )NPE(، افزایش 

استفاده از گاز طبیعي، افزایش رقابت در بازار انرژي و سرمایه گذاری در تولید برق است. 
در بخش خانگي و صنعتي، سیاست های جاري دولت عمدتاً بر بهبود کارایي مصرف انرژي 
بنا گذاشته شده و افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر موردتوجه خاص این کشور است. برزیل 
سومین تولیدکنندۀ بزرگ برق آبی در جهان بعد از چین و کانادا است )آقایي و همکاران، 

.)1391
تحول بزرگ در بخش انرژي برزیل و در استراتژی های آیندۀ آن، اکتشاف منابع عظیم نفت 
در الیۀ پیش نمکي بخش دریایي در 2000 م، بود. پیش از این، توجه سرمایه گذاری در سبد 
انرژي این کشور به سمت انرژی های تجدیدپذیر بود؛ اما در حال حاضر توجه سرمایه گذاری ها 

.)Román, 2014( به سمت نفت است
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5. 4. نروژ
سیاست گذاری و تنظیم بازار انرژي به عهدۀ وزارت نفت و انرژي این کشور است. در اواخر 
دهۀ 1980 م وزارت نفت و انرژي به علت پراکندگي قوانین مربوط به انرژي و با هدف ایجاد 
بازار انرژي کارآمدتر و سازمان دهی عرضۀ انرژي با توجه به نیازهاي اقتصادي و اجتماعي جامعۀ 
نروژ، درصدد برآمد تا طرحي منسجم از قوانین و مقررات موردنیاز این بخش ارائه دهد. این 
طرح پیشنهادي را، که عنوان آن ))قانون انرژي نروژ(( بود، وزارت نفت و انرژي در سال های 
ـ1990 م در نه بخش تنظیم کرد؛ شامل مواردی همچون قوانین مربوط به تولید، انتقال،  1989
تجارت و توزیع انرژي در نروژ، و به طور ویژه، قوانیني دربارۀ عرضۀ برق کشور بود. قانون انرژي 

نروژ از اول ژانویه 1991 الزم االجرا شد.
سیاست کالن انرژي این کشور با هدف رسیدن به توسعۀ اقتصادي نروژ تنظیم شد. اهداف 
اساسي این سیاست شامل چنین مواردی بود: حفظ  و تأمین  یک نرخ ثابت اکتشاف و توسعه 
به کارگیری  تأمین  بلندمدت کشور، حفظ و  اقتصادي  منافع  با  نروژ متناسب  قارۀ  در فالت 
منطقي و اقتصادي از منابع انرژي و تضمین عرضه انرژي و همچنین یکسان سازی قیمت های 
مصرف کننده، کارآمد کردن تولید و توزیع برق از طریق به کارگیری یک بازار کارآمد انرژي، 
 Lauen, IJEEP, 2017( کاهش آلودگی های زیست محیطی از طریق استفاده کارآمدتر از انرژي
;Bjoerndalen, 2003 &(. سیاست های کالن بخش انرژي این کشور عبارت است از: توسعۀ 
بخش نفت و گاز از طریق توسعه فناوری های جدید و تشویق بین المللی سازي این بخش و 
همچنین تشویق براي همکاري شرکت های خارجي و داخلي در برنامه های تحقیقاتي فعالیت های 

اکتشافي و تولیدي، خصوصاً در منطقه پوسته آرکي7 واقع در شمالی ترین نقطۀ کشور نروژ. 

5. 5. ایران
سیاست های کلي نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزۀ انرژی، در 1377/10/23 تصویب شد؛ 
مقام معظم رهبری در تاریخ 3 /11/ 1379  آن را تأیید کرد و به شمارۀ 76230/1 در تاریخ 3 

/11/ 1379 از سوی دفتر ایشان ابالغ شد. 
این سیاست ها در دو بخِش سیاست های مربوط به نفت و گاز و سیاست های مربوط به سایر 
منابع انرژی جهت تدوین سازوکارهای اجرایی الزم به قوای سه گانه ابالغ شده است. مبتنی بر 
سیاست های فوق، شورای عالی انرژی نسبت به تدوین سیاست های اجرایی در حوزۀ انرژی به 

شرح زیر اقدام نموده است که برخی از آن ها به شرح ذیل است:
ـ واقعی کردن قیمت نسبی حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده حداکثر 

7. Norwegian arctic shelf
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تا پایان پنج سال اول اجرای این سند و تداوم آن؛
ـ تفکیک کامل وظایف حاکمیتي از تصدي گري و ایجاد ساختارهاي مناسب براي ایفاي 
وظایف حاکمیتي در بخش  انرژي  کشور به ویژه  صنعت  نفت  با تأکید بر اعمال حق حاکمیت 

و مالکیت ملي بر منابع و ذخایر و صیانت از آن؛
ـ ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع انرژي اولیۀ کشور از طریق تعریف و استقرار زنجیرۀ 

ارزش بر مبناي نتایج امکان سنجی فني و اقتصادي و مالحظات زیست محیطی؛
ـ ایجاد بازارهاي رقابتي درزمینۀ تولید و عرضۀ حامل های انرژي؛

ـ بهره گیري مؤثر از موقعیت منطقه اي و جغرافیایي کشور براي خرید، فروش، معاوضه، 
انتقال، فراوري و ذخیره سازي  نفت  و گاز و برق  در  بازارهاي  داخلي  و منطقه اي  با  رویکرد 
حداکثر سودآوري در تجارت حامل هاي انرژي با تأکید بر ارتقای دیپلماسی انرژی)شوراي 

عالي انرژي، 1395(.

6. معیار دوم: امنیت انرژي
6. 1. روسیه

ازآنجا  که روسیه تولیدکننده و انتقال دهندۀ بزرگ انرژي است، بازیگر مهمي درزمینۀ امنیت 
انرژي در جهان به شمار مي رود. گرچه این کشور میزان قابل توجهی از منابع فسیلي را در اختیار 
دارد و خواستار همکاري بسیار با مصرف کنندگان است، اما در عمل دیده مي شود که از انرژي 

به عنوان ابزاري در سیاست خارجي اش استفاده مي کند )حاجی میرزایی و همکاران، 1386(.
با آسیا،  بلندمدت خود در نظر دارد که روابط گسترده تری  روسیه در برنامه ریزی های 
خصوصاً کشورهاي ژاپن و چین، داشته باشد. براي این منظور، قصد دارد صادرات نفت و گاز 
را به چین و صادرات نفت به ژاپن را افزایش دهد. جهت پوشش این تقاضاها روسیه باید در 
تولید نفت و گاز خود پایداري داشته باشد. ولي رشد تولید نفت در این کشور در حال کاهش 
است و براي حفظ و افزایش نرخ رشد تولید در بخش نفت، نیاز به کشف و توسعه میدان های 
جدید نفتي هست. براي این کار نیز باید از فناوری های نوین استفاده کند و زیرساخت های 

بخش انرژي را توسعه دهد )امنیت انرژي در قرن بیست ویکم، 1389(.
روسیه با طرح های خط لوله ای که به طور مستقیم کشورهاي تولیدکنندۀ انرژي در اوراسیای 
مرکزي را به بازارهاي اروپایي وصل می کند )مانند باکو ـ ارزروم( مخالفت کرده است. در 2003 
م، روسیه توافقنامۀ خط لوله شمال را براي تأمین گاز آلمان امضا کرد. این لوله سبب وابستگي 

بیش ازپیش انرژي اروپا به روسیه خواهد شد )کوالیی و اله مرادی، 1390(.
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6. 2. هند
هند با جمعیتي حدود 1,1 میلیارد نفر، دومین کشور پرجمعیت و پنجمین کشور مصرف کنندۀ 
انرژي در دنیا محسوب می شود. با توجه به اینکه رشد جمعیت در هند، روندي فزاینده دارد و 
داراي منابع انرژي کمي است، مي توان گفت که براي دستیابي به امنیت انرژي با موانع بسیاري 

روبرو است )صادقی،1390(. 
براساس پیش بینی مؤسسۀ اقتصاد انرژی ژاپن )IEEJ(، تا سال 2035 م تولید نفت هند در 
حدود 700 هزار بشکه در روز ثابت خواهد ماند، درحالی که مصرف نفت این کشور طی دورۀ 
2010-2035 به بیش از دو برابر افزایش می یابد و این تقاضای جدید تنها از راه واردات نفت 
 )Madan, 2006( قابل تأمین خواهد بود.8 هند تنها 0/4 درصد از ذخایر نفت جهان را دارا است
و به احتمال فراوان، این میزان ذخایر با توجه به مصرف فعلی به مدت هشت سال و با در نظر 
گرفتن سطح تولید کنونی تا 33 سال حفظ خواهد شد. این وضعیت در شرایطی است که طبق 
پیش بینی ها، تقاضا برای نفت در این کشور ساالنه 11/7 درصد تا سال 2035 م افزایش خواهد 
یافت. طبق برآوردها، واردات نفت از 75 درصد در 2014 م به 80/5 درصد در 2017 م خواهد 
رسید و این روند حالت افزایشی خود را حفظ می کند و به 92 درصد در سال 2035 م می رسد 
)IEA, 2016(. افزایش قیمت نفت و از سوی دیگر نگرانی های زیست محیطی ناشی از افزایش 
تقاضای انرژی، هند را به سمت دستیابی به گاز طبیعی سوق داده است. پیش بینی ها نشان می دهد 
که تقاضا برای گاز طبیعی در هند در مقایسه با دیگر منابع انرژی روندی افزایشی را طی خواهد 

کرد )امیدی و پورعلی، 1394(.
براساس این توضیحات، موضوعاتي که جهت حفظ امنیت انرژي باید موردتوجه قرار گیرند 
عبارت اند از: اصالح سبد عرضه و تقاضاي انرژي از طریق انجام مطالعات جامع انرژي، با تأکید 
بر انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای در بلندمدت، صرفه جویی در مصرف انرژي، آزادسازی 
قیمت ها، سرمایه گذاری خارجي در بخش انرژي شامل توسعۀ زیرساخت های توزیع و بهره گیری 
 )Integrated از فناوری های نوین و گسترش بازارهای عرضه انرژی به ویژه در تأمین گاز طبیعی

.Energy Policy, 2005(

6. 3. برزیل
برزیل دومین دارندۀ ذخایر نفت خام در آمریکاي جنوبي است و یکي از تولیدکنندگان موفق 
است. برزیل 8,8 درصد تولید نفت  خام خود را به آمریکا صادر کرده است و با تأمین 1,5 
درصد واردات نفت خام آن کشور، سومین عرضه کنندۀ بزرگ نفت به آمریکا در منطقۀ 

8. International Energy Agency )IEA(, 2016
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آمریکاي التین طي سال 2007 بوده است. با اکتشافات اخیر نفت در سواحل جنوبي اقیانوس 
اطلس، نقش برزیل به عنوان یکي از تولیدکنندگان هیدروکربن در دنیا بین پنج تا ده سال 
آینده پررنگ تر خواهد شد. همین اکتشافات جدید برزیل را پنج تا ده سال آینده از واردات 
گاز طبیعی بی نیاز کرده و بر بولیوي و دیگر کشورها در منطقه تأثیر قابل توجهی داشته است 

 .)International Energy Agency, 2016(

6. 4. نروژ
نروژ یکي از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلي بازار جهاني انرژي است و نگرش این 
کشور نسبت به امنیت انرژي نه تنها بر توسعۀ نروژ بلکه بر توسعه در بازارهاي جهاني انرژي نیز 
تأثیرگذار است. بیشتر منابع انرژي هیدروکربني این کشور صادر می شود و عمدۀ نیاز داخلي آن 
را انرژی های تجدید پذیر خصوصاً برق آبی تأمین می کند این ساختار سبد انرژي سبب می گردد 
که این کشور نسبت به روند تغییر بازار جهاني انرژي حساس و آسیب پذیر باشد. دو جنبه براي 
امنیت انرژي وجود دارد: یکي ارائۀ انرژي کافي با قیمت مناسب براي توسعۀ کشور و رفاه 
شهروندان؛ دوم ارائۀ چارچوب ها ایمن براي توسعۀ بخش داخلي انرژي و فعالیت های بین المللی 
وابسته به آن )Moe & Midford, 2014(. این کشور همچنین بهره برداری از حوزه هاي جدید 
ـ که دو خط لولۀ احتمالي ازآنجا، گاز آلمان و فرانسه را تأمین  در قطب شمال و دریاي برنتز راـ 

خواهد کردــ در برنامه دارد )فرجي راد، 1395(.

6. 5. ایران
با توجه به اینکه ایران داراي ذخایر فراوان انرژي فسیلي است، امنیت انرژي این کشور از طریق 
تأمین امنیت تقاضاي خارجي انرژي جهت کسب درآمد کافي براي ادارۀ کشور، معني و 
مفهوم پیدا می کند. از طرفي، با پیشرفت فناوری ها و افزایش تولید از منابع نامتعارف نفت و 
گاز )شیل هاي نفتي و گازي( و همچنین تسهیل در دسترسي به منابع انرژي تجدیدپذیر در 
جهان، کانون های تولید و مصرف انرژي و نتیجتاً بازارهاي جهاني انرژي دچار تحول شده است. 
بدین معني که کانون های تولید انرژي در جهان افزایش یافته و بنابراین متقاضیان انرژي قدرت 

چانه زنی بیشتري یافته اند. 
جهت مقابله با تهدید امنیت تقاضاي انرژي می توان سیاست هایی نظیر تنوع بخشی به منابع 
عرضۀ انرژي، تولید صیانتي و مدیریت مصرف انرژي را به کار گرفت که می تواند به امنیت هر 

چه بیشتر انرژي کمک کند. 
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7. معیار سوم: ژئوپلیتیک انرژي
7. 1. روسیه

ـ کنترل بیش  ـ پس از عربستان سعوديـ  روسیه به عنوان دومین صادرکنندۀ بزرگ نفت در دنیاـ 
از یک چهارم از منابع اثبات شده گاز جهان )در حدود 1680 هزار میلیارد ف وت مکعب( را 
در اختیار دارد و اروپا در حال حاضر 23 درصد از گاز موردنیازش را از روسیه وارد می کند 
)Ebel, 2009(. البته یک وابستگي متقابل میان روسیه، به عنوان تولیدکننده، و اروپا، به عنوان 
مصرف کننده، وجود دارد. در کوتاه مدت، تولیدات گاز روسیه می تواند حیات اقتصادي آلمان، 
یونان، اتریش و فنالند را تعیین کند. درحالی که روسیه نیز به مصرف کنندگان اروپایي نیاز دارد، 
اهرم فشار آن ها روي روسیه در کوتاه مدت فقط تحریم مسکو است که البته در صورت بروز 
یک اختالف تجاري بر سر گاز، اروپائیان بیشتر متضرر خواهند شد. درهرحال، در کوتاه مدت 

.)Astrov  2010( هیچ اهرم قابل مقایسه ای وجود ندارد
روسیه از انرژي به عنوان اهرمي قدرتمند در مذاکرات و اختالفاتش با همسایگان تازه 
به دوران رسیدۀ خود )اوکراین و گرجستان( استفاده می کند و همچنان در مقابل التماس های 
اروپا براي برقراري حقوق قابل مقایسه براي سرمایه گذارانش در روسیه مقاومت می کند )خادم 

و جوکار، 1392(.

7. 2. هند
به دلیل مشکالت ژئوپلیتیک در رابطه با خرید نفت از ایران و همچنین نیاز روزافزون این کشور 
به واردات نفت، هند سیاست تنوع در تأمین واردات سوخت های فسیلی را در پیش گرفته است. 
دولت هند اعالم کرده که واردات نفت خام از ایران را تا 11 درصد کاهش داده است و جای 

خالی نفت ایران را از کشورهای عراق و عربستان جبران می کند )غفاری، 1391(.
شاید هند، چنان که گفته شد، دارای جایگزین های متعدد در بازار نفت باشد، اما در بازار 
گاز کشورهای معدودی حضور دارند و، از سوی دیگر، به دلیل محدودیت هایی که در منابع 
این کشور وجود دارد، دهلی نو مایل نیست از انتقال گاز به وسیلۀ خطوط لوله یا راه های دیگر از 
ایران به کشورش چشم پوشی کند. جایگزین واردات هند کشورهای قطر، روسیه و ترکمنستان 

خواهند بود که هریک مشکالت فنی و سیاسی خود را دارند )امیدی، 2014(.
از طرف دیگر، هزینۀ انتقال گاز ترکمنستان و روسیه به هند با توجه به بعد مسافت و مشکالت 
امنیتی افغانستان در کوتاه مدت قابل توجیه نیست. ضمن آنکه با توجه به سرمایه گذاری های 
صورت گرفته برای انتقال گاز به اروپا و ترکیه، بعید است روسیه بتواند منبع مهمی برای نیازهای 
گازی هند نیز باشد. در ضمن، همکاری با روسیه یک دسته الزامات سیاسی به نفع روسیه دارد 
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که کشورها بااکراه به آن تن می دهند. بر این اساس، این کشور به جز نفت و گاز چند کشور 
معدود به ایران و نیجریه هم نگاه راهبردی دارد )امیدی، 1394(.

7. 3. برزیل
برزیل نقش استراتژیکي در اقتصاد جهاني و عرصۀ ژئوپلیتیک بازي مي کند. همسایگي جغرافیایي 
برزیل با بزرگ ترین کشور دارندۀ نفت آمریکاي جنوبي، ونزوئال، از نقاط قوت ژئوپلیتیکی 
این کشور است. برزیل براساس برآورد سال 2011 م داراي ذخیره نفتي 13,2 میلیارد است 
که در استراتژي بلندمدت خود نیازمند به واردات نفت است. به همین منظور، همسایگي این 
 .)Sennes & Narciso, 2009( کشور با ونزوئال سبب کاهش آسیب پذیری این کشور مي شود
کشف منابع عظیم نفتي دریایي در الیه های پیش نمکي9 سبب جذب سرمایه گذاری زیادي شده 
است. مرزهاي آبي وسیع این کشور سبب شده است تا بتواند انرژي برق آبی فراواني تولید کند. 
همچنین، سرزمین وسیع و منابع غني طبیعي، پتانسیل فراوان تولید انرژی های خورشیدي و بادي 

.)De Paula & Francine 2014( را براي این کشور به وجود آورده است

7. 4. نروژ
نروژ به دلیل داشتن ذخایر فراوان نفت و گاز و قرار داشتن در قارۀ  اروپا، داراي اهمیت فراواني 
در بین کشورهاي اروپایي، به ویژه کشورهاي اروپاي غربي، است. کشورهاي اروپاي غربي 
سعي می کنند برای تأمین انرژی، ارتباط بیشتری با نروژ داشته باشند؛ به طوري که مثاًل، فرانسه 
طي معاهده ای، انرژي خود را از طریق خط لوله از نروژ تأمین می کند. سهم بزرگي از ذخائر 
دریایي این کشور در دریاي شمال قرار دارد و قسمتي از آن به صورت مشترک با روسیه است 

.)Austvik, 2007(
با افزایش گرماي جهاني و آب شدن تدریجي یخ ها، هزینه های استخراج کاهش  و تمایل 
براي فعالیت های تولیدي توسط نروژ و روسیه افزایش یافته است. حال، بحث بر سر این است که 
 Østerud( چه کشوري می تواند منابع را در اختیار و کنترل خطوط کشتیراني را بر عهده بگیرد
Hønneland, 2014 &(. ژئوپلیتیک انرژي کشور نروژ شامل منابع فراوان نفت و گاز حاصل 
خشکي و دریا، دسترسي به آب های آزاد و تقاضاي فراوان از جانب کشورهاي اروپایي است.

7. 5. ایران
ایران با توجه به داشتن منابع غني نفت و گاز و تمرکز عمدۀ این منابع در منطقۀ خلیج فارس 

9. Pre-salt layers
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با دسترسي به آب های آزاد ازیک طرف و رشد نیاز به انرژي کشورهاي صنعتي، قدرت های 
بزرگ اقتصادي و قدرت های در حال ظهور، از طرف دیگر، داراي موقعیت ژئوپلیتیک مناسبي 
در منطقه و جهان است. این کشور همچنین به دلیل نزدیکي با کشورهاي اروپایي از سمت 

شمال غربي، می تواند انتقال دهندۀ انرژي از سمت کشورهاي همسایۀ شمالي به اروپا باشد.
ازجمله تهدیدهای ژئوپلیتیکی ایران می توان به میدان ها عمده در حاشیه مرزي کشور، در 
هم کنشی ژئوپلیتیک قومي و ژئوپلیتیک ذخایر، تهدید ژئوپلیتیک تولید منابع نامتعارف و تغییر 
بازار تجارت، بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز، مسیرهاي جایگزین انتقال انرژي، خط لولۀ 
گاز ترانس خزر، دور زدن تنگه هرمز و ازجمله فرصت ها به بی ثباتی عراق، بي ثباتي افغانستان، 
بي ثباتي شمال آفریقا، تنش روابط روسیه و اتحادیۀ اروپا. سوآپ شمالي ـ  جنوبي گاز طبیعي، 
سوآپ شرقي ـ غربي گاز طبیعي )ترانس ایران به جای ترانس کاسپین(، سوآپ شمالي و جنوبي 

نفت )نکا-جاسک( اشاره کرد )جوکار، 1395(.

8. معیار چهارم: برنامه های زیست محیطی
8. 1. روسیه

آلودگي هوا ناشي از صنایع سنگین، کارخانه های تولید برق زغال سنگی و حمل ونقل در شهرهاي 
بزرگ، آلودگي آب رودخانه ها و آب گذرها و سواحل ناشي از فعالیت های صنعتي، شهري 
و کشاورزي، تخریب جنگل ها، فرسایش خاک، آلودگي خاک ناشي از استفادۀ نادرست از 
مواد شیمیایي در کشاورزي، مناطق آلوده به مواد رادیواکتیو، آلودگي آب های زیرزمینی ناشي 
از پسماندهاي سمي و مدیریت زباله های شهري و وجود انبارهاي بالاستفادۀ آفت کش مهم ترین 

.)Jörgens, 2012( مشکالت زیست محیطی روسیه به شمار می روند
سیاست های زیست محیطی روسیه بیشتر شامل حفاظت از جنگل ها و مدیریت منابع آبي 
است. اخیراً  روسیه سرمایه گذاری براي توسعۀ فناوری های پاک نظیر باتري خودروهاي برقي و 
سوخت زیستي را شروع کرده است که البته سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمینه موردنیاز 

.)Shafeie & Salim, 2014( است

8. 2. هند
هند در سند شاخص عملکرد محیط زیست با شاخص 53/58 درصد در رتبۀ 141 جهان قرار 
بااین حال،  افزایش شاخص داشته است؛  درصد  گرفته و در طول دورۀ ده ساله، حدود 20 
 )Integrated Energyپایین ترین عملکرد محیط زیستی را در بین کشورهای مورد بررسی دارد

 .Policy, 2005(
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هند از جمله کشورهایی است که دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان در حوزۀ 
محیط زیست است و با بهره گیری از ظرفیت های قانون اساسی و نیز سایر قوانین مدنی، قوۀ 
قضائیۀ هند توانسته است نقش مهمی در حمایت از محیط زیست این کشور بر عهده گیرد 

)ارشدی، 1384(
چهار دلیل عمدۀ آلودگي هواي این کشور عبارت است از: گازهاي خروجي از اگزوز 

اتومبیل ها، نیروگاه های حرارتي، واحدهاي صنعتي، پاالیشگاه ها.
طي بیست سال گذشته حجم گازهاي آلوده خروجي از اتومبیل ها، هشت برابر بیشتر و در 
همین مدت آلودگي ناشي از صنایع چهار برابر شده است؛ اما میزان کنترل آلودگي و خدمات 
شهري به همان نسبت افزایش نداشته است، به طوري که شرایط کیفیت هوا در شهرهاي بزرگ 
.)International Energy Agency 2011(  هند نظیر کلکته، دهلي، بمبئي و چنایي بسیار بد است

یکي از دیگر دالیل عمدۀ آلودگي هواي این کشور به کارگیری وسیع زغال سنگ براي 
  )The World Bank,تولید برق است. بیش از 80 درصد برق هند از زغال سنگ تأمین مي شود

 .2010(
در آوریل 2011، وزارت محیط زیست و جنگل ها در هند الزامات و مقررات زیست محیطی 
سخت گیرانه تری نسبت به نیروگاه هاي برق با ظرفیت بیش از 500 مگاوات  وضع کرد. این 
مقررات سخت گیرانه در مورد کارخانه های فوالد با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون تن در 
سال و کارخانه های تولید سیمان با ظرفیت بیش از سه میلیون تن در سال نیز اعمال مي شود. 
به نظر می رسد در کنار سختگیری های اعمال شده روی کیفیت وسایل نقلیه و کارخانه های 
صنعتی، هند راهبرد اصلی خود را بر توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر و زیستی استوار کرده 

.)United Nations Environmental Programme ,2012(است

8. 3. برزیل
دولت برزیل در سال 2009 م قانون تدوین سیاست ملي تغییرات آب و هوایي را تدوین 
کرد. قسمت انرژي مربوط به این قانون شامل توسعۀ اقتصادي ـ  اجتماعي با حفاظت از سیستم 
آب و هوایي، کاهش انتشار گازهاي گلخانه ای، سازگاري با تغییرات آب و هوایي و تشویق 

.) Loumi, 2014( براي توسعۀ بازار کربن ملي است
توسعه و پیشرفت سیاست های زیست محیطی برزیل و تحقیق دربارۀ تولید انرژي هاي 
تجدیدپذیر موجب شد میزان انتشار گازهاي گلخانه ای در این کشور طي چهار سال، 2 میلیارد 
تن کاهش یابد. تولید سوخت اتانول در برزیل تا پنج سال دیگر دو برابر خواهد شد. تالش های 
برزیل درزمینۀ تولید انرژي هاي تجدیدپذیر و حفاظت از جنگل های استوایي، موجب شده 
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است میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در این کشور کاهش چشمگیري داشته باشد. دولت 
برزیل در سال 2003 م براي تشویق مردم به استفاده از سوخت زیستي، طرحي براي افزایش 
تولید و استفاده از این گونه سوخت ها ارائه کرد )Jörgens, 2013(. این کشور پتانسیل خوبي 
براي پروژه های جایگزیني سوخت و کارایی انرژي به ویژه در صنایعي مانند آلومینیوم، سیمان، 

صنایع شیمیایي، آهن، کاغذ و خمیرکاغذ دارد )محمدباقري و خلیلي یادگاري، 1395(.

8. 4. نروژ
ایجاد و رعایت استانداردهاي  زیست محیطي از اولویت های اصلی نروژ محسوب مي شود. این 
کشور توانسته است بین  فعالیت های نفتی، ماهیگیری و مالحظات زیست محیطي توازن نسبي 

برقرار کند.
مشابه در  فعالیت های  با  مقایسه  تولید می کند در  نروژ آلودگی هایی که هر واحد  در 
کشورهاي دیگر پایین تر است. به استثنای آلودگي ترکیبات آلي فرار که به علت بارگیري 
دریایي گسترده در فالت قاره نسبتاً باال است، فعالیت های دریایي نروژ براي تضمین مالحظات 
زیست محیطی تابع یک رژیم دقیق است. این رژیم دقیق تا حدودي از تعهدات پذیرفته شده 
در توافقات زیست محیطی بین المللی و تا حدودي از اهداف زیست محیطی ملي ناشي مي شود.

اخیراً نروژ از انرژي برق آبی به سایر منابع انرژي روی آورده است که اثرهای زیست محیطی 
کمتري دارند. اولین قدمي که دولت برداشته است، تشویق سازمان ها و مالکان آپارتمان ها 
برای سوزاندن سوخت های زیستي براي گرمایش و برق، به جاي سوخت های فسیلي است. 
 Jörgens,( شرکت های دولتي پروژه های مختلف برق تجدید پذیر را در دستور کاردارند

.)2013

8. 5. ایران
عمدۀ مسائل زیست محیطی ایران شامل آلودگی های ناشي از حمل ونقل، جنگل زدایی، 

ریز گردها، مدیریت منابع آبي و آلودگی های ناشي از پاالیشگاه ها است.
مقام معظم رهبری در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی، در نامه ای به رؤسای قوا، 
سیاست های کلی محیط زیست را ابالغ کرد. ایجاد نظام یکپارچه ی ملی محیط زیست، مدیریت 
هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، جرم انگاری تخریب محیط زیست، تهیۀ اطلس زیست بوم 
کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخالق 

زیست محیطی ازجمله محورهای ابالغیۀ ایشان است.
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9. بحث و نتیجه 
هدف از این تحقیق بررسي سیاست های کالن انرژي کشورهاي منتخب و مقایسۀ آن ها با 
سیاست های کالن انرژي کشور و همچنین تحلیل شکاف و پیشنهاد سیاست های راهبردي 
جهت پوشش این شکاف است. با توجه به مطالعات ما، سیاست های برگرفته از چهار معیار 
سیاست های کالن انرژي، امنیت انرژي، ژئوپلیتیک انرژي و مالحظات زیست محیطی، مربوط 
به کشورهاي منتخب، در جدول 1 خالصه شده اند. این جدول همچنین، ارتباط هریک از 

سیاست های فوق الذکر با هریک از کشورهاي مورد مطالعه را نشان مي دهد.
جدول 1. جمع بندی تطبیقی سیاست های انرژی کشورهای منتخب

 حاوی برخی سیاست های مهم و متمایز کشورهای منتخب و برخی سیاست های جدول 1 حاوی برخی سیاست های مهم و متمایز کشورهای منتخب و برخی سیاست های 
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انجام  برای  الگویي  مي توانند  سیاست ها  این  می کنند.  دنبال  آن ها  که  است  مشترکی 
سیاست گذاري در بخش انرژي ایران، با توجه به عوامل تاثیرگذار بر محیط کالن انرژي  و 
قوانین انرژي حاکم بر این کشور باشند. قوانین حاکم بر ایران در اسناد باالدستي این کشور 
شامل قانون اساسي، سند چشم انداز و سیاست هاي ابالغي اصل 44 ، ذکر شده اند. در این اسناد، 
ویژگي هایي نظیرِ رعایت کرامت انساني، حقوق و آزادي هاي انساني و مشروع، عدالت و توسعه 
)آقایي و دیگران،  1391( وجود دارند که ایران را از سایر کشورها، متمایز مي کنند. بنابراین، 
با مطالعۀ سیاست های کالن انرژي کشورهاي منتخب و ترسیم وضعیت مطلوب و مقایسۀ آن 
با قوانین حاکم بر وضعیت موجود ایران و همچنین بررسي چالش ها و تنگناهاي بخش انرژي 
کشور، چندین سیاست کالن جهت پوشش شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب بخش انرژي 

کشور به ترتیب اولویت، پیشنهاد می کنیم:
ـ در متن سیاست های کلی کشور بر ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع انرژی و کاهش 
ضایعات و تلفات در بخش های مختلف تولید و انتقال و توزیع تاکید شده و از سوی دیگر 
براساس گزارش شورای عالی انرژی )1395(، ایران با چالش هایی همچون باال بودن شدت انرژي 
و پایین بودن بهره وری انرژی در مقایسه با کشورهاي هم تراز، باال بودن تلفات در بخش های 
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تولید، تبدیل و عرضه انرژي در کشور و ورود و تولید محصوالت کم  بازده و پرمصرف انرژی 
مواجه است. با توجه به این مطالب و نیز به استناد رویکرد مشترک کشورهای مطالعه شده در 
خصوص افزایش بهره وری در منابع و مصارف، پیشنهاد می کنیم سیاست های عمومی عملیاتی 
در خصوص افزایش بهره وری و کاهش تلفات در اکتشاف، استخراج، استحصال، انتقال، توزیع 
ـ چه از  و مصرف همۀ منابع و مصارف انرژی کشور به ویژه از طریق توسعۀ فناوری های نوینـ 
طریق توسعه و خلق دانش و فناوری بومی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و همکاری با 
ـ در دستورکار جدی دولت قرار گیرد. همچنین،  دانشگاه ها و چه انتقال تکنولوژی های نوینـ 
با توجه به ضرورت فرهنگ سازی در جامعه، برنامه های آموزشی و ترویجی در جهت توسعۀ 
فرهنگ صرفه جویی و بهینه سازی در همۀ الیه های جامعه مدنظر قرار گیرد.  بهبود بهره وری 
انرژي با استفاده از نظام یکپارچۀ تولید، حمل ونقل و توسعه و توزیع گاز طبیعي در شرق دور 
روسیه؛ سرمایه گذاری در زیرساخت های توزیع نظیر خطوط لوله،  راه آهن، بندرها و شبکه های 
انتقال برق در هند؛ سرمایه گذاری به منظوِر فناوری بهتر و تحقیق و توسعه برای توسعۀ خطوط 
انتقال ولتاژ باال و شبکۀ برق یکپارچه در برزیل، برخی از سیاست های کشورهای منتخب در این 

حوزه است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.
ـ در متن سیاست های کلی انرژی بر مشارکت آحاد مردم در توسعۀ بخش انرژی و نیز 
ایجاد فضای رقابتی برای حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنان در این حوزه 
تأکید شده است. از سوی دیگر، براساس گزارش شورای عالی انرژی )1395(، ناکافي بودن 
حضور بخش غیردولتي در سرمایه گذاری های بخش انرژی، کمبود شدید منابع مالی برای 
توسعۀ طرح های بخش انرژی، محدودیت در دسترسي به منابع مالي بین المللی جزء مهم ترین 
چالش های صنعت انرژی کشور است. با استناد به تجربۀ کشورهای موردمطالعه، تشویق به 
حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کنار آزادسازی کنترل شدۀ 
ـ که هند و برزیل و نروژ هم جّداً  بخش انرژی و به ویژه افزایش شفافیت و تقویت بازار انرژیـ 
به آن توجه کرده اندــ توصیه می شود. افزون بر آن، براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
تأکید بر مردمی کردن اقتصاد جلب سرمایه های مردمی از طریق تشکیل تعاونی های انرژی و 
نیز مشارکت بیشتر مردم در بورس انرژی و نیز از طریق چاپ و فروش اوراق قرضۀ دولتی برای 

تأمین مالی بخش انرژی پیشنهاد می شود.
ـ در حوزۀ ژئوپلتیک و امنیت  انرژی براساس سیاست های کلی نظام مبنی بر بهره گیري 
مؤثر از موقعیت منطقه اي و جغرافیایي کشور براي خرید، فروش، معاوضه، انتقال، فرآوري و 
ذخیره سازي  نفت  و گاز و برق  در  بازارهاي  داخلي  و منطقه اي  با  رویکرد حداکثر سودآوري 
در تجارت حامل هاي انرژي با تأکید بر ارتقای دیپلماسی انرژی و با توجه به تجربه، موقعیت و 

219

96
یز 

 پائ
،2

4 
رة

شما
 ،7

رة 
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



رفتار کشورهای مورد مطالعه، پیشنهادی به نظر می رسد. با توجه به رفتارهای سلطه جویانۀ روسیه 
در معامالت انرژی و ناتوانی قطر در تأمین همۀ تقاضای گازی هند و اروپا، ایران نگاه راهبردی 
به بازار مصرف رو به گسترش هند بیفکند و از کریدور ارتباطی شمال غرب برای تأمین بخشی 
از انرژی موردنیاز اروپا نیز استفاده کند. ضمن اینکه بهره گیری از فرصت های ناشی از بی ثباتی 
منطقه به ویژه عراق و افغانستان و قفقاز و مدیریت هوشمندانۀ تهدیدهای ناشی از حضور امریکا 
در خلیج فارس و دریای عمان و ائتالف استراتژیک این کشور با عربستان می تواند به ارتقای 
جایگاه ژئوپلتیکی ایران کمک کند. افزایش نقش آفرینی مؤثر ایران در اوپک نفتی و گازی نیز 

در این مسیر اهمیت دارد.
فناوری های  تجاري سازي  بر  نظام  کلی  سیاست های  تأکید  زیست محیطی  حوزۀ  در  ـ 
انرژي هاي تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست، کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای و 
آالینده های ناشی از تولید، انتقال و مصرف انواع حامل های انرژی، گسترش اقتصاد سبز با تأکید 
بر  صنعِت کم کربن و استفاده از انرژی های پاک، اصالح الگوی تولید در بخش های مختلف 
و بهینه سازی الگوی مصرف انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست، استقرار 
نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش ها و هزینه های زیست محیطی )تخریب، 
فناوری های  و  تشویق سرمایه گذاری ها  و  ملی،  حمایت  احیاء( در حساب های  و  آلودگی 
سازگار با محیط زیست است. به گزارش شورای عالی انرژی )1395(، سهم ناچیز انرژی های 
تجدیدپذیر و پاک در سبد انرژی کشور، باال بودن نرخ انتشار گازهای آالیندۀ هوا )شامل 
آالینده  هاي گازی و ذره ای( ناشی از رشد بی رویۀ مصرف انرژی و به کارگیری فناوری های 
قدیمی و انرژی بر در بخش های صنعتی، تجاری و خانگی، افزایش میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای ناشی از مصرف بیش ازحد انرژی و باال بودن شدت انرژی، درنتیجه افزایش نامطلوب 
رتبۀ ایران در تقسیم بندی جهانی به عنوان یکی از کشورهایی تولیدکنندۀ گازهای گلخانه ای 
و لزوم کاهش آن ها براساس تعهدات از 4 تا 8 درصد جزء مهم ترین چالش های پیِش روی 
حوزۀ انرژی ایران است. با استناد  به تجربۀ کشورهای منتخب ــ از جمله روی آوردن هند و 
برزیل به توسعۀ سوخت های زیستی، وضع قوانین سخت گیرانه برای صنایع و وسایل حمل ونقل 
آالینده در هند، برنامه های جدی حفاظت از منابع آبی و خاکی و جنگلی در روسیه و حفظ 
توازن بین حفاظت از منابع آبی و شیالت و نیز استحصال منابع گازی در نروژ و سیاست های 
ـ این موارد پیشنهاد می شود: افزایش  مشترک کشورها در توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر و پاکـ 
سهم تولید انرژی های تجدیدپذیر به ویژه بادی و خورشیدی با توجه به مزیت های مطلق کشور، 
مطالعۀ امکان سنجي تولید سوخت های زیستی با توجه به ظرفیت های تولید نیشکر در خوزستان، 
بهره گیری از انرژی هسته ای و افزایش سهم آن در تولید برق با بهره گیری از فرصت برجام، 
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تدوین پیوست های زیست محیطی برای طرح های انرژی و تشکیل و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و طرح های فناوری در حوزۀ انرژی های تجدیدپذیر و سوخت های زیستی.

ـ در سیاست های کلی نظام به واقعی کردن قیمت نسبی حامل های انرژی در بخش های 
پایان پنج سال اول اجرای این سند و تداوم آن و ایجاد  تا  مختلف مصرف کننده حداکثر 
بازارهاي رقابتي در زمینۀ تولید و عرضۀ حامل های انرژي اشاره شده است و در گزارش شورای 
عالی انرژی )1395( نیز مواردی همچون فقدان سازوکارهای مناسب بازار در عرضۀ محصوالت 
انرژي و قیمت گذاری غیرواقعی حامل های انرژی به ویژه برای واحدهای تبدیل کنندۀ انرژی در 
زمره چالش های حوزۀ انرژی کشور به شمار رفته است. با توجه به این مطالب و نیز با نگاه به 
ـ به ویژه سیاست های تشویق رقابت و آزادسازی قیمت ها در هند و  تجربۀ کشورهای منتخبـ 
برزیل و رویکرد بلندمدت و توسعه محور نروژ در قیمت گذاری و عرضۀ انرژی و نیز ضرورت 
جلب بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری و تولید دانش و فناوری در عرصه 
انرژی ــ  پیشنهاد می کنیم از یک سو اعمال سیاست های قیمت گذاری حامل های انرژی به 
نحوی انجام شودکه ضمن حفظ رفاه داخلی مانع از قاچاق سوخت گردد و از سوی دیگر 
موجب ایجاد انگیزۀ اقتصادی و امنیت محیط کسب وکار برای ارتقای فناوری در حوزۀ انرژی 

در سطوح خرد و کالن شود.
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