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ساختار مجمع كشورهاي صادركننده گاز: عدم تجانس اعضا و
بندي آنها در اثرگذاري بر بازار گازمعيارهاي رتبه
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چكيده
دولتي است كه اثرگـذاري  مجمع كشورهاي صادركننده گاز يكي از نهادهاي بين

بازار گاز همواره مورد توجه بوده است. محور اصـلي مطالعـاتي كـه    آن بر آينده 
كننده گاز انجام شـده اسـت ارزيـابي و    عمدتاً توسط كارشناسان كشورهاي مصرف

باشـد.  سنجش تأثير اين مجمع بر قيمت گاز طبيعي در بازارهاي اصلي مصرف مـي 
تواند در توفيـق  ميتجانس اعضا و نقشي كه اين مسئله متأسفانه مسئله تجانس يا عدم

ها و اهداف اين سازمان ايفا كند كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. در   مشيخط
ايــم و ســپس بــه كمــك تجــانس اعضــاء را نشــان دادهايــن مقالــه، نخســت عــدم

هـا و  بندي كشورهاي عضو در اثرگذاري بـر سياسـت  هايي مناسب، به رتبهشاخص
ايم. بـر اسـاس   دت و بلندمدت پرداختهممدت، ميانتحقق اهداف مجمع در كوتاه

توان نتيجه گرفت كه روسيه، قطر و الجزاير كشورهاي هاي معرفي شده ميشاخص
مـدت و  هاي مجمع در كوتـاه هستند كه مهمترين نقش را در اثرگذاري بر سياست

كنند در حالي كه كشورهاي روسيه، قطر و ايران بـه ترتيـب سـه    مدت ايفا ميميان
باشند.هاي بلندمدت مجمع ميسياستعضو مؤثر در

بندي اعضاي مجمع.گاز طبيعي، مجمع كشورهاي صادركننده گاز، رتبهواژه هاي كليدي: 

،JEL :Q30 ،Q34 ،Q39بندي طبقه

. مقدمه 1
كشور توليدكننـده و صـادركننده گـاز    13متشكل از 1اكنون مجمع كشورهاي صادركننده گازهم

الفبا عبارتنـد از الجزايـر، امـارات، ايـران، بوليـوي، ترينيـداد و توبـاگو،        است كه به ترتيب حروف

a.taklif@atu.ac.irاستاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي-دكتري اقتصاد نفت و گاز∗

1. Gas Exporting Countries Forum (GECF)
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. كشورهاي عراق، قزاقستان، نـروژ  1روسيه، عمان، قطر، گينه استوايي، ليبي، مصر، نيجريه و ونزوئال

اي از كشورها، ايـن  شود كه با چنين مجموعهو هلند اعضاي ناظر در اين مجمع هستند. مالحظه مي

المللـي  هـاي بـين  تواند سازماني مقتدر در بازار جهاني گاز باشـد و در مقايسـه بـا سـازمان    مجمع مي

مجمـع تري را در بازار جهاني انرژي ايفا نمايد. در حال حاضر، جايگاه قدرتمنـد  انرژي، نقش فعال

درصد 63صرفاً ناشي از ذخاير بزرگ گاز طبيعي است كه اعضاي آن دارا هستند. در واقع، حدود 

39قـرار دارد. همچنـين   مجمعز ذخاير جهاني گاز طبيعي به لحاظ جغرافيايي در كشورهاي عضو ا

در LNG2درصد از توليد و تجـارت جهـاني   65درصد از تجارت گاز طبيعي توسط خط لوله و 

درصـد از  50اختيار اين مجمع است. سه عضو اصلي اين مجمع، يعني ايران، روسيه و قطـر حـدود   

طبيعي جهان را در اختيار دارند.ذخاير گاز 

اي از توليدكنندگان بزرگ گاز طبيعي است كه با ويژگـي يـك   در واقع مجموعهمجمعاين 

هـاي كشـورهاي   ها و تقويت همكاريالمللي و دولتي و با هدف ارتقاء سطح هماهنگيسازمان بين

ثمربخشـي گفتمـان   عضو شكل گرفته است. از اهداف ديگر اين مجمع، طراحي سازوكاري بـراي  

كنندگان گاز است تا بدين وسـيله ثبـات و امنيـت عرضـه و تقاضـا در      بين توليدكنندگان و مصرف

، مأموريـت و هـدف مجمـع    مجمعبازارهاي گاز طبيعي به نحو مؤثري تأمين شود. بر طبق اساسنامه 

ي حمايت از حق حاكميت كشورهاي عضو نسـبت بـه ذخـاير گـاز طبيعـ     «چنين تعريف شده است: 

ريزي و مديريت مستقل براي توسعه پايدار، كارا و هاي هر يك از اعضاء در برنامهآنان و توانمندي

برداي و صيانت از ذخاير گاز طبيعي به نفع مردم هـر  محيطي و بهرهآگاه نسبت به مالحظات زيست

3»يك از كشورهاي عضو.

هـدف بـا توجـه بـه سـاختار      در اين مقاله سعي شده است كه شرايط مناسب براي تحقق ايـن 

مجمع بررسي گردد. به عبارت ديگر، سؤال كليدي در اين مقالـه ايـن اسـت كـه آيـا ايـن سـازمان        

باشـد؟ پـس از مـروري بـر     داراي ساختاري متجانس و همگن براي تحقق اين هدف مشـترك مـي  

كليدي هاي پيشينه تحقيق در بخش دوم، به بررسي جايگاه كشورهاي عضو مجمع به لحاظ شاخص

درصد از ذخاير گاز طبيعي در جهان و حدود يك درصد از توليد جهاني 3گردد ونزوئال علي رغم داشتن حدود . خاطر نشان مي1

طبيعي، هيچ گونه صادراتي ندارد.گاز 

2.Liquified Natural Gas گاز طبيعي مايع شده ،

3. "… to support the sovereign rights of member countries over their natural gas resources and 
their abilities to independently plan and manage the sustainable, efficient and environmentally 
conscious development, use and conservation of natural resources for the benefit of their 
peoples." www.gecf.org
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پرداريم كه موضوع بخش سـوم ايـن مقالـه اسـت. در بخـش چهـارم،       هاي نفت و گاز ميدر بخش

بندي كشورها را معرفي نموده و در بخش پـنجم، كشـورهاي عضـو را    هاي مربوط به دستهشاخص

هاي مجمع بررسي نموده و تحليـل تلفيقـي در ايـن خصـوص     به لحاظ ضريب تأثير آنها بر سياست

گيري اين مقاله، موضوع بخش ششم است.بندي و نتيجهايم. جمعارائه داده

. پيشينه تحقيق2
مطالعات انجام شده درباره رفتار مجمع، عمدتاً بر محور تحليل رفتار اعضا براي حداكثرسازي سود 

در بازار نفت است 1هاي مبتني بر نظريه بنگاه مسلطمتمركز شده است. اين مطالعات نوعاً شبيه مدل

كند. طراحي چنين هاي كوچك عمل مياي از بنگاهدر فضاي رقابتيِ حاكم بر فعاليت مجموعهكه

تـوان  بسيار رايج بوده، هرچند مـي 2ميالدي1990تا 1970هاي هايي براي رفتار اوپك در دههمدل

هاي طراحي شده براي تبيـين رفتـار اوپـك را در مراحـل مختلـف تـاريخي و       طيف وسيعي از مدل

). مـدل بنگـاه   1389بندي كرد (تكليف، ب با تحوالت بازار جهاني نفت تشخيص داد و دستهمتناس

كار گرفتـه شـد.   ) به2006(3، براي نخستين بار توسط يافه و سوليگومجمعمسلط براي تحليل رفتار 

توانند با عملكـرد  در اين مقاله نشان داده شده است كه چگونه كشورهاي مسلط همچون روسيه مي

كنند تحـت تـأثير قـرار داده و بـدين     ساير توليدكنندگان گاز را كه در فضاي رقابتي عمل ميخود 

ترتيب سمت و سوي حركت مجمع را متأثر نمايند. فرضيه ديگري كه در همين چـارچوب مطـرح   

به مجمعشود اين است كه بتوان با تدوين استراتژي مناسبي براي همكاري بين كشورهاي عضو مي

هاد رسيد بدون آنكه از ابزار افزايش قيمت و تحميل آن به واردكنندگان گـاز طبيعـي   اهداف اين ن

). 2010، 4مينگاستفاده شود (ماسول و چونگ

هاي مجمع را از منظر اقتصادي، سياسي و در عين حال مقايسـه  ) تأثير سياست2007(5واگبارا

) بـا بررسـي   2008(6باهگـات با رفتار تاريخي اوپك و در قالب يك كارتـل بررسـي كـرده اسـت.    

گيري و رفتار بازارهاي نفت و گاز و شناسايي پارامترهايي كه وجوه تمـايز  عوامل بنيادين در شكل

1. Dominant Firm
) اولين مدل بنگاه مسلط را براي رفتار J. Cremer and M. Weitzman, 1976من (شود كه كرمر و وايتس. خاطر نشان مي2

طراحي كردند.اوپك 

3. A. M. Jaffe and R. Soligo
4. O. Massol and S. Tchung-Ming
5. Obindah N. Wagbara
6. Gawdat Bahgat
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هـاي اساسـي بـا    رسد كه اين مجمع تفاوتكند به اين نتيجه مياين دو بازار از يكديگر را تعيين مي

تبديل شود. 1پك گازيتواند به اواوپك دارد و لذا حداقل در آينده نزديك نمي

گيري ، امكان شكل»مدل بزرگ تعادل انرژي«) با استفاده از يك 2012(2گابريل و همكاران

اند و تأثير آن بر بازارهاي گاز در نواحي مختلف جهـان را  كارتل گازي در آينده را بررسي نموده

مجمع را در چارچوب اوپك ) جايگاه ويژه روسيه در 2011(3اند. اورتونگ و اورلندارزيابي كرده

اند كه روسيه با ذخاير عظيم و توانايي باال در توليد و گازي بررسي كرده و بر اين نكته تأكيد كرده

تواند از طريـق همـاهنگي بـا سـاير كشـورهاي عضـو       صادرات گاز طبيعي در موقعيتي است كه مي

)، تشكيل كارتل گازي را بـر  1391مجمع رهبريت اين كارتل را بر عهده بگيرد. عبدلي و عميدي (

اند.ها بررسي نمودهروند استخراج از منظر نظريه بازي

تـوان در مطالعـات   هاي مجمع در قالب صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله را مـي سياست

) و 2012(7)، كونوپليانيــك2011(6)، فينـون 2007(5)، كسـتانتيني و همكـاران  2008(4بيكـر شـافر  

) مسئله صادرات گاز از طريق 1391)  مالحظه نمود. مهدوي عادلي و همكاران (1390فر (بهروزي

هاي آن و سـاختار بـازار گـاز طبيعـي در ميـان كشـورهاي عضـو        خط لوله را با توجه به محدوديت

) منـافع كشـورهاي   1391انـد. مهرابـي راد (  مجمع از منظر همكاري در ترانزيت گاز بررسي نمـوده 

ح را در دو حالت همكاري و عدم همكاري در قالب يك مدل نظريـه بـازي   مرتبط با خط لوله صل

بررسي نموده است. 

تـوان بـه مطالعـه    هـا مـي  در تحليل رفتـار كشـورهاي صـادركننده گـاز از طريـق نظريـه بـازي       

) اشاره نمود. در اين مقاله، صادرات گاز ايران و روسيه به كشورهاي هند 1391جعفرزاده و نيسي (

هـاي همكارانـه و بـا اسـتفاده از روش     در يـك سـناريوي فرضـي و در چـارچوب بـازي     و پاكستان

دهد كه موقعيت بهينـه بـراي هـر دو كشـور،     بررسي شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي8ماسكين

1 .Gas OPEC اصطالحي است كه پس از پيشنهاد تشكيل مجمع، از سوي برخي كارشناسان حوزه انرژي براي اين مجمع ،

تواند بر قيمت گاز مؤثر باشد و فرضياتي نظير كارتل بودن نهاد مانند اوپك ميهاي اينمطرح شد. اين گروه معتقدند كه سياست

نام برده شده و كارتل بودن آن بررسي شده است. خاطر » اوپك گازي«نمايند. در مقاله باهگات از مجمع به عنوان آن را مطرح مي

باشد.ضمن صادركنندگان نفت ميمت» اوپك«شود كه اصطالح اوپك گازي اساساً غلط است زيرا واژه نشان مي

2. S. A. Gabriel et al
3. Robert W. Orttung and Indra Overland
4. Marvin Baker Schaffer
5. Valeria Costantiniet al
6. Dominique Finon
7. Andrey A. Konoplyanik
8. Erik Maskin (2003)
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سنجي همكاري كشورهاي عضو ) امكان1391تكليف (عدم صادرات گاز به هند و پاكستان است.

يعي از طريق خطوط لوله را بررسي نموده است.مجمع در صادرات گاز طب

الف) به مطالعه تطبيقي جايگاه صنعت گاز طبيعي در سه كشور ايران، روسـيه  -1391تركان (

و قطر پرداخته و اهميت اين موضـوع را از منظـر امنيـت ملـي ايـران تبيـين نمـوده اسـت. درخشـان          

ننده نفت و يا گاز از جمله ايـران،  هاي تجاري كشورهاي بزرگ صادرك) به بررسي سياست1391(

هاي اتحاديه اروپا را با توجه به رشد فزاينده تقاضاي انرژي تأثير تحريمروسيه و قطر پرداخته و عدم

ب) نقـش خطـوط لولـه انتقـال در     -1391ويژه در اروپا در بلندمدت بررسي نموده است. تركان (به

شورهاي همسايه و رابطـه ميـان اقتـدار ايـران و امنيـت      افزايش اقتدار ايران از طريق پيوند منافع با ك

منطقه را بررسي نموده است. در اين مقاله بر همكاري با كشورهاي همسـايه و نقـش خطـوط لولـه     

انتقال نفت و گاز در برقراري صلح تأكيد شده است.

هاي كليدي . مروري بر جايگاه و اهميت كشورهاي عضو مجمع به لحاظ شاخص3
هاي اقتصادي اين كشورهات و گاز و ويژگيهاي نفبخش

سياست كلي مجمع بر افزايش اعضاست تا بدين ترتيب بتواند قدرت بيشتري در روابـط حـاكم بـر    

ويژه بازارهاي گاز طبيعي داشته باشد. تحليل جايگـاه و اهميـت اعضـاي فعلـي     بازارهاي انرژي و به

مهم اسـت. مباحـث مطـرح شـده در ايـن      هاي همكاري اعضا بسيارمجمع به منظور بررسي سياست

تواننـد در طراحـي الگـوي    بخش، زمينه را براي درك نقشـي كـه هـر يـك از اعضـاي مجمـع مـي       

هـاي نفـت و گـاز و مالحظـه     سازد. بررسي وضعيت بخـش همكاري ميان اعضا ايفا كنند فراهم مي

شـورهاي عضـو   هـا بـر اقتصـاد ملـي هـر يـك از ك      متغيرهايي كه كاشف از تأثيرگذاري اين بخـش 

هاي نفت و گاز در ايـن كشـورها و   رو، بخشباشد از محورهاي اصلي اين ارزيابي است. از اينمي

ها بر اقتصاد ملي دارند بررسي شده است.تأثيري كه اين بخش

بينـي، وضـعيت صـنعت گـاز را     كه تـا آينـده قابـل پـيش    با توجه به اينوضعيت بخش نفت:-الف

نفت بررسي كرد لذا درك جايگاه هر يك از كشـورهاي عضـو مجمـع    توان مستقل از صنعت نمي

رو، براي شناخت بايستي در رابطه با شرايط حاكم بر بخش نفت در آن كشورها نيز باشد. از اينمي

بايسـتي متغيرهـاي ذيـل در بخـش     جايگاه و اهميت بخش گاز در هر يك از كشورهاي عضـو مـي  

لي و با توجه به توان پاسخگويي به تقاضاي جهاني، بررسـي  نفت، به منظور اثرگذاري در بازار داخ
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شود: حجم ذخاير اثبات شده نفت خام، حجم توليد نفت خام، ظرفيت پـااليش نفـت خـام، توليـد     

هاي نفتي و صادرات نفت خام.هاي نفتي، صادرات فرآورده، مصرف فرآوردههاي نفتيفرآورده

الذكر بيان شد، متغيرهاي ذيل در بخـش  ند الف فوقبا توجه به آنچه در بوضعيت بخش گاز:-ب

بايستي بررسي كرد: حجم ذخاير اثبات شـده گـاز   گاز طبيعي در هر يك از كشورهاي عضو را مي

طبيعي، توليد گاز طبيعي عرضه شده به بازار، مصرف داخلي گاز طبيعي خشـك و صـادرات گـاز    

طبيعي.

تـدوين اسـتراتژي همكـاري اعضـاي مجمـع در      :تأثيرگذاري بخش نفت و گاز بر اقتصاد ملي-ج

هـاي حـاكم در اقتصـاد ملـي هـر يـك از       تـوان مسـتقل از قيـود و محـدوديت    صادرات گاز را نمي

كشورهاي عضو به لحاظ وابستگي اقتصاد ملي آنان به درآمـدهاي حاصـل از صـدور نفـت و گـاز      

ز كشورهاي عضو، منافع ملي بررسي كرد. بنابراين، منطقي است اين فرض را بپذيريم كه هر يك ا

هاي مجمع در خصوص صادرات گـاز طبيعـي   دهند و لذا سياستخود را به منافع مجمع ترجيح مي

هـاي  تـوان انتظـار داشـت كـه سياسـت     دانند. بدين ترتيـب نمـي  را مقيد به تأمين منافع ملي خود مي

ور نفـت خـام و   صادرات گاز براي كشوري كه در حال حاضر از درآمدهاي ارزي حاصل از صـد 

گاز طبيعي برخوردار است با كشوري كـه صـرفاً متكـي بـه درآمـدهاي حاصـل از صـادرات گـاز         

هاي موجود در كشوري كه حجـم عظيمـي از   كه قيود و محدوديتباشد يكسان باشد ضمن آنمي

توليد گاز طبيعي يا نفت خام خود را به مصرف داخلي اختصاص داده است با كشوري كه به خاطر 

ك بودن اقتصاد ملي توان كافي در صادرات درصد بسيار بااليي از توليدات نفت خام يا گـاز  كوچ

طبيعي را داراست بسيار متفاوت خواهد بود.

بنابراين در تحليل جايگاه و اهميت هر يك از كشـورهاي عضـو در تـدوين اسـتراتژي بهينـه      

الـذكر،  بندهاي الف و ب فوقهاي مندرج در صادرات گاز طبيعي توسط مجمع، عالوه بر شاخص

بايستي متغيرهاي ذيل را نيز در نظر گرفت: ارزش كل صـادرات، نسـبت ارزش صـادرات نفـت     مي

الـذكر  ها، توليد ناخالص داخليِ سرانه و جمعيت. اطالعات فوقخام به كل صادرات، تراز پرداخت

باشد براي كشورهاي تواند در تحليل الگوي همكاري اعضاي مجمع در صادرات گاز مؤثركه مي

) تنظيم شده است.1عضو در قالب جدول (
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)2013(هاي نفت و گاز و اقتصاد ملي كشورهاي عضو مجمع. متغيرهاي كليدي بخش1جدول 

ونزوئالنيجريهمصرليبيگينه استواييقطرعمانروسيهترينيداد و توباگوبوليويايراناماراتالجزايرمتغير (واحد)شرح

اطالعات پايه براي 

بخش نفت خام

ذخاير اثبات شده نفت خام

(ميليارد بشكه)
2/1280/9730/157210/0728/0605/538/251/11/474/42/3757/297

توليد نفت خام و ميعانات

(ميليون بشكه در روز)
661/1610/2740/3048/0136/0213/10890/0631/1303/0502/0730/0525/2453/2

652/0690/0612/1n/a115/0428/5222/0080/0n/a378/0037/0445/0016/1ظرفيت پااليش (ميليون بشكه در روز)

هاي نفتيمصرف فرآورده

(ميليون بشكه در روز)
352/0140/0764/1062/0050/0725/2098/0183/0001/0314/0697/0286/0980/0

هاي نفتيهصادرات فرآورد

(ميليون بشكه در روز)
275/0251/0456/0006/0106/0230/2047/0210/0002/0119/0090/0018/0479/0

686/0457/2102/2n/a075/0887/4705/0588/0319/0378/1085/0377/2553/1صادرات نفت خام (ميليون بشكه در روز)

اطالعات پايه براي 

بخش گاز

اثبات شده گاز طبيعيذخاير

(تريليون متر مكعب)
5/41/678/3328/041/048860/05/25037/0539/1211/2155/55/5

توليد گاز طبيعي عرضه شده به بازار 

(ميليارد متر مكعب در سال)
867/526/1601/162/41676291233/786/7659/408/35

مصرف داخلي گاز طبيعي خشك

يارد متر مكعب در سال)(ميل
316115248/29/225095/178/2161/18/61/5122/72/27

صادرات گاز طبيعي

(ميليارد متر مكعب در سال)
5218/515/93/136/172219/107/1132/5670/35/1094/25n/a

اطالعات پايه براي 

اقتصاد ملي

3819/876/7510317/11438/277/1276/1480/6837/15429جمعيت (ميليون نفر)

توليد ناخالص داخلي سرانه

(دالر آمريكايي)
525,5382,41713,7421,2699,16089,13221,25144,98478,27691,5781,2443,1864,10

7356/25226/1331/911/125762/491/107n/a3/498/483/1086/92ارزش كل صادرات (ميليارد دالر)

4854/10447/10114/08/42/2062/256/729/941/4582/8613/88ارزش صادرات نفت خام (ميليارد دالر)

سهم صادرات نفت خام از كل صادرات 

(درصد)
75/6540/4114/7654/163/3979/3521/5178/67n/a10/9239/1659/7917/95

5/1531/3377/2654/017/483/9826/1057/53n/a8/16503/4-85/1721/27دالر)ها (ميليارد تراز پرداخت

ه است.به دبيرخانه مجمع گزارش شد2013باشد كه در سال مي2012و 2011هاي بايد توجه داشت كه آمارهاي مندرج در اين جدول مربوط به سال-)www.gecf.orgمأخذ: سايت مجمع كشورهاي صادركننده گاز (
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بندي كشورهاي عضو به لحاظ درجه تأثيرگذاري آنهـا بـر   . تحليل تلفيقي و دسته4
هاي مجمعسياست

بندي كشورهاهاي مربوط به دسته. تعريف شاخص1-4
كنـد كـه بتـوان بـا مقايسـه تطبيقـي       اطالعات ارائه شده در اين بخـش زمينـه مناسـبي را فـراهم مـي     

ارزيابي نمـود و سـپس مبتنـي    مجمعهاي جمعيبر سياستكشورهاي عضو، اثرگذاري هر يك را 

سازد كه بندي، اين امكان را فراهم ميبندي نمود. چنين دستهبر اين الگو، كشورهاي عضو را دسته

هاي قدرت واقعي در مجمع را شناسايي كرد و آنها را اعضاي كليدي مجمع ناميد زيرا بتوان كانون

مجمع غير قابل انكار است.هايكه نقش آنها در اتخاذ سياست

روش ما در مقايسه تطبيقي كشورهاي عضو، مبتني بر معيارهاي زير است:

هـر يـك از ايـن    تواند بـه لحـاظ توليـد گـاز طبيعـي،     هايي كه ميتوجه و تمركز بر شاخص-الف

بايستي حجم توليد در كل كشورهاي عضورو، نخست ميكشورها را از ديگري متمايز كند. از اين

مجمع را محاسبه و سپس نسبت توليد هر كشور عضو به كل توليد را به دست آوريم.

بايستي به توليد بالقوه نيز توجه كرد كه همان الذكر)، ميعالوه بر شاخص توليد (بند الف فوق-ب

باشـد. طبعـاً كشـوري كـه از     حجم ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در هر يك از كشورهاي عضو مي

توانـد نقـش   ت شده باالتري برخوردار است توان توليد باالتري را نيز داراست و لذا مـي ذخاير اثبا

مهمتري در آينده صادرات مجمع ايفا كند و لذا در مقايسه با كشوري كه ذخاير اندكي دارد قطعـاً  

مشي مجمع خواهد بود زيرا كـه در آينـده   ها و خطگيريداراي مزيت و قدرت بيشتري در تصميم

بايسـتي دو  رو، مـي يشتري براي اثرگذاري در بازار جهاني گاز طبيعي خواهد داشـت. از ايـن  توان ب

نسبت ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در هـر يـك از كشـورهاي عضـو بـه كـل       -1شاخص بسازيم: 

نسبت توليد ساليانه گاز طبيعي در هـر كشـو عضـو بـه     -2ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در مجمع و 

ات شده همان كشور. شاخص دوم، در واقع همان ضـريب تخليـه سـاليانه از ذخـاير     حجم ذخاير اثب

كند زيـرا كـه هـر    اثبات شده است كه در جهت مخالف شاخص نسبت ذخاير اثبات شده عمل مي

رغم باال بودن نسبت ذخاير اثبات شـده،  چه ضريب تخليه باالتر باشد حجم ذخاير اثبات شده، علي

رسد.زودتر به پايان مي

رغم حجم بسـيار بـاالي توليـد    بايستي بين كشوري كه عليبندي كشورها، ضرورتاً ميدر دسته-ج

رسـاند و كشـوري كـه مصـرف     اي از آن را به مصارف داخلي ميگاز طبيعي، درصد قابل مالحظه

، رغم حجم بسيار باالي توليدداخلي اندك اما ذخاير بااليي دارد تمايز قائل شد زيرا كه اولي، علي
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هاي صادرات مجمع ايفا خواهد كـرد در  توان صادراتي اندكي دارد و لذا نقش كمتري در سياست

حالي كه دومي با مصرف داخلي محدود و علي فرض توان توليد قابل مالحظه، ضريب تأثير بسيار 

كـه  هـاي كـالن مجمـع در صـادرات گـاز خواهـد داشـت. نظـر بـه ايـن          بااليي بر طراحـي سياسـت  

بايسـتي  يابـد لـذا مـي   ت توليد و مصرف گاز طبيعي معموالً براي صادرات اختصـاص مـي  التفاومابه

نسبت صادرات گاز طبيعي هر كشور عضو در كل صادرات گـاز طبيعـي مجمـع را محاسـبه نمـود.      

همچنين ضروري است صادرات هر كشور عضو را به كل صادرات جهاني گـاز طبيعـي بـه دسـت     

ميزان اثرگذاري آن كشور در كل تجارت جهـاني گـاز معلـوم    آوريم تا جايگاه هر كشور عضو و

بنـدي  بـراي رتبـه  1مـدت مـدت و ميـان  هـا در كوتـاه  شود. اين دو شاخص، قطعاً مهمتـرين شـاخص  

هاي صادراتي مجمـع  كشورهاي عضو به لحاظ درجه تأثير هر يك بر طراحي الگوي بهينه سياست

كننده دارد حجم ذخـاير اثبـات شـده    نقش تعيين، آنچه2رود. بديهي است در بلندمدتبه شمار مي

كند. گاز طبيعي است كه در واقع، توليد بالقوه هر عضو را در بلندمدت تعيين مي

بندي آنهاهاي رتبه. متغيرهاي كالن نفت و گاز كشورهاي عضو مجمع و شاخص2-4
العـات كمـي بـه    ) تعريف شـد، اط 4-1هايي كه در بندهاي الف تا ج بخش (براي محاسبه شاخص

شرح ذيل براي اعضاي مجمع مورد نياز است: ذخاير اثبات شده گاز طبيعي، توليـد گـاز طبيعـي و    

الذكر به همراه متغيرهاي مشابه در بخـش نفـت   صادرات گاز طبيعي. اطالعات كمي متغيرهاي فوق

بندي شده است.) جمع2در جدول (

كنـيم.  رهاي عضو مجمع محاسبه مـي نخست پنج شاخص مورد نظر را براي بخش گاز در كشو

بـراي كليـه كشـورهاي    LNGاز طريـق خـط لولـه و    2012حجم صـادرات گـاز طبيعـي در سـال     

ميليـارد متـر   0334/1) جمعـاً حـدود   2013پـي در سـال   صادركننده در جهان (بر اساس برآورد بـي 

گرفته است. مكعب گزارش شده است كه در محاسبات مربوط به شاخص پنجم مورد استفاده قرار 

دهد. ) پنج شاخص مربوط به بخش گاز كشورهاي عضو مجمع را نشان مي3جدول (

الزم براي افزايش توليد از مخازن و احداث و نصب تجهيزات جديد براي شود كه فرصت اي اطالق ميمدت، به دوره. كوتاه1

هاي متوسط بتوان سطح توليد و امكان گذارياي اطالق مي شود كه با سرمايهمدت، به دورهافزايش صادرات موجود نيست. ميان

صادرات را افزايش داد.

هاي قابل مالحظه در اكتشاف و توسعه ميادين، سطح توليد را ريگذاشود كه بتوان با سرمايهاي اطالق مي. بلندمدت به دوره2

نمود و الگوي تجارت را متناسباً متحول كرد.LNGگذاري در تأسيسات خطوط لوله و افزايش داد و اقدام به سرمايه
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)2013(. متغيرهاي كالن نفت و گاز كشورهاي عضو مجمع2جدول 
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5/42/1286661/152686/0الجزاير1

1/680/977/52610/218/5457/2امارات2

78/3330/1576/160740/315/9102/2ايران3

ناچيز28/0210/01/16048/03/13بوليوي4

41/0728/02/41136/06/17075/0ترينيداد و توباگو5

4860676213/10221887/4روسيه6

860/05/529890/09/10705/0عمان7

5/2538/25123631/17/113588/0قطر8

037/01/13/7303/02/5319/0گينه9

539/11/4786/7502/0670/3378/1ليبي10

211/24/465730/05/10085/0مصر11

155/52/379/40525/294/25377/2نيجريه12

553/1ناچيز5/557/2978/35453/2ونزوئال13

872/133488/74646/1341442/2714/488212/17كل مجمع

بايد توجه داشـت كـه آمارهـاي منـدرج در ايـن      -)www.gecf.orgورهاي صادركننده گاز (مأخذ: سايت مجمع كش

به دبيرخانه مجمع گزارش شده است.2013باشد كه در سال مي2012و 2011هاي جدول مربوط به سال



55ساختار مجمع كشورهاي صادركننده گاز: عدم تجانس اعضا و ...

)2013-درصد(بندي كشورهاي عضو مجمع در بخش گاز. پنج شاخص رتبه3جدول 
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36/341/691/165/1003/5الجزاير1

55/492/386/006/150/0امارات2

23/2597/1147/087/188/0ايران3

21/02/175/572/228/1بوليوي4

30/007/304/1060/370/1ترينيداد و توباگو5

85/3539/5040/127/4538/21روسيه6

64/016/237/323/205/1عمان7

04/1916/948/029/2311قطر8

03/054/073/1907/150/0گينه9

14/158/051/075/035/0ليبي10

65/184/493/215/201/1مصر11

85/305/379/031/551/2نيجريه12

ناچيزناچيز10/466/265/0ونزوئال13

مأخذ: محاسبات محقق

بندي كشورهاي عضو مجمع به لحاظ تأثير بر بازار گاز طبيعي. رتبه5
مدتمدت و ميانظ تأثير در كوتاهبندي به لحا. رتبه1-5

چنانكه قبالً گفته شد نسبت حجم صادرات گاز طبيعي هر كشور عضو بـه مجمـوع صـادرات گـاز     

تواند شاخص مناسبي براي تعيين ضريب تأثير آن عضو در تصميمات و اسـتراتژي  طبيعي مجمع مي

زيك، برونئي، هلند، نروژ، دانيم صادركنندگان بزرگي همچون آمريكا، كانادا، مكمجمع باشد. مي

انگلستان، قزاقستان، تركمنستان، اندونزي و ميانمار بر بازار جهاني گاز اثرگذارند امـا عضـو مجمـع    

توانند نقش درجه اول شود كه كشورهاي اصلي عضو مجمع كه مينيستند. لذا اين سؤال مطرح مي
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گاز نيـز بـه ترتيبـي مشـابه، از اهميـت      هاي مجمع ايفا كنند، آيا در بازار جهاني را در سياستگذاري

) كـه نسـبت صـادرات هـر عضـو      3ويژه برخوردارند؟ براي پاسخ به اين سؤال، ستون آخر جدول (

دهد، محاسبه شده است. مجمع را به كل صادرات جهاني گاز طبيعي نشان مي

اكنون كشورهاي عضو مجمع را بر حسب نسبت صادرات هر عضو به كـل صـادرات مجمـع    

بنـدي  دهـد. ايـن جـدول، در واقـع رتبـه     بنـدي را نشـان مـي   ) اين رتبه4كنيم. جدول (بندي ميرتبه

هاي مجمع براي اثرگذاري بر بازار كشورهاي عضو مجمع را در اتخاذ تصميمات و تعيين استراتژي

دهد. مدت نشان ميمدت و ميانجهاني گاز طبيعي در كوتاه

هايع به لحاظ اثرگذاريبندي كشورهاي عضو مجم. رتبه4جدول 
)2013(مدت در بازارمدت و ميانكوتاه

كشورهاي عضورديف
نسبت صادرات هر عضو به

كل صادرات مجمع (درصد)

نسبت صادرات هر عضو

به كل صادرات جهاني (درصد)

27/4538/21روسيه1

29/2311قطر  2

65/1003/5الجزاير3

31/551/2نيجريه4

60/370/1ترينيداد و توباگو5

72/228/1بوليوي6

23/205/1عمان7

15/201/1مصر8

87/188/0ايران9

07/150/0گينه10

06/150/0امارات 11

75/035/0ليبي12

ناچيزناچيزونزوئال13

مأخذ: محاسبات محقق 

23درصـد،  45ر و الجزاير بـه ترتيـب حـدود    شود كه روسيه، قط) معلوم مي4با مراجعه به جدول (

توان اين سه كشـور را  اند و لذا ميدرصد از صادرات مجمع را به خود اختصاص داده10درصد و 
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بندي كرد. كشورهاي نيجريه، ترينيداد و توباگو، بوليـوي، عمـان و   طبقه» قوي«در زمره كشورهاي 

درصد از صادرات گاز طبيعي مجمع را 15/2و 23/2، 72/2، 60/3، 31/5مصر كه به ترتيب حدود 

شوند. سرانجام كشورهاي ايران، گينه، امارات و بندي ميطبقه» متوسط«دارا هستند جزو كشورهاي 

درصد از كل صادرات گاز طبيعي مجمع 75/0و 06/1، 07/1، 87/1ليبي به ترتيب با داشتن حدود 

شوند. بندي ميطبقه» ضعيف«به همراه ونزوئال در گروه كشورهاي 

بندي به لحاظ اثرگذاري بلندمدت بر بازار گاز طبيعي. رتبه2-5
اي و تواند در بلندمدت در بازارهاي منطقـه نقشي كه يك توليدكننده و صادركننده گاز طبيعي مي

جهاني گاز طبيعي ايفا كند مستقيماً تـابعي از حجـم ذخـاير اثبـات شـده گـاز طبيعـي آن كشـور از         

م توليد و صادرات گاز طبيعي از سوي ديگر است. بديهي است صادرات گاز يـك  سو و حجيك

رو، هر چـه بـازار مصـرف داخلـي بزرگتـر      التفاوت توليد و مصرف داخلي است. از اينكشور، مابه

رغم توليد باال، كمتر خواهد شـد. بنـابراين، جايگـاه اعضـاي مجمـع در      باشد، سطح صادرات، علي

جهاني گاز طبيعي، به توانايي توليد، حجم بازار مصرف داخلي و ذخاير اثبات اي و بازارهاي منطقه

شده گاز طبيعي هر يك از آنها بستگي دارد.

به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه هر چه ضريب تخليه از مخازن گازي يك كشور افزايش 

افـت و لـذا ضـريب    يابد طبعاً صادرات آن كشور، با فرض ثبات مصرف داخلي، افـزايش خواهـد ي  

هاي مجمع تقويت خواهد شد. اما ايـن  تأثير آن كشور به عنوان يك عضو مجمع، در سياستگذاري

مدت صادق است زيرا ضريب باالي تخليـه از مخـازن موجـب    مدت و ميانحقيقت صرفاً در كوتاه

نـاي  شود كه حجم ذخاير و به تبع آن فشار مخازن بـه سـرعت كـاهش يابـد كـه ايـن امـر بـه مع        مي

بنابراين آن دسته از اعضاي مجمع كـه در حـال حاضـر    1كاهش عرضه مورد انتظار در آينده است.

مدت با صادرات بيشتر نقـش مهمـي در   مدت و ميانتوانند در كوتاهضريب تخليه بااليي دارند، مي

فرآيند سياستگذاري مجمع ايفا كنند، اما نقش آنهـا در بلندمـدت، بـه دليـل كـاهش عرضـه مـورد        

ي كه فشار ته چاه از نقطه شود كه سرعت گرفتن تخليه از مخازن قطعاً افت فشار مخزن را به دنبال دارد. در صورت. خاطر نشان مي1

درصد شوند كه ويژگي آن از دست رفتنميRetrogradeكمتر شود مخازن گازي معموالً وارد مرحله Dew Pointشبنم يا 

كندانسه موجود در مخزن است. اين امر براي ميدان گازي پارس جنوبي از اهميت زيادي برخوردار است زيرا اي ازقابل مالحظه

وجود در اين ميدان بسيار قابل مالحظه است. حجم كندانسه م
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كه حجم ذخاير اثبات شده آنها بسيار باال باشـد كـه البتـه در    تر خواهد شد مگر آنرنگانتظار، كم

مورد برخي اعضاي مجمع، چنانكه خواهيم ديد، اين امر صادق است. 

بندي كشورهاي عضو مجمع بر حسب نسبت ذخاير اثبات شده هر عضو به كـل  اكنون به رتبه

وليد هر عضو به كل توليد مجمع، ضريب تخليـه سـاليانه و نسـبت    ذخاير اثبات شده مجمع، نسبت ت

دهد.بندي را نشان مي) اين رتبه5پردازيم. جدول (ذخيره به توليد ساليانه از مخزن مي

)2013(هاي بلندمدت بر بازاربندي كشورهاي عضو مجمع به لحاظ اثرگذاري. رتبه5جدول 

كشورهاي عضو

نسبت ذخاير اثبات شده هر 

و به كل ذخاير اثبات شده عض

مجمع

نسبت توليد هر عضو 

به كل توليد مجمع
ضريب تخليه ساليانه

نسبت ذخيره به توليد 

ساليانه

رتبه عضودرصدرتبه عضودرصدرتبه عضودرصد
مدت زمان 

(سال)
رتبه عضو

85/35139/50140/17717روسيه

23/25297/11247/012101ايران

04/19316/9348/022072قطر

55/4492/3686/061166امارات

10/4566/2965/041544ونزوئال

85/3605/3879/051265نيجريه

36/3741/6491/18528الجزاير

65/1884/4593/29349مصر

14/1958/01251/031963ليبي

64/01016/21037/3103010عمان

ترينيداد و 

توباگو
30/01107/3704/10121012

21/01220/11175/5111711بوليوي

03/01354/01373/1913513گينه

مأخذ: محاسبات محقق 
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) به شرح ذيل ضروري است:5تبيين برخي نكات در مورد جدول (

ليد ساليانه گاز طبيعي در هر كشـور عضـو در واقـع    نسبت ذخاير اثبات شده گاز طبيعي به تو-الف

دهد. اين مدت زمان، بـر  مدت زمان تخليه مخازن را با فرض استمرار توليد در سطح فعلي نشان مي

شـود  نشـان داده مـي  R/P1حسب سال است. اين نسبت كه در مطالعات اقتصـاد انـرژي معمـوالً بـا     

توليد ساليانه از آن Pحجم ذخاير مخزن و Rع اگر چندان دقيقي از واقعيت است. در واقتقريب نه

بيان دقيقي از مدت زمان تخليه نيست، زيـرا مـواد هيـدروكربوري (نفـت يـا گـاز       R/Pمخزن باشد 

باشد. طبيعي) در مخازن، مطلقاً مشابه مواد هيدروكربوري در مخازن ساخته شده در روي زمين نمي

R/Pسازي مـواد هيـدروكربوري، دقيقـاً مـدت     راي ذخيرهبراي مخازن ساخته شده در روي زمين ب

دهد اما تخليه از مخازن طبيعي نفت يا گاز در اعماق زمـين، تـابعي از   زمان تخليه مخزن را نشان مي

انجام 2شود استحصال مواد هيدروكربوري به صورت تخليه طبيعيفشار مخزن است كه موجب مي

واقع حجمي از گاز يا سـيال موجـود در مخـزن اسـت كـه      در 3پذيرد. تخليه طبيعي يا بازيافت اوليه

هاي توليدي قابل استحصال است. ميانگين تخليـه طبيعـي از مخـازن    تحت فشار اوليه مخزن، از چاه

درصـد اسـت، امـا ايـن رقـم در      80تـا  70گازي در كشور ما تحت شرايط بازيافت اوليـه، معمـوالً   

درصد بيشتر نيسـت. ناگفتـه نمانـد كـه درصـدي از      25تا 20طور متوسط مخازن نفتي كشورمان به

اسـتخراج  5يـا بازيافـت ثالثيـه   4هاي بازيافت ثانويهتوان با روشمابقي سيال موجود در مخزن را مي

نمود.

به هر حال، به موازات استمرار توليد از يك مخزن گازي يا نفتي و افت فشار مخزن كه به تبع 

رو، روند توليد از ميادين نفتي يا گازي يابد. از اينكاهش ميشود، سطح توليد نيزتوليد حاصل مي

به صورت خطي نيست بلكه شكل يك منحني را دارد. بنابراين، حفظ سـطح توليـد و اسـتمرار آن    

پذير است امـا بـه   برداري از مخزن امكانفقط با حفر تعداد فزاينده چاه توليدي در خالل مدت بهره

هاي توليدي همزمان كـاهش خواهـد يافـت بـه     ه توليد سرانه همه چاهرسد كهر حال، زماني فرامي

توان مانع از كاهش توليد شد. بـراي جلـوگيري از   هاي توليدي جديد نيز نمينحوي كه با حفر چاه

كـار  هاي ثانويـه و ثالثيـه را بـه   هاي ازدياد برداشت شامل بازيافتبايستي روشوقوع اين پديده، مي

)، ايـن  5به مخازن نفتي است. محاسبات انجام شده در ستون آخـر جـدول (  گرفت كه نوعاً مربوط

1. Reserve over Production 
2. Natural Depletion
3. Primary Recovery
4. Secondary Recovery
5. Tertiary Recovery
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رو، ارقـام منـدرج در   حقايق مهندسي مخازن را جهت سهولت محاسبات ناديده گرفته است. از اين

بنـدي كشـورهاي مجمـع كفايـت     ستون آخر، صرفاً تقريبي از واقعيات است كـه البتـه بـراي طبقـه    

كند.مي

تا 47/0شود، ارقام مندرج در ستون ضريب تخليه ساليانه، از ) مالحظه مي5چنانكه در جدول (-ب

تجـانس كشـورهاي عضـو مجمـع بـه لحـاظ       دهنده عـدم كند. اين امر، نشاندرصد تغيير مي73/19

هاي توليد از آن مخازن است. توجه به ايـن نكتـه ضـروري اسـت     وضعيت مخازن گازي و سياست

يك مخزن، كه در واقـع نسـبت توليـد سـاليانه از مخـزن بـه حجـم        كه هر چه ضريب تخليه ساليانه 

تر شدن مدت زمان استحصال است ضمن ذخاير اثبات شده آن است، كمتر باشد كاشف از طوالني

توان درصد بيشتري از حجم گاز درجا را بازيافت كرد.كه با اين روش ميآن

48/0درصـد در رتبـه اول، قطـر بـا     47/0شود كه با معيار ضريب تخليه، ايران بـا  مالحظه مي

درصد در رتبه سوم قـرار دارد. مـدت زمـان اسـتمرار توليـد در      51/0درصد، در رتبه دوم و ليبي با 

سـال (ليبـي)   196سـال (قطـر) و   207سـال (ايـران)،   210سطح فعلي براي اين سه كشور به ترتيب 

محاسبه شده است. 

) اين نكته را معلوم كرد كه بـا توجـه بـه    5خر جدول (توان از دو ستون آبه ترتيبي مشابه، مي

هاي استمرار توليد در سطح فعلي، ونـزوئال در رتبـه چهـارم    معيار ضريب تخليه ساليانه و تعداد سال

سال)، امارات در رتبه ششـم  126درصد و 79/0سال)، نيجريه در رتبه پنجم (154درصد و 65/0(

سال)، الجزايـر در رتبـه هشـتم    71درصد و 40/1تبه هفتم (سال)، روسيه در ر116درصد و 86/0(

سال) قرار دارد. ارقـام مربـوط بـه    34درصد و 93/2سال) و مصر در رتبه نهم (52درصد و 91/1(

ــر از      ــع كمت ــورهاي عضــو مجم ــاير كش ــراي س ــد ب ــتمرار تولي ــل   30اس ــه در تحلي ــت ك ــال اس س

هاي بلندمدت، ناديده گرفته شده است.اثرگذاري

ســال)، 10درصــد و 04/10ســال)، ترينيــداد و توبــاگو (5درصــد و 73/19كشــورهاي گينــه (-ج

اي در بلندمدت (بيش سال) تأثير ويژه30درصد و 37/3سال) و عمان (17درصد و 75/5بوليوي (

تـوان ايـن كشـورها را در مالحظـات و     سال) بر بازار جهاني گاز نخواهنـد داشـت و لـذا مـي    30از 

اي و جهاني گاز طبيعي ناديـده  مربوط به اثرگذاري بلندمدت مجمع در بازارهاي منطقههايتحليل

توان گروه ضعيف ناميـد و تـأثير آنهـا را در    ترين سناريو، اين كشورها را ميبينانهگرفت. در خوش

بلندمدت فقط به شرط اكتشافات جديد، مثبت تلقي نمود. 
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بنـدي كـرد. در ايــن   دو گـروه قـوي و متوســط تقسـيم   كشـور گـروه اول را نيــز بـه    9تـوان  مـي -د

بايستي نسبت ذخاير اثبات شده هر عضو به كل ذخاير اثبات شده مجمع را نيز وارد بندي، ميتقسيم

درصد از ذخاير اثبات شـده مجمـع را داراسـت،    36محاسبات نمود. با اين معيار، روسيه كه حدود 

يره بـه توليـد و رتبـه هفـتم بـه لحـاظ ضـريب تخليـه         رغم داشتن رتبه هفتم به لحاظ نسبت ذخعلي

كه باال بودن نسبت توليد ساليانه گاز طبيعي در روسـيه  ويژه آنگيرد بهساليانه، در رتبه اول قرار مي

درصد)، كاشف از توان باالي اين كشور در مهندسي توليد است كه 49به كل توليد مجمع (تقريباً 

اهد داشت و لذا روسيه را به لحاظ اثرگذاري بلندمدت در بازارهـاي  قطعاً در آينده نيز استمرار خو

دهد. اي و جهاني گاز طبيعي در رتبه اول قرار ميمنطقه

درصد از ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در مجمع (رتبه دوم) و بـاال  25ايران با داشتن بيش از 

درصد معـادل رتبـه دوم) و نسـبت    97/11بودن نسبت توليد ساليانه گاز طبيعي به كل توليد مجمع (

سال معـادل رتبـه اول)، طبعـاً بايـد در رتبـه دوم اثرگـذاري بلندمـدت        210ذخيره به توليد ساليانه (

كشورهاي عضو مجمع قرار بگيرد. با وجود اين، بازار بزرگ مصرف داخلي و سهم ضعيف كشور 

درصـد) موجـب   88/0درصـد) و در سـطح جهـاني (   87/1ما در صادرات گـاز در سـطح مجمـع (   

بندي كرد.شود كه نتوان ايران را در مقام دوم تأثيرگذاري بلندمدت مجمع طبقهمي

با استداللي مشابه و با در نظر گرفتن نسبت صادرات گاز يك عضو به كل صادرات مجمع از 

سو و به كل صادرات جهاني گاز از سوي ديگر و مالحظه نسبت ذخاير اثبات شـده هـر عضـو    يك

كل ذخاير اثبات شده مجمع و ضريب تخليه ساليانه و نسبت ذخيره به توليد، قطر در رتبـه دوم و  به 

شـوند. بـه همـين ترتيـب، بـه سـهولت       بندي مـي طبقه» قوي«ايران در رتبه سوم به عنوان كشورهاي 

در توان ديد كه ونزوئال در رتبه پنجم، نيجريه در رتبه ششم، الجزاير و مصـر و ليبـي بـه ترتيـب    مي

هـاي بلندمـدت، در گـروه    گيرنـد كـه بـه لحـاظ اثرگـذاري     هاي هفتم، هشتم و نهـم قـرار مـي   رتبه

شوند.بندي ميطبقه» متوسط«كشورهاي 

) كشورهاي عضو مجمع را با توجه بـه معيـار اثرگـذاري بلندمـدت، در سـه گـروه       6جدول (

بندي كرده است.قوي، متوسط و ضعيف دسته

) تلفيـق نمـود و اثرگـذاري    7) را در جـدول ( 6) و (5ي حاصل از جداول (توان نتايج كلاكنون مي

مـدت و  مدت، ميـان اي و جهاني گاز طبيعي در كوتاهكشورهاي عضو مجمع را در بازارهاي منطقه

بلندمدت نشان داد.
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هاي بلندمدت بر بازاربه لحاظ اثرگذاريبندي تلفيقي كشورهاي عضو مجمع. رتبه6جدول 
رتبهكشورگروه

قوي

1روسيه

2قطر

3ايران

متوسط

4امارات

5ونزوئال

6نيجريه

7الجزاير

8مصر

9ليبي

ضعيف

10عمان

11بوليوي

12ترينيداد و توباگو

13گينه

هاي محققمأخذ: محاسبات و تحليل

ر بازاربندي تلفيقي كشورهاي عضو مجمع به لحاظ اثرگذاري ب. رتبه7جدول 
اثرگذاري بلندمدتمدتمدت و مياناثرگذاري كوتاه

رتبهكشورگروهرتبهكشورگروه

قوي

1روسيه

قوي

1روسيه

2قطر2قطر

3ايران3الجزاير

متوسط

4نيجريه

متوسط

4امارات

5ونزوئال5ترينيداد و توباگو

6نيجريه6بوليوي

7الجزاير7عمان

8مصر8رمص

ضعيف

9ليبي9ايران

10گينه

ضعيف

10عمان

11بوليوي11امارات

12ترينيداد و توباگو12ليبي

13گينه13ونزوئال

هاي محققمأخذ: محاسبات و تحليل
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گيريبندي و نتيجه. جمع6
سنامه ايـن سـازمان در   ميالدي مطرح شد اما اسا2001پيشنهاد تأسيس مجمع از سوي ايران در سال 

2010در هفتمين اجالس وزيران در مسكو بـه تصـويب رسـيد. از ابتـداي ژانويـه      2008دسامبر 23

هـاي  اندازي دبيرخانه را در اولويـت برنامـه  اولين دبير كل مجمع كار خود را رسماً آغاز كرد و راه

هـاي همكـاري   اه سياستخود قرار داد. تحليل جايگاه و اهميت هر يك از اعضاي مجمع از ديدگ

توانند در طراحي الگوي همكاري اعضا مستلزم درك نقشي است كه هر يك از اعضاي مجمع مي

هاي نفت و گاز هر يك از كشورهاي عضو كه ايفا نمايند. در اين مقاله متغيرهاي كليدي در بخش

ضا به لحاظ اثرگذاري بندي اعبر اقتصاد ملي آنها تأثيرگذارند ارزيابي شد و پنج شاخص براي رتبه

مـدت و بلندمـدت معرفـي گرديـد. تحليـل تلفيقـي       مـدت، ميـان  بر تجـارت گـاز طبيعـي در كوتـاه    

هـاي مجمـع يكـي ديگـر از     بندي كشورهاي عضو به لحاظ درجه اثرگذاري آنها بـر سياسـت  دسته

مجمـع را  سازد كـه بتـوانيم اعضـاي    مباحث كليدي اين مقاله است كه طبعاً اين امكان را فراهم مي

هـا  هاي قدرت واقعي در مجمع شناسايي شود، زيرا كه نقش ايـن كـانون  بندي نماييم تا كانوندسته

هاي مجمع انكارناپذير است. در سياست

مدت كشورهاي روسـيه، قطـر و الجزايـر جـزو     مدت و ميانبر اساس اين پنج معيار، در كوتاه

مدت كشورهاي روسيه، قطر و ايران كشـورهاي  آيند اما در بلندكشورهاي قوي مجمع به شمار مي

قوي مجمع خواهند بود. ضروري است به اين نكته توجه شود كـه هـر يـك از كشـورهاي عضـو،      

هـاي ايـن كشـورها در    حداكثرسازي منافع خود را مدنظر دارنـد. بـه همـين دليـل، توفيـق سياسـت      

هاي مناسـب بـراي   و زيرساختمدت تابعي از دسترسي آنها به بازارهاي مصرف مدت و ميانكوتاه

هاي تبديل در بازارهاي مقصد اسـت.  و وجود پايانهLNGخطوط انتقال و تأسيسات توليد و حمل 

ضريب تأثير در بلندمدت نيز تابعي از امكانات و دورنماي توسعه ميـادين گـازي، سـاخت خطـوط     

اشد. بنابراين با توجه به بو صنايع مرتبط با آن ميLNGلوله و احداث تأسيسات و تجهيزات توليد 

توان نكـات ذيـل را در خصـوص اصـول كلـي حـاكم بـر نحـوه همكـاري          مباحث مطرح شده، مي

اعضاي مجمع برشمرد:

اي و هر عضو مجمع، به دنبال حداكثرسازي منافع حاصل از حضور خود در بازارهاي منطقـه -الف

جهاني گاز طبيعي است.
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مـدت و نيـز در سـطح بلندمـدت     مـدت و ميـان  كوتـاه استراتژي موضوع بند الـف، در سـطوح  -ب

شود.طراحي مي

مـدت متكـي بـر توليـد     مدت و ميانهاي كوتاهاستراتژي اعضاي مجمع در چارچوب همكاري-ج

هـاي مناسـب بـه    فعلي و صادرات است كه خود تابعي از دسترسي به بازارهاي مصرف، زيرساخت

بـه گـاز   LNGهاي تبـديل  و پايانهLNGد و انتقال ويژه خطوط انتقال، تأسيسات و تجهيزات تولي

هاي توزيع در كشورهاي مقصد است.طبيعي براي انتقال به شبكه

هاي بلندمدت متكي بر ضريب تـأثير بلندمـدت   استراتژي اعضاي مجمع در چارچوب همكاري-د

گاز طبيعـي  اي است كه خود تابعي از حجم ذخاير اثبات شدههر يك از اعضاء بر بازارهاي منطقه

سـو و امكانـات و دورنمـاي احـداث خطـوط لولـه و تجهيـزات و        و ضريب تخليـه سـاليانه از يـك   

باشد.و صنايع مرتبط با آن از سوي ديگر ميLNGتأسيسات توليد 

الذكر، به شـدت تحـت تـأثير    هاي مطلوب اعضاي مجمع در بندهاي جيم و دال فوقاستراتژي-هـ 

سو و دسترسـي  عضو است. دسترسي به خطوط انتقال موجود از يكموقعيت جغرافيايي كشورهاي 

از متغيرهــاي كليــدي در تــدوين ايــن LNGمنظــور ورود بــه تجــارت المللــي بــههــاي بــينبــه آب

شود كه دو كشور روسـيه و قطـر   ) معلوم مي7هاست. به عنوان مثال، با مراجعه به جدول (استراتژي

مـدت و بلندمـدت در بازارهـاي    مدت، ميـان هاي كوتاهگذاريهاي اول و دوم اثربه ترتيب در رتبه

اي و جهاني قرار دارند اما الگوي صادرات و تجارت گاز طبيعي هر يك از اين دو كشور به منطقه

هـاي  شدت تحت تأثير موقعيت جغرافيـايي آنهاسـت. قطـر بـا اسـتفاده از مزيـت دسترسـي بـه آب        

و ورود بـه  LNGهاي سنگين براي توسعه صـنعت  گذارييهالمللي، منافع خود را طبعاً در سرمابين

كند متمركز كرده است در حالي كه منافع روسيه اقتضاء ميLNGاي و جهاني بازار تجارت منطقه

رو، مالحظـه  كه صادرات و تجارت گاز طبيعي خود را بر مبنـاي خـط لولـه متمركـز كنـد. از ايـن      

، حجـم صـادرات گـاز طبيعـي روسـيه از      2013سال پي در شود كه بر اساس گزارش آماري بيمي

19ميليارد متر مكعب بوده است در حالي كه اين رقم براي قطر بيش از 186طريق خط لوله بالغ بر 

توسط LNGميليارد متر مكعب گزارش شده است. از سوي ديگر، در همين سال، حجم صادرات 

ميليـارد  105ه قطر در همين سال بيش از ميليارد متر مكعب بوده است در حالي ك15روسيه حدود 

صادر كرده است كه كاشف از مزيـت نسـبي قطـر در دسترسـي بـه آبهـاي آزاد       LNGمتر مكعب 

المللي است.بين
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جمهوري اسالمي ايران، در وضـعيتي بـه مراتـب بهتـر از قطـر قـرار دارد زيـرا كـه بـه لحـاظ           

را دارد و هـم بـه علـت    LNGه صـورت  دسترسي به آبهاي آزاد، هم توان صادرات گاز طبيعـي بـ  

تواند گاز طبيعي را توسط خط لوله بـه آسـيا و اروپـا صـادر     موقعيت جغرافيايي ويژه، به راحتي مي

هاي بلندمدت در مجمع قطعي است.رو، نقش جمهوري اسالمي ايران در اثرگذاريكند. از اين

منابع
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