اتحاديه اروپا و چالشهاي امنيتی انرژي
دکتر علیرضا سلطانی
رضا بهمنش





چکیده:
انرژي و مسائل آن ،يکی از موارد اساسی و مهم در مباحث اتحاديه اروپايی بهه شهاار مهیرود.
از جاله برجسته ترين نگرانی ها در اتحاديه اروپايی ،دورنااي تهامنن و انتاهاا انهرژي
به شريان هاي حناتی صنعت و اقتصاد اروپا است .وجهود واقعنهت ههايی ن:نهرد رشه
رون مصرف انرژي و به تبع آن افزايش منزان وابستگی اتحاديه به واردات سهوتتههاي
فسنلی به ويژه گاز ،هاگی موجبات نگرانی اتحاديه اروپايی در زمننهه تهامنن انهرژي و
امننت عرضه آن را فراهم ناوده است .يک چننن وابستگی قابل توجهی ،فکهر اتحاديهه
اروپايی را معطوف به سات سناست گزاري هاي کالن ،مشهتر و بلنه مه ت ،بهراي
کاهش مخاطرات و چالش هاي امننت انرژي ناوده است .نگرانهی اتحاديهه اروپهايی از
هژمونی اقتصادي و سناسی روسنه بر منابع انرژي در منطاهه آسهناي مرکهزي و قزاهاز،
موجب گردي ه که اين اتحاديه به دنباا متنوع ناهودن مسهنرهاي انتاهاا انهرژي و گهاز
مورد نناز تود بر آي  .در اين راستا ،پهروژه نهابوکو کهه يکهی از پهروژه ههاي اتحاديهه
*عضو هنات علای و استاديار دانشک ه علوم سناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واح تهران مرکزي ،تهران،ايران
** دانش آموتته کارشناسی ارش مطالعات منطاه اي دانشک ه علوم سناسی دانشگاه آزاد اسالمی واح تهران مرکزي
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اروپايی در بحث متنوع سازي عرضه کنن گان گاز بهه کشهورهاي عضهو ايهن اتحاديهه
است .در چارچوب هانن گزتاان معنا می ياب .
سواا اصلی اين مااله اين است که چرا اتحاديه اروپايی در ساا هاي اتنر بهه فکهر تنهوع
بخشن ن به منابع انرژي تود افتاده است؟ مااله بر اين فرضنه اسهتوار اسهت کهه نگرانهی
اتحاديه اروپايی از انحصار روسنه بر منابع انرژي منطاه آسناي مرکهزي و قزاهاز موجهب
گردي ه که اروپا به دنباا متنوع ناودن منابع انتااا انرژي مورد نناز تهود برآيه و پهروژه
نابوکو يکی از طرح ها و مسنرهاي ج ي مورد ن:هر اروپها بهراي تحاهف هه ف فهو و
کاهش مخاطرات و چالش هاي امننت انرژي می باش .

واژگان کلیدی :اتحادیه اروپایی ،آسیای مرکزی و قفقاز ،روسیه ،نابوکو ،انرژی

اتحادیه اروپا و چالشهای امنیتی انرژی

312

مقدمه
انرژي در عصر کنونی يک منبع استراتژيک اسهت و در سناسهت ههاي منطاهه اي و
استراتژي هاي جهان ،عاملی اثرگذار محسوب می شود .در ساا هاي اتنر،گهاز طبنعهی
به يکی از مهم ترين منابع جهانی انرژي تب يل ش ه و از سوتتی بومی که در بازارههاي
مح ود منطاه اي مصرف می ش  ،به کااليی مهم در تجارت بنن الالل مب ا ش ه است.
با توجه به مسائل زيست محنطی و کاهش ذتاير نزتهی جههان ،سههم ايهن سهوتت در
سب مصرفی انرژي ،در حاا افزايش است .در اتحاديه اروپايی بخش عاه ه اي از گهاز
مصرفی ،توسط کشورهاي تارج از اين اتحاديه و عا تا توسط روسنه ،نروژ و الجزايهر
تامنن می شود.در دهه هاي آتی با بزرگ ش ن اتحاديه اروپايی و افهزايش تااضها بهراي
گاز طبنعی،وابستگی اين اتحاديه بهه کشهورهاي تهارج از آن بهراي تهامنن گهاز بنشهتر
تو اه ش  .پنش بننی ها نشان می ده که منزان وابستگی اروپا به گاز وارداتی تا سهاا
 0202به بنش از  % 57افزايش تواه يافت .اهانت حناتی نزهت و گهاز باعهث شه ه
است تا کنترا آن به عنوان يکی از عناصر اصلی ق رت در عرصه جههانی ،مهورد توجهه
دايای ق رتهاي بزرگ از جاله اتحاديه اروپايی باش که در تالش است تا بهه عنهوان
يک بازيگر بنن الاللی با هويتی تثبنت ش ه و جايگاه مناسب اروپا در ن:ام بنن الاللهی،
به ايزاي ناش بپردازد.در هانن راستا دريهاي تهزر از جالهه منهاطای اسهت کهه داراي
ذتاير سرشار نزت و گاز است .از اين رو اتحادية اروپايی که هم اکنون بزرگتهرين وارد
کنن ة انرژي در جهان محسوب میشود،تالش گسترده اي را بهراي اطاننهان از حصهوا
انرژي از کشورهاي تولن کنن ه حاشنه درياي تزر انجام داده است ،از جاله مسهنرهاي
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صادراتی انرژي به اروپا ،تط لوله نابوکو است که قهرار اسهت گهاز حهوزه تهزر را بهه
کشورهاي اروپايی منتال نااي .
پژوهش پنش رو ،در پی دستنابی به اين سواا که چرا اتحاديه اروپايی در ساا ههاي
اتنربه فکر تنوع بخشن ن به منابع انرژي تود افتاده است،اين فرضنه را مطرح می سازد
که که نگرانی اتحاديه اروپايی از انحصار روسنه بر منابع انرژي منطاه آسناي مرکهزي و
قزااز ،موجب گردي ه که اروپا به دنباا متنوع ناودن منابع انتااا انرژي مورد ننهاز تهود
برآي و در اين راستا ،پروژه نابوکو يکی از طرح ها و مسنرهاي ج ي مورد ن:هر اروپها
براي تحاف ه ف فو و کاهش مخاطرات و چالش هاي امننت انرژي می باش .
در اين پژوهش تالش می شود تا از رهگذر بررسی راهبرد اتحاديه اروپايی در زمننه
انرژي نزت و گاز و سناستهاي متخذه از سهوي ايهن اتحاديهه در زمننهه کهاهش آسهنب
پذيري به منابع وارداتی انرژي ،به بررسی و تبننن داليل و اهه اف اتحاديهه اروپهايی در
ايجاد تط لوله گاز نابوکو ،پرداتته شود.

طرحهای اتحادیه اروپایی برای کاهش مخاطرات و چالشهای امنیت انرژی
الف :طرح های اتحادیه اروپایی در زمینه انرژی
از جاله برجسته ترين نگرانی ها در اتحاديه اروپايی ،دورنااي تامنن و انتااا انرژي
به شريان هاي حناتی صنعت و اقتصاد اروپا است.با نگاهی اجاالی به سنر تطهور شهکل
گنري اتحاديه اروپايی ،اين موضوع آَشکار می شود که اهانت موضوع انرژي صهرفا بهه
تحوالت ساا هاي اتنر باز نای گردد ،بلکه اين مسهلله از سهپن ه دم وههور هاگرايهی
اروپا ،ناشی کلن ي در هاسويی منافع کشورهاي عضو اتحاديه ايزا کرده است.
« شومان» وزير امور تارجه فرانسه که بع ها به په ر اروپها ملاهب شه  ،در  9مهه
 0972طی اعالمنه اي ،طرح ابتکاري تود را براي ايجاد سنگ بنهاي اتحاديهه اروپهايی
ارائه کرد که در  01آوريل  0970منجر به امضاي قراردادي به نهام « اتحاديهه اروپهايی
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زغاا سنگ و فوالد » ش .ه ف شومان و « ژان مونه» نخست وزير وقت فرانسه کهه بهه
واسطه تالش هايش جهت هاگرايی به قهرمان اتحاديه اروپايی ملاب ش  ،ايهن بهود کهه در
شرايط نابسامان پس از جنگ جهانی دوم که منجر به ويرانی و تشهتت سناسهی و اقتصهادي
اروپا گردي ،موضوع انرژي به توبی می توان کشورهاي قاره سبز را به ها لی و هاهاهنگی
نزديک سازد .به بنان ديگر ،ه ف کلی طرح شومان که می توان آن را مبه ا حرکهت ج يه
در رون وح ت اروپا تلای ناود ،تحاف وحه ت اقتصهادي بها ابتنها بهه موضهوع انهرژي و
سوتت بود که راه را براي وح ت سناسی هاوار می ساتت( .فرسايی)0059 ،
از هنگام امضاي معاه ه پاريس در  0970و تشکنل جامعه اروپايی زغهاا فهوالد و
معاه ه اوراتوم در  0975که زمننه ساز تشکنل جامعهه اروپهايی انهرژي اتاهی گرديه ،
انرژي به دغ غه تاطري براي اتحاديه اروپايی تب يل ش ه اسهت .در طهی دوره زمهانی
 0972-0952اعضاي اتحاديه اروپايی شاه افزايش قابل مالح:ه نناز تويش به نزهت
بودن  .اين در حالی بود که نناز آنها به زغاا سنگ در مسنر نزولی قرار داشت .امها تنهها
پس از بروز بحران نزتی  0950و تصانم اوپک براي چهار برابهر ناهودن قناهت نزهت
تام بود که اتحاديه به شکل واقعی ،به ضرورت اتخهاذ يهک سناسهت مشهتر انهرژي
وقوف يافت .از دهه  0992به اين سو ،اق ام اتحاديه در زمننه انرژي ،به طور اصولی بر
پايههه ههه ف آزاد سههازي بازارهههاي انههرژي بنهها گرديهه کههه ها نههان ننههز تهه اوم
دارد)http://www.touteleurope.eu(.
به رغم آن که هاگرايی اروپا با موضوع انرژي آغهاز شه لهنکن در تهالا  7دههه
گذشته ،مسلله انرژي به ته ري بهه فراموشهی سهپرده شه  .عوامهل متعه دي ها هون
دسترسی آسان به منابع غنی فسنلی منطاه تاورمنانه ،ضهاانت ههاي مهالی و اقتصهادي
اياالت متح ه ،متراکم نبودن حجم جاعنت و کارتانجات و صنايع سنگنن ،ع م حضور
پر رنگ رقباي برجسته اقتصادي و تجاري مانن چنن ،هن  ،ژاپن و بانه ،زمننهسهاز چنهنن
نگرشی ش ه بود .اما با ورود به هزاره سوم منالدي ،انبوهی از معضالت و بحهران ههاي
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پن ن ه و در هم تنن ه ،موضوع انرژي و دورناهاي تهامنن امننهت ترانزيهت سهوتت بهه
اروپا را در هاله اي از ابهام فرو برده و بهار ديگهر موضهع انهرژي را از اليهه ههاي زيهرين
سناستگذاري اتحاديه اروپايی به سطح تصهانم گنهري راهبهردي و حنهاتی هه ايت کهرده
است .به بنان ديگر ،ماامات اروپهايی بازگشهت بهه دسهتور کهار انهرژي و سهامان هی بهه
وضعنت نگران کنن ه انرژي را امري اجتناب ناپذير قلا اد می کنن (Solana , 2006) .
 1-1اهداف طرح های اتحادیه اروپایی در حوزه انرژی
اه اف طرح هاي اتحاديه اروپايی در حوزه انرژي عبارت است ازد
 تضانن عالکرد بازار انرژي
 تضانن امننت عرضه انرژي در اتحاديه
 ارتاا کارآيی انرژي ،ذتنره انرژي و توسعه اشکاا ج ي و تج ي پذير انرژي
اتحاديه اروپايی به طور روزافزون به عرضه انرژي تارجی وابسته است .ايهن اتحاديهه
در حاا حاضر ،تاريبا  72درص  ،رقای که در ساا  0202به  57درص افزايش تواهه
يافت ،از احتناجات تود را وارد می کن  .اگر رون هاي کنونی ت اوم ياب  ،حتی وابسهتگی
به نزت و گاز بنشتر تواه ش  .وجود واقعنت هايی ن:نر اينکهه سهوتت ههاي فسهنلی،
( نزت ،گاز و ذغاا سنگ) ح ود  12درص از مصرف انرژي درون کشوري ناتهال

را

در اتحاديه اروپايی تشکنل می ده و وابستگی به تاام تولن ات انرژي ،به طور پنوسهته و
يکنواتت افهزايش يافتهه و اکنهون تاريبها در حه  72درصه اسهت ،موجبهات نگرانهی
هانشگی اتحاديه اروپايی در زمننه تامنن انرژي و امننت عرضه آن را فراهم ناهوده اسهت.
به عبارت ديگر ،وابستگی ش ي اروپا به انرژي و ناهش بهی ن:نهر آن در تولنه و توسهعه
موجب ش ه که مباحث مربوط به انرژي ،هانشه تواب توش اروپا را به آشزتگی تب يل
کن .
 3-1امنیت انرژی از دیدگاه اتحادیه اروپایی
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دستنابی به منابع با ثبات نزت و گاز ،چه به عنوان مواد اولنه کاالهاي صهنعتی و چهه
به عنوان تامنن انرژي ،از ديرباز به عنوان يکی از دغ غه هاي اصلی کشهورهاي توسهعه
يافته و صنعتی به ويژه اتحاديه اروپايی به شاار می رفته است .بر اساس پنش بننی هاي
به عال آم ه ،تولن نزت تام اروپا به ويژه در منطاهه دريهاي شهااا از منهزان فعلهی 5
منلنون بشکه در روز به کاتر از  4منلنون بشهکه تها سهاا  0202کهاهش تواهه يافهت.
ها ننن تولن داتلی گاز اروپا از درياي شهااا ننهز از سهطح کنهونی  022منلنهارد متهر
مکعهههب در سهههاا ،در يهههک افهههف زمهههانی قابهههل پهههنش بننهههی ،فزونهههی نخواهههه
يافت (Simonia,2004) .بر اين اساس پنش بننی شه ه اسهت کهه در طهوا سهه دههه
آين ه ،تولن انرژي اتحاديه اروپايی  05درص کاهش تواه داشت .کاهش ذتاير داتلهی
انرژي اروپا در شرايطی صورت می پذيرد که انرژي وارداتی اتحاديه اروپايی در طوا ايهن
سه دهه  07درص رش تواه داشت .از اين منزان ،وابستگی تارجی اتحاديهه بهه نزهت
 92درص و گاز طبنعی به  12درص تواه رسن (Gault, 2003,4) .
به رغم تاکن ات مصرح در اسناد انرژي اتحاديه اروپايی،طی دو دهه گذشهته ها نهان
هم بر منزان وابستگی اين اتحاديه به واردات سوتت هاي فسنلی و هم بهر اتکهاي آن بهر
کشورهاي تامنن کنن ه اين سوتت ها افزوده ش ه است ،به گونه اي که از نناهه دوم دههه
 0992تاکنون 07 ،درص واردات سوتت هاي فسنلی اين اتحاديه رش داشته است.
واردات اتحاديه اروپايی در زمننه انرژي نزت و گاز عا تا بهر روسهنه و تاورمنانهه
متکی است .اين دو منطاه مجاوعا  52درص عرضه جهانی نزهت و گهاز را در اتتنهار
دارن  .اتحاديه اروپايی بزرگترين وارد کنن ه نزت و محصوالت وابسته به آن می باش  .منهابع
تامنن کنن ه ننازهاي سوتتی وارداتهی اروپها عبارتنه از روسهنه و جاههوري ههاي مسهتال
مشتر الانافع (  004/6منلنون تن) ،تاورمنانهه ( 060/0منلنهون تهن) و آفرياهاي شهاالی
(  000/7منلنون تن) .در اين رابطه ،اتحاديه اروپهايی تهود را در وضهعنتی آسهنب پهذير و
شکنن ه می بنن زيرا واردات انرژي اين اتحاديه عاه تا از منهاطای صهورت مهیپهذيرد کهه
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اساسا فاق عناصري ها ون پاي اري ،اطاننان و اعتااد در فرآين ص ور انرژي هسهتن .
تاورمنانه به عنوان کانون اصلی بحران هاي بنن الاللی و روسنه به عنوان کشهوري کهه
از ص ور انرژي تود به بازارهاي مصرف انرژي ،بهره گنري سناسی و امننتی می نااي ،
دو ناونه مهم در اين رابطه می باشن (.کنانی)047-045 ،0016 ,
بر اساس پنش بننی هاي من رج در سن سبز کانسنون اروپايی مصوب ساا ،0226
تا ساا  0202نناز وارداتی اتحاديه اروپايی به انرژي هاي فسهنلی از 72درصه بهه 52
درص افزايش پن ا تواه کرد .در چرته انرژي مصهرفی اتحاديهه اروپهايی ،نزهت 42
درص و گاز طبنعی 04درص نناز مصرفی اتحاديه را تشکنل می دهن  .هم اکنهون ايهن
اتحاديه  56درص نزت و  72درص گاز طبنعی تود را وارد می نااي  .بر اساس پهنش
بننی هاي به عال آم ه توسط کانسنون اروپايی تا ساا  ،0202نزت وارداتی اتحاديه از
 56درص به  92درص و گاز طبنعی وارداتهی از  72درصه بهه  12درصه افهزايش
تواه يافت.بنابراين ،براي اتحاديه اروپايی که يکی از بزرگ تهرين بازارههاي مصهرف
انرژي جهان است ،موضوع امننت انرژي مهم است .از اين رو کانسنون اروپايی ،امننت
انرژي را توانايی مطالن ش ن از تامنن ننازهاي آين ه انهرژي ،ههم در بخهش اسهتزاده از
منابع داتلی ( در چارچوب ضوابط اقتصادي و ساير ذتاير استراتژيک) و هم در بخش
تارجی ،به صورت دسترسی آسان و ب ون ريسک و مبادله عرضه با ثبات می دانه  .در
يک تعريف ديگر ،به ن:ر باري بارتون و هاکاران او ،امننت انرژي ،شهرايطی اسهت کهه
تاامی يک ملت يا اکثريت آنها بتوانن دسترسی مناسب به منابع انرژي بها قناهت ههاي
متعادا داشته باشن (.ملکی بهان ).1 ،0016
اتحاديه اروپايی در سن سهبز انهرژي تهود در سهاا  0226و در اسهتراتژي انهرژي
اروپايی تود که در ساا  0225ارائه داد ،دسترسی مطالن ،پاي ار و ماهرون بهه صهرفه
انرژي را منوط به تحاف سه ه ف اعالم ناوددالهف -تنهوع بخشهی کشهورهاي عرضهه
کنن ه انرژي؛ ب -تنوع بخشی منهابع انهرژي؛

 -بههره گنهري فزاينه ه از انهرژيههاي
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جايگزين و تج ي شون ه.
 2-1شکل گیری منشور انرژی:
تحريم نزتی ساا  0952اعراب ،کشورهاي صنعتی مصرف کننه ه نزهت و از جالهه
اتحاديه اروپايی را بر آن داشت تا براي ماابله با تکرار ايهن گونهه تحهريم هها از سهوي
کشورهاي تولن کنن ه،استراتژي ج ي ي اتخاذ نااينه  .اولهنن واکهنش رسهای بهه ايهن
اق ام ،تاسنس آژانس بنن الاللی انرژي 1در ساا  0954بهود .پهس از آن ،ايه ه تشهکنل
منشور انرژي اروپايی مطرح شه  .پهس از فروپاشهی اتحهاد جاهاهنر شهوروي سهابف و
نابودي سنستم سوسنالنستی در اروپاي شهرقی و مرکهزي ،در ژوئهن 0992بهه پنشهنهاد
نخست وزير سابف هلن اق اماتی بان:ور تسهنل تجارت و گسترش هاکاري در بخهش
انرژي اروپاي غربی ،شوروي سابف و اروپاي شهرقی و مرکهزي انجهام شه  .در جريهان
نشست ژوئن  0992سران اتحاديه اروپايی در دوبلنن ،نخست وزير هلن طهرح کاهک
به توسعه منابع نزت و گاز شوروي سابف و افزايش هاکاري با آن کشهور را بهه عنهوان
مهاترين تامنن کنن ه انرژي اروپا ارائه ناود .اين طرح در واقع زمننه ساز تاسنس منشور
انرژي اروپايی در ساا  0990ش .در دسهامبر 0990گزتگوهها منجهر بهه تشهکنل يهک
سازمان بنن الاللی انرژي موسوم به منشور انرژي ش کهه مهورد تاينه تاهامی اعضهاي
مذکور قرار گرفت و به امضا رسن .مبناي معاه ه منشور انرژي « اعالمنه  0990اروپايی
انرژي» است.منشور انرژي اروپا ،در سهاا 0990مهنالدي جهاي تهود را بهه مهذاکرات
درباره منشور انرژي داد .ابت ا قرار بود که ايهن منشهور بهنن اروپها و کشهورهاي عضهو
جوامع مشتر الانافع امضا شود .ولی بع اً آمريکا و ديگر اعضاي غنر اروپايی سهازمان
هاکاري و توسعه اقتصادي (ن:نر ژاپن ،کانادا و استرالنا) ننز پذيرفتن که به ايهن توافهف
ملحف شون  .سه ساا بع  ،در تالا گزتگوهاي  GATTکه منجر بهه تشهکنل سهازمان
1 IEA
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تجارت جهانی ش  ،منشور انرژي اروپا تکامل يافت و به يهک سهازمان جههانی بهه نهام
منشور انرژي تب يل گردي .در ساا  0994کنزرانس منشهور انهرژي اروپهايی ،نهام ايهن
تشکنالت را به پناان منشور انرژي 1تغننر داده و ب ون تغننر در اهه اف اولنهه منشهور بهه
صورت يک معاه ه الزام آور بنن الاللی به هاراه يک پروتکل الحاقی به تصهويب رسهان
تا دامنه فعالنت هاي آن را از قالب يک سازمان اروپايی به سازمانی بنن الاللهی تغننهر داده
و زمننه را براي عضويت هاه کشورهاي تولن و مصرف کنن ه انرژي فراهم ناايه  .به ين
ترتنب ،پناان منشور انرژي در روز  ۷۱دسامبر ماه  ۷۹۹۱در لنسهبون پايتخهت پرتغهاا بهه
امضا رسن و از روز  ۷۱آوريل  ۷۹۹۱به اجرا درآم (PEEREA, 2004).
پناان منشور انرژي به عنوان يک سازوکار اقتصادي و تخصصی در حوزه انرژي ،بها
ه ف تاويت قواع حاوقی مربوط به هاکاري هاي انرژي و ملزم ناودن کشهورها بهه
رعايت آنها و ها ننن کاهش مخاطرات مربوط به سرمايه گذاري و تجهارت در بخهش
انرژي در جهت تامنن امننت عرضه انرژي به اروپا تاسنس ش .
مزاد منشور بر چهار حوزه بسنار مهم انرژي متارکز است .اين چهار حوزه عبارتنه
ازدالف -حاايت و حزاوت از سرمايه گذاري هاي تارجی بر مبنهاي بسهط و گسهترش
رفتار ملی يا رفتار کامله الوداد و حزاوت در ماابل تطرات وريسهک ههاي اصهلی غنهر
تجاري؛ب -شرايط غنر تبعنض آمنز در تجارت حامل هاي انهرژي ،تولنه ات وابسهته و
تجهنزات مرتبط با با بخش انرژي بر اساس ماررات سازمان تجارت جههانی در زمننهه
انتااا مطالن جريان انرژي بنن کشورها؛

 -ايجاد سازوکار حل و فصل اتتالفهات و

مسائل حاوقی مرتبط با قراردادهاي انرژي؛
ت -ارتاا بهره وري انرژي و کاهش اثرات زيست محنطی تولن و مصهرف انهرژي
(سلناانپور و عنايت)051-059 ،
1 Energy Charter Treaty
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صرف ن:ر از موضوع امننت و متنوع سازي منابع و مسنرهاي انتااا انرژي به اروپها،
که از ه ف هاي عا ه و اساسی اين منشور است ،در واقهع پناهان منشهور انهرژي ،بهه
نوعی ادامه بحث آزادسازي بازار انرژي در اروپا ننز به شاار می رود .بها وجهود آن کهه
آغاز اين حرکت ،معطوف به انتااا منابع نزت و گاز آسناي منانه به اروپها بهود ،امهروزه
ابعاد و بازيگران بنشتري را به تود جلب کرده اسهت؛ بهه طهوري کهه از آن بهه عنهوان
مکال و يا حتی ما مه ورود به سازمان تجارت جهانی ياد می شود .بررسهی اهه اف و
جهت گنري سناست هاي منشور انرژي ،ما را به اين واقعنهت رهناهون مهی سهازد کهه
اتحاديه اروپايی از منشور انرژي به عنوان ابزار کارآم در جهت تحاف اهه اف سناسهت
انرژي تود در تارج از مرزهاي اتحاديه استزاده مهی ناايه  .بهه هاهنن دلنهل ،از به و
تا سنس منشور انرژي کانسنون اروپهايی بهه اشهکاا مختلهف سهعی ناهوده اسهت تهااز
صالحنت هاي موجود تود در تصوص مسائلی چون رقابت ،محنط زيسهت ،حاايهت
از مصرف کنن گان براي شکل دهی سناست انرژي اروپايی استزاده نااي .
)) The EU Energy Security Challenges, 2008, 3
 4-1طرح های انرژی اتحادیه اروپایی:
اتحاديه اروپايی از ديرباز و از زمان اتحاديه آهن و ذغهاا سهنگ در نناهه اوا قهرن
بنستم تالش براي دستنابی به ماررات و سناست يکپارچه و الزام آور در زمننه انرژي را
آغاز ناود .نوامبر  0220ناطه عطزی در تاريخ آزاد سازي بازار انهرژي اروپها بهود کهه
ک شورهاي عضو اتحاديه با اصهوا اساسهی آزادسهازي بازارههاي اروپهايی گهاز و بهر
موافات کردن  .اين آترين مرحله در منازعه طوالنی م ت در راه اثربخشی رهناودهاي
اتحاديه اروپايی از سهاا  0996تها  0991بهراي آزادسهازي بازارههاي انهرژي اتحاديهه
بود.اين طرح اتحاديه اروپايی براي آزادسازي بازار انرژي بر سه موضوع اصلی متارکهز
استد تاويت قواننن اولنه در مورد ع م تارکز تجارت در شرکت هاي انهرژي ،ننهاز بهه
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شزافنت بنشتر ،ضرورت دسترسی شبکه اي به تعرفه ها و اهانت تن:نم مستال آن.
الف)گزارش سبز اتحادیه اروپایی ( برنامه ای برای صرفه جویی انرژی)
اتحاديه اروپايی در برنامه سبزي 1که در ساا  0222منتشهر ناود،صهرفه جهويی در
انرژي را سريع ترين ،آسان ترين و موثر ترين راه بهراي ماابلهه بها چهالش ههاي تهامنن
انرژي ،به ويژه وابستگی اين اتحاديه به واردات انرژي بر شارد .بر اساس اين گهزارش،
کانسنون اروپايی پنشنهاد داد که شهرون ان اروپايی ،مصرف انرژي را تها سهاا 0202
به منزان  02درص کاهش دهن که رقای ح ود  62منلنارد يورو براي هر ساا تواه
ش  .با  02درص صرفه جويی در مصهرف انهرژي ،اتحاديهه قهادر تواهه بهود تها 72
درص  ،از تروج گازهاي گلخانه اي بکاه  .بنابر اين پنش بننی گرديه کهه ايهن منهزان
صرفه جويی در مصرف انرژي ،موجب تاويت ق رت رقابتی اتحاديه اروپهايی و ايجهاد
يک منلنون شغل ج ي در اروپا تواه ش  .برنامه مذکور ،اولويت ههايی را بهه من:هور
ت وين يک سناست واقعی انرژي اروپايی ،ناور بر تسلط بر تااضا ،متنوع ناهودن منهابع
انرژي ،توسعه يک بازار داتلی هاگراتر و تسلط بر عرضه داتلی از طريهف مهذاکره بها
کشورهاي تولن کنن ه ،ترسنم ناود) http://www.touteleurope.eu) .
ب) بسته اول انرژی اتحادیه اروپایی
ضرورت سناست تارجی منسجم درباره انهرژي ،در دومهنن يادداشهت سهبز تحهت
عنوان « استراتژي اروپايی براي انرژي پاي ار ،رقابتی و امن» ،که در بناننهه پايهانی سهران
در شوراي اروپا در مارس  0226به تصويب رسن  ،پر رنگ ش ه اسهت.پنش از آن ،در
بناننه مصوب کانسنون اروپايی در اکتبر  0227تحت عنوان « روابط تارجی انرژي؛ از
اصوا تا عال» 2آم ه بود که از دولت هاي عضو انت:ار می رود تا شبکه اي از طرفهاي معامله
1 Green Paper
2 External Energy Relations: from Principles to Action
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انرژي ايجاد کنن که به پاسخ ها و واکنش هاي اولنهه اتحاديهه اروپهايی در صهورت ته يه ات
امننتی انرژي کاک و مساع ت نااي و زمننهه را بهراي اقه امات و تصهاناات در صهورت
بحران امننتی انرزي به وسنله جاع آوري،پردازش و توزيع اطالعات معتبر مربوط بهه امننهت
عرضه انرژي آماده کن ( External Energy Policy, 20 november 2005) .
اين سن در ماه مارس سهاا  0226تحهت عنهوان سهن سهبز انهرژي اتحاديهه (Green
) Paperو به عنوان مبناي استراتژي اروپا براي تهامنن انهرژي پايه ار ،رقهابتی و امهن توسهط
کانسنون اروپايی منتشر گردي .
(A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure
)Energy, 2006
طرح مذکور بر سه هه ف بننهادي پايهه ريهزي شه ه و بهراي دسهت يهابی بهه آنهها
راهکارهايی ننز ارائه گردي ه استد
 -0توسعه منابع تج ي پذير -0،جست و جو براي صرفه جويی اقتصادي -0امننت
منابع انرژي.
در اين سن که ووايف اعضا را در حوزه هاي مختلف انرژي در داتهل و تهارج از
اتحاديه مشخ

می کن  ،مجاوعه اي از تط مشی هايی را ارائه ناهود کهه اولويتههاي

مهم زير را با ه ف احنا و تاويت سناست انرژي اروپا شامل می شودد
 تکانل بازار داتلی گاز و بر به من:ور رش و ايجاد اشتغاا در اروپا افزايش امننت عرضه و تامنن انرژي به وسنله تاويت هاکاري منان دولت هاي عضو ارائه يک تحلنل راهبردي و جامع از سناست انرژي اتحاديه اروپايی ماابله با تغننرات نامطلوب آب و هوايی و زيست محنطهی بهراي اسهتزاده ازفن آوري هاي ج ي
 اتخاذ يک سناست مشتر و منسجم در مسائل انرژي در تارج از اتحاديه اروپايیسن مذکور،ت وين يک سناست تارجی منسجم در مورد انرژي و ننهز ايجهاد هاگرايهی
بنشتر در بازار به من:ور ايانسازي عرضة انهرژي در دراز مه ت و توسهعه فنهاوري در ايهن
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عرصه را مورد تأکن قرار میده و اولويتهاي ديگر را به شرح زير بر می شااردد
 کاهش مصرف انرژي بهه منهزان  02درصه تها سهاا  0202از طريهف افهزايش
کارآيی؛
 تأمنن  07درص از تااضاي اولنهه انهرژي از طريهف منهابع تج ي پهذير تها سهاا
0202؛
 پاي ارسازي رون رش در بخش حال و نال ؛
 از دور تارج کردن انرژي هستهاي پرهزينه و تطرنا

؛

 ه ايت مج د سرمايه به سات بهرهمنه ي بنشهتر از انهرژيههاي تج ي پهذير و
صنايع کارآم .
ايجاد زير ساتت هاي الزم امننت انرژي اتحاديه به ويژه اح اث ترمنناا هاي انتااا
نزت ،گاز ،و  LNGو استزاده از ترانزيت و دسترسی کشورهاي ثالث به تطوط لوله از
جاله اولويت هاي مشخ

من رج در سن سبز انهرژي اتحاديهه هسهتن کهه در قالهب

ايجاد تطوط لوله مستال جهت انتااا گازمنطاه تزر ،شااا آفرياا و تاورمنانه به قلب
اروپا،ايجاد ترمنناا هاي ج ي براي عرضه  LNGبه بازارهايی که در آنها رقابهت بهنن
عرضه کنن گان وجود ن ارد و ها ننن ايجاد شبکه تطوط لوله در اروپهاي مرکهزي بها
ه ف انتااا نزت درياي مازنه ران بهه اتحاديهه اروپهايی از طريهف اوکهراين ،رومهانی و
بلغارستان متجلی تواهن ش ()Ibid.
به رغم آنکه اين سن تالش کرده اسهت تها از منهزان وابسهتگی اتحاديهه اروپهايی بهه
انرژي هاي فسنلی بکاه  ،اما به اعتاهاد کارشناسهان مسهائل انهرژي اروپها ،سهن يهاد شه ه
ها نان داراي ايرادات مهای می باش  .از ن:ر اين ع ه ،کانسنون اروپايی نتوانسهته اسهت
تا موضوعاتی مانن جلوگنري از اتالف انرژي و بهرهگنهري کامهل از انهرژيههاي تج يه
شون ه را در مرکز استراتژي انرژي اروپا قرار ده  .ها نهنن علهیرغهم آنکهه  52تها 12
درص کل واردات نزتی اروپا از طريف بخش حال و نال صورت میپذيرد ،اما اين بخش
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به طور عا ه در سن سبز مورد کمتوجهی واقع ش ه است .عالوه بهر ايهن ،سهن سهبز از
نااط مبهم بسناري برتوردار میباش و کاتر به طرح و برنامههههاي اتحاديهه اروپهايی در
زمننة انرژي آن هم در مناطای مانن درياي سناه و درياي تزر پرداتته است .
پ) بسته دوم انرژی اتحادیه اروپایی
کانسنون اروپايی در تالش براي کاهش وابستگی در زمننه انرژي به ويژه به روسنه،
مبارزه با گرم ش ن هوا و تشويف رقابت در عرضهه انهرژي ،در تهاريخ ده ژانويهه ۷۰۰۱
( ۷۰دي ماه  )۷۸۱۱سن ديگري تحت عنوان انرژي براي دنناي در حاا تغننر،در ژانويهه
 0225توسط کانسنون اروپايی تهنه ناود که درمارس هاان ساا()0225بهه تصهويب
شوراي اروپايی رسن ( Energy for Changing Word, An Energy Policy .
)for Europe the Need for Action,2007
کانسنون اروپايی دومنن سن جامع راهبردي انرژي تهود را در روز پهن شهنبه 00
آبان  00(0016نوامبر )0225منتشر ناود .اين سن در راسهتاي تاويهت امننهت انهرژي
اروپا و پنگنري پنشنهادات مربوط به ماابله با تغننرات آب و ههوايی مهی باشه کهه در
دسامبر ساا پنش از آن ،ارائه ش ه بود .اين سن راهبهردي ضهان بهر شهاردن اولويهت
هايی براي اتحاديه اروپايی در زمننه انرژي ،ت وين يهک سناسهت تهارجی منسهجم در
مورد انرژي و ننز ايجاد هاگرايی بنشتر در بازار به من:ور ايانسازي عرضهه انهرژي در
دراز م ت و توسعه فناوري در اين عرصه را مورد تأکن قرار مهی دهه  .عهالوه بهر آن،
ايجاد هابستگی بنن اعضا ،ارائه سناست مربوط به شبکه ههاي انهرژي اروپها و تشهويف
سرمايه گذاري در عرصه هاي کارايی انرژي و تکنولوژي هاي پا مهورد توجهه جه ي
قرار گرفته است .در راهبرد ج ي  ،کانسنون اروپايی چن اولويت را که بنشتر به امننت
پاي ار انرژي مربوط میشود مورد توجه قرار داده است .عهالوه بهر ايهن ،چهالش ههاي
انرژي اتحاديه در سالهاي آتی ننز مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس سهن منتشهر
ش ه ،اولويت اوا اتحاديه ،اجراي سناست کاهش  02درص گازهاي گلخانه اي ،تهامنن
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 02درص از انرژيهاي مصرفی اروپا از انرژيهاي تج ي پهذير و کهاهش  02درصه از
مصرف انرژي اروپا از طريف صرف جويی و افزايش بهره وري انرژي تاساا  0202می
باش که از آن به عنوان سناست  02-02-02يهاد مهی شهود .دومهنن اولويهت در ايهن
مجاوعه ،جلوگنري از بیثباتی در امننت عرضه انرژي اتحاديه می باش  .در سهن مهذکور،
کانسنون در تصوص شبکههاي انرژي 6 ،ابتکار استراتژيک را براي تامنن امننت انهرژي
اروپا مشخ

کرده است که عبارتن ازد

 )0کري ور جنوبی گاز براي انتااا گاز از منابع درياي تزر و تاورمنانه  )0اتصهاا
شبکه هاي گاز ،الکتريسته و ذتنره سازي گاز در منطاه بالتنک )0 ،اتصاا شهبکه ههاي
گاز و الکتريسته شااا -جنوب با مرکز و جنوب -شر اروپا )4 ،تکانل حلاهه انهرژي
م يترانه اي  )7شبکه دريايی در درياي شااا  )6تامنن گاز بصورت LNG
با توجه به ع م اطاننان اتحاديه از تامنن انهرژي تهود از سهوي روسهنه ،کانسهنون
اروپايی در طرح تود ،تامنن گاز از منطاه درياي تزر و تاورمنانه را در قالب کريه ور
جنوبی گاز مورد تاکن قرار داده است .در مورد کري ور جنوبی گهاز ،کانسهنون ضهان
تاکن بر تط لوله گاز نابوکو به عنوان يکی از اولويتهاي مهم اتحاديه براي امننت انرژي
آن ،به کشورهاي آذربايجان ،ترکانستان ،عرا و کشورهاي مشر شامل مصهر سهوريه،
لبنان و اردن (کشورهاي واقع در مسنر تط لوله عربی) به عنوان تامنن کنن گان گاز اين
تط لوله اشاره کرده است و از کشورهاي مطرح در ساتت اين تط لولهه تواسهته تها
زمان ساتت اين تط لوله و تامنن گاز آن به عنوان يهک هه ف مشهتر  ،بهه تعهه ات
تويش پايبن باشن  .کانسنون ها ننن در سن تود آورده است در صورتی که شرايط
سناسی اجازه ده در درازم ت ،تامنن گاز از ازبکستان و ايران ننز می توان بهه عنهوان
منبع مهم براي تامنن گاز اروپا مطرح گردد .عالوه بر تاکن بر کريه ور جنهوبی گهاز در
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سن مذکور ،کانسنون تواستار ساتت شبکه بزرگ اروپايی 1که زيرساتت هاي انرژي
در منطاه بالتنهک و م يترانهه را بهه شهبکه ههاي موجهود در سهواحل دريهاي شهااا و
تاسنسات انرژي بادي در اين دريا و ها ننن شبکه هاي ملهی انهرژي در شهااا غهرب
اروپا متصل می نااي  ،ش ه است .بر اين اساس کانسنون از طرح توسهعه شهبکه ههاي
ساحلی که شبکه هاي ملی در شااا غرب اروپا را به تاسنسات تولنه انهرژي بهادي در
درياي شااا وصل می کن  ،حاايت می نااي  .در سن راهبردي انرژي اروپا ،بر ارتااي
روابط با کشورهاي آفرياايی ،به ويژه الجزاير ،مصر ،لنبی و ننجريهه تاکنه و از سهاتت
تط لوله گاز ترانس صحرا به عنوان يکی از مسنرهاي مهم انتااا گاز به اروپها حاايهت
ش ه است .اين تط لوله گاز ،ننجريه را از مسنر ننجر و الجزايهر و دريهاي م يترانهه بهه
اروپا منتال تواه ناود .از ديگر موارد قابل ذکر در سن مذکور می توان به موارد زيهر
اشاره ناوددتالش براي دستنابی به کاهش  02درص تولن گازههاي گلخانهه اي توسهط
کشورهاي صنعتی در قالب پروتکل کنوتو تها سهاا 0202؛کهاهش تها  72درصه ي از
منزان گازهاي آالين ه ،به ويژه گازهاي کربننک تا ساا 0272؛تولن ح اقل  02درصه
کل مصرف انرژي اتحاديهه اروپهايی از سهوتت ههاي گنهاهی تها سهاا 0202؛توسهعه
فناوريهاي ج ي انرژي در چارچوب راهبرد اروپايی فناوري انرژي شهامل اسهتزاده از
انرژيهاي تج ي پذير ،صرفه جويی انرژي ،ساتت بناههاي بها مصهرف انهرژي کهم و
توسههعه نسههل چهههارم ننروگههاه هههاي هسههته اي؛ ه ه ف بلن م ه ت بههراي انههرژيهههاي
تج ي پذير،افزايش سطح انرژيهاي تج ي پذير از کاتر از  ۱درص فعلی به  ۷۰درصه
تا ساا  ۷۰۷۰میباش که رسن ن به اين هه ف ننازمنه سهرمايهگهذاري بنشهتر در ايهن
بخش و رش ش ي در سه حوزه انرژي يعنی انرژي بهر  ،سهوتت زيسهتی 2و انهرژي
گرمايشی و سرمايشی می باش که اين تود مستلزم تالش هاه اعضاي اتحاديه اروپهايی
1European Supergrid
2 biofuels
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است.در بخش هاي ديگر سن سبز ننز مسائل مربوط به تنوع بخشن ن بهه منهابع تهامنن
انرژي و امننت و ثبات عرضه آن مورد بحث قرار گرفته است(Eneko, 2007).

ث) بسته سوم انرژی اتحادیه اروپایی
اما آترين اق امات اتحاديه اروپايی در تصوص مسائل مربوط بهه حهوزه انهرژي و
يکسان سازي رون ها ،قواع ،سناست گزاري ها و مسائل مشتر

در حهوزه انهرژي در

منان کشورهاي عضو را باي در نشست سران اتحاديهه اروپهايی در فوريهه سهاا 0200
جستجو کرد .در نشست سران اتحاديه اروپهايی( شهوراي اروپهايی) 1کهه در تهاريخ 07
بهان ساا  0019برگزار گردي ،اولويت هاي ج ي اتحاديه و ننز راهبردهها و سناسهت
هاي آن بطور کلی ترسهنم گرديه ه و در حاناهت يهک ناشهه راه در اتتنهار کانسهنون
اروپايی،دولت هاي عضو و ديگر نهاد براي رسن ن به اه اف اتحاديه در حهوزه انهرژي
قرار داده است(Conclusions of the European Council,2011).
مهاترين ه فی که در اين نشست ترسنم گردي ه و هاه اعضا و نهادهاي اتحاديهه
مووف به اجراي آن گردي ه انه  ،ايجهاد يهک بهازار داتلهی مشهتر انهرژي در درون
اتحاديه اروپايی است که تاثنر بسزايی در سناست گزاري ههاي بلن مه ت ايهن اتحاديهه
تواه داشت.حاا به بنان مواردي که در اين نشسهت ،مهورد بحهث و تاينه سهران در
حوزه انرژي قرار گرفت و در بناننه پايهانی درج گرديه  ،مهی پهردازيم تها بها جزئنهات
بنشتري از چشم ان از پنش روي اتحاديه در حوزه انرژي آشنا شويمد
 .0از ن:ر اتحاديه اروپايی و اعضاي آن ،تامنن انرژي امن ،پا  ،پاي ار و در دسترس
از اولويت هايی است که باعث حزظ توان رقابتی اتحاديه اروپايی می گردد .در حانات
اتحاديه اروپايی سعی دارد کشورهاي عضو را از سناست گزاري ههاي مجهزا بهه سهوي
1 European Council
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در حوزه انرژي سو ده .

 .0اتحاديه اروپايی ننازمن يک بازار انرژي داتلی و مشتر يکپارچه ،مرتبط با يک يگر و کامال کارآمه
است .اين بازار داتلی باي تا ساا  0204تشکنل گردد و گاز و بر بصورت آزاد منان اعضا جريان ياب .
 .0براي نوسازي و توسعه زيرساتت هاي انرژي اروپا و متصل کردن شبکه هها بهه
يک يگر در طوا مرزها تالش هاي زيادي الزم و نناز به انجام اسهت .الزم اسهت منهابع
انرژي تج ي پذير در کنار ديگر منابع مورد توجه قرار گنرد.
 .4براي امننت هرچه بنشتر در حوزه عرضه انرژي ،توان و ورفنت بهالاوه اروپها در
استخراج و استزاده از منابع فسنلی رسای و غنر رسای باي مورد ارزيابی قرار گنرد.
 .7توجه و سرمايه گذاري در حوزه بههره وري انهرژي ،موجهب افهزايش رقابهت و
امننت هرچه بنشتر عرضه انرژي با کاترين هزينه می گردد.بر اين اساس تا ساا 0202
منزان اين بهره وري  %02تعننن گردي ه است که در حوزه هايی مثل سهاتتاان سهازي،
حال و نال و تولن و رويه هاي تولن ي ،مهی تهوان بنشهترين بههره وري در انهرژي را
انجام داد .ها نهنن از ابته اي سهاا  0200هاهه دولهت ههاي عضهو مووهف هسهتن
استان اردهاي بهره وري انرژي را مطابف با اه اف اتحاديه اروپايی اعااا و اجرا نااين .
.6اتحاديه اروپايی و اعضايش سرمايه گهذاري در بخهش فهن آوري ههاي تج يه
پذير ،پا

و با آالين گی کم را افزايش می دهن و بر اجراي اولويت هها در حهوزه فهن

آوري بهر اسهاس  European Strategic Energy Technology Planملتهزم و
متعه تواهن بود .از کانسنون تواسته ش تا طهرح ههاي ج يه ي در رابطهه توسهعه
وسايل نالنهه کاتهر آالينه ه ،ذتنهره انهرژي ،اسهتزاده از سهوتت ههاي غنهر فسهنلی و
بنولوژيک و راهکارهاي ذتنره انرژي براي شهرها را بررسی و ارائه نااي .
 .5ها ننن کانسنون مووف ش تا کار تهود را بها هاراههی دولهت ههاي عضهو در
اجراي طرح  Renewable Energy Directiveتاويت نااي و در عنن حهاا برنامههههاي
حاايتی دولت ها و مکاننزم هاي هاکاري مناسب آنان را ننز م ن:ر قرار ده .
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 .1هااهنگی و سهازگاري منهان فعالنهت ههاي اعضهاي اتحاديهه اروپهايی و روابهط
تارجی اين اتحاديه با کشورهاي تولنه کننه ه،انتااا دهنه ه و مصهرف کننه ه ،الزم و
ضروري است .از کانسنون تواسته ش ه تا طرحی را در مورد امننت عرضه و هاکاري
بنن الاللی به من:ور ارتاا و انسجام اقه امات و تعهامالت تهارجی اتحاديهه در حهوزه
انرژي ارائه نااي  .از کشورهاي عضو ننز تواسته ش تا تاهامی موافاهت نامهه ههاي دو
جانبه تود در حوزه انرژي با کشورهاي ثالث را تها ابته اي سهاا 0200بهه کانسهنون
اعالم و ارائه نااين و کانسنون اين اطالعات را در اتتنار دولت هاي عضو ديگر ننز قرار
تواه داد .از نااين ه عالی اتحاديه اروپايی ننز تواسته ش تا در فعالنت و کارهاي تهود،
مسلله امننت انرژي اتحاديه اروپايی را به طور ج ي م ن:ر قهرار دهه  .ها نهنن امننهت
انرژي باي در سناست هاسايگی اتحاديه اروپايی ننز منعکس و مورد توجه قرار گنرد.
 .9اتحاديه اروپايی تواستار اق امات و ابتکارات نوينی در قلارو معاه ات و مجامع
بنن الاللی و توسعه مشارکت هاي سودمن در حوزه انرژي با بهازيگران اصهلی در ايهن
عرصه است که حوزه اي از موضوعات مانن کري ور هاي اسهتراتژيک ،امننهت انهرژي،
فن آوري هاي ايان و پا  ،بهره وري انرژي ،سرمايه گذاري در حزظ محنط زيسهت و
باالترين استان ارد ها در امننت هسته اي را می توان شامل گهردد.در واقهع اتحاديهه بهه
دنباا آن است تا به منابع عرضه تود تنوع بخش  .به هانن علت از کانسهنون تواسهته
ش تا تسهنل توسعه کري ورهاي انتااا گاز ماننه کريه ور جنهوب را بصهورت جه ي
مورد ن:ر قرار ده .
 .02از آنجا که روابط اتحاديه اروپايی با روسنه در حهوزه انهرژي بسهنار مههم و در
عنن حاا حساس و پر فراز و نشنب بوده است ،اين اتحاديهه تواسهتار يهک مشهارکت
قاع ه من  ،شزاف و قابل اتکا در حوزه هاي منافع دو جانبه در مورد انرژي و به عنهوان
بخشهههی از مهههذاکرات گذشهههته ماننههه

 post-Partnershipو Cooperation

 Agreementمی باش  .ها نهنن در راسهتاي مهذاکرات گذشهته ،مهذاکرات در حهاا
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 partnership for Modernizationو Energy

 Dialogueاز دي اتحاديه اروپايی مهم ارزيابی ش ه است.
 .00در اين نشست اتحاديه اروپايی آمادگی تود را براي مذاکره با کشورهاي ديگهر
در مورد نوسان قنات انرژي ،در قالب گروه  02اعالم ناود(Ibid) .
ب :نگاهی به روابط روسیه و اتحادیه اروپایی
با توجه به اينکه روسنه بزرگترين منبع تامنن انرژي اتحاديهه اروپهايی طهی سهالنان
اتنر بوده و يکی از اه اف طرح هاي ارائه ش ه از سوي اتحاديه در زمننه انرژي،رهايی
از وابستگی به اين کشور براي تامنن انرژي هاي مورد نناز تهويش بهه ويهژه در زمننهه
نزت و گاز بوده است و در طرح ها و راهبردهاي انرژي اتحاديه ،به ضرورت تعامهل بها
روسنه و منطاه آسناي مرکزي و تزر به عنوان حوزه اي که اتحاديه اروپايی براي تامنن
انرژي تويش به ويژه درزمننه گاز ب ان چشم دوتته ،تاکن گردي ه است ،لهذا بررسهی
روابط اتحاديه با روسهنه و حهوزه مهذکور ،بهه شهناتت و در هرچهه بهتهر و بنشهتر
سناستها و برنامه هاي اتحاديه اروپايی براي دسهتنابی بهه اهه افش در زمننهه انهرژي،
کاک تواه ناود .علی رغم وجود نگرش هاي مختلف در روسنه و اتحاديهه اروپهايی
نسبت به يک يگر که حتی برتی از آنها در پی نزی رابطه با طرف ديگر ننز می باشن  ،با
اين حاا ،روابط گسترده و متنوع اقتصادي منان روسنه و اتحاديه اروپايی وجود دارد که
باي محور و مهاترين وجه آن را در ماوله انرژي جستجو ناود .در واقع انرژي يکهی از
مهاترين متغنرها و محورهاي معادالت روسی -اروپايی محسوب می شود .به تصوص
در زمننه گاز ،اتحاديه اروپايی  44درص از ننازهاي تود را از طريف روسنه تامنن میکنه و
 65درص از صادرات گاز روسنه ننز به اروپا می رود.در اين بنن ،بنا به دو دلنهل مههم،
اتحاديه اروپايی به روسنه به عنوان منبع تامنن انرژي می نگرد .نخست اينکه روسهنه در
جوار اروپا قرار دارد و با صرفه ترين گزينه براي واردات انرژي به اروپها محسهوب مهی-
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گردد .دوم آنکه روسنه نسبت به اکثر کشورهاي واقع در تلن فارس و تاومنانه کهه از
منابع سرشار انرژي برتوردارن  ،باثبات تر است و هانن امر مهی توانه صه ور انتاهاا
انرژي را تضانن نااي  .به هانن سبب ننز روسنه سالنانه  004/6منلنون نزت و 001/0
منلنارد متر مکعب گاز طبنعی به اتحاديه اروپايی صادر می کن و اين در ماايسه با سهم
دو صادر کنن ه عا ه ديگر يعنی تاورمنانه و آفرياهاي شهاالی کهه در زمننهه نزهت بهه
ترتنب  060/5و  000/7منلنون تن و در زمننه گاز الجزاير  09/01منلنون متر مکعهب
صادر می کنن  ،ع دي قابل تامل محسوب می شود( .شعنب)0011،16 ،
در حالی که روس ها در پی« استزاده ابزاري از وابستگی ها» هستن  ،اروپايی هها بهر
«وابستگی متاابل» تاکن می ورزن  .در اين تصوص می توان به مسلله انهرژي و تهالش
روسها براي حزظ حاکانت انحصاري تود بر اروپا اشاره ناود .استزاده ابزاري روسهها
از انرژي باعث گردي ه تا اتحاديه اروپايی رون ايجاد مسنرهاي جايگزين انتاهاا انهرژي
ن:نر طرح تط لوله نابوکو را سرعت بخشن ه و ب ون مشورت با گاز پروم ،بها اوکهراين
درباره نوسازي شبکه انتااا گاز اين کشور به توافف رسن ه است.روسنه در حهاا حاضهر
از برتري بی ب يلی در تامنن انرژي اروپا برتوردار میباش  .روس هها کهه از ايهن جايگهاه
حناتی تويش آگاه هستن  ،سعی می کنن از ابزارها و شنوه هاي مختلزهی بهراي حزهظ
انحصار تود بر بازارهاي انرژي اروپا استزاده نااين  .در اين راستا« ،پنش گهرفتن بهازي
روسی» « ،تري گهاز کشهورهاي حاضهر در منهاطف آسهناي مرکهزي و قزاهاز»« ،کنتهرا
مسنرهاي انتاهاا انهرژي و پنگنهري ايه ه تشهکنل اوپهک گهازي» ،از جالهه تاهنه اتی
محسوب می شون که کرملنن جهت حزظ سلطه انحصاري بر گاز اروپا بهه کهار گرفتهه
است .اروپايی ها ننز در ماابله با انحصار گرايی روس ها ،از ابزار و اههرم ههاي تهاص
تود بهره می گنرن که عبارتن از متنوع ساتتن منابع و مسنرهاي انتااا انرژي ،نزوذ در
حوزه هاي سنتی روس ها ،از طريف گسترش ناتو به شر و طرح سامانه دفاع موشهکی
ناتو در اروپا،تحت فشار قرار دادن روسنه در تصوص رعايت حاو بشر و دمکراسهی
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و اعااا مح وديت هايی در تصوص روابط اقتصادي و بازرگانی با مسکو.اگر چهه در
يک نااي کلی به ن:ر منرس که روسنه و اتحاديه اروپايی،برنامه ويژه اي براي هاکاري
راهبردي ن ارن اما واقعنت آن است که مهی تهوان از دو مزههوم « وابسهتگی متاابهل» و
«مشارکت راهبردي» براي روابط دو طرف در آين ه استزاده ناود .بر اين اساس ،علنرغم
وجود نگرش ها و تحلنل هاي مختلف در تصوص روابط روسنه و اتحاديهه اروپهايی،
باي در ن:ر داشت که نناز روز افزون اروپا به انرژي ،آين ه مناسهبات روسهنه و اتحاديهه
اروپايی را به يک يگر پنون زده است .در واقع تطوط انتااا انهرژي روسهنه بهه اروپها،
ها ون شاهرگ هاي حناتی در روابط دو طرف عال می کنن  .زيرا از يهک سهو بهراي
اقتصاد در حاا رش روسنه ،دالر تزريف می کنن و از سهوي ديگهر ،ننازههاي اروپها در
تصوص انرژي را رفع می نااين .

خط لوله گاز نابوکو
با توجه به وابستگی روز افزون اتحاديه اروپايی بهه واردات نزهت و گهاز از روسهنه ايهن
اتحاديه در پی آن است تا با متنوع سازي منابع و در گام اوا ،عالناتی کهردن پهروژه نهابوکو،
تود را از اين وابستگی فل کنن ه نجات ده .اتحاديه اروپايی بهراي تضهانن امننهت انهرژي
مورد نناز تود در آين ه ،از روش چن جانبه گرايهی ،هاکهاري در ايجهاد سهاتتارهاي بهنن
الاللی ،هاکاري هاي دو جانبه و چن جانبه استزاده می کنن  .ت وين«پناان منشهور انهرژي »
و تشويف کشورها براي پنوستن به آن و ايجاد شرکتی براي اح اث تط لولهه ج يه جههت
انتااا گاز از منطاه درياي تزر به اتحاديهه اروپهايی بها مشهارکت کشهورهاي مسهنر پهروژه
نابوکو ،ناونه هايی از اجراي اين سناست میباشن ( .نژاد حسنننان)11/02/02 ،
افزايش فزاين ه نناز اتحاديه اروپايی بهه انهرژي و مشهکالت ايجهاد شه ه در روابهط
انرژي روسنه با اتحاديه اروپايی در سالهاي اتنر ،لهزوم تنهوع بخشهی بهه منهابع تهامنن
انرژي را مورد توجه تصانم گنران قرار داده است .در هاهنن راسهتا ،پهروژه تهط لولهه
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گازي نابوکو با ه ف افزايش امننت و تامنن منابع انرژي اتحاديه اروپهايی از مسهنرهاي
متنوع و کاهش ناش روسنه در بازارهاي انهرژي اروپها ،از سناسهت ههاي مهورد تاکنه
اتحاديه اروپايی است.اين پروژه در فازهاي منهان مه ت و دراز مه ت بهراي کاسهتن از
وابستگی بنشتر اتحاديه اروپايی به گاز روسنه ،ذتاير گاز کشورهاي حوزه درياي تهزر
( آذربايجان ،ترکانستان و قزاقستان) ،عرا  ،مصر ،را از طريهف ترکنهه بهه اروپها انتاهاا
تواه داد .پن شرکتی که در ساا  0220مذاکرات اولنه در بهاره ايهن پهروژه را انجهام
دادنهه  ،عبههارت بودنهه از او.ام.وي ( )OMVاتههريش ،بوتههاس()BOTASترکنههه،
ام.او.اا()MOLمجارسهههتان ،بلغارگهههاز ( )Bulgargazبلغارسهههتان ،و تهههرنس گهههاز
( )Transgazرومانی .اين پن کاپانی در ژوئن  0220پروتکل ساتت لوله نهابوکو را
امضا کردن  .بع ها در فوريه  0221شرکت آلاانی آر .دابلنهو .اي (  )RWEبهه عنهوان
ششانن سهام ار به پروژه پنوست .در  06ژوئن  0226بناننه وزارتی در مورد تط لوله
نابوکو در وين امضا ش  .پس از برگزاري کنزرانس سران نابوکو که از  06تا  05ژانويهه
5 ( 0229و  1بهان )15در بوداپست برگزار گردي  ،قرارداد تط لولهه نهابوکو در 00
ژوئنه  0220به امضاي نااين گان شرکت هاي مزبور رسن .اين تط لوله قهرار اسهت از
تا پن کشور ترکنه ،بلغارستان ،رومانی ،مجارستان و اتريش عبهور کنه  .در صهورت
اتصاا اين شبکه به « بوم گارتن ان در مارش» ( )Baumgarten an der Marchکه
يک ترمنناا اصلی توزيع گاز است ،گاز جاري در تط لوله به اکثهر بازارههاي اروپهايی
تواه رسن  .طوا تط لوله از مبه ا آن يعنهی ارزروم ترکنهه تها بهوم گهارتن اتهريش
 0022کنلومتر(  0022مايل) می باش .
رينهارد منتشک م ير شرکت عامل تط لوله انتااا گاز نابوکو در نناهه ارديبهشهت
 92اعالم داشت عالنات اجراي اين تط لوله با يک ساا تاتنر در ساا  0200و بههره
برداري و تزريف گاز به تط لوله مذکور با سه ساا تعويف نسبت بهه زمهان پهنش بننهی
ش ه اولنه در ساا  0205آغاز تواه ش  .پهنش از ايهن قهرار بهود کهه اولهنن مرحلهه
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ساتت تط لوله مذکور که از ساا  0220در دستور کار قهرار گرفهت ،از سهاا 0221
آغاز شود .ع م دسترسی به ذتاير گازي مطالن و کافی،تغننر مسنر تهط لولهه از ايهران
به عرا ،افزايش هزينه ها،تامنن مهالی و بحهران اقتصهادي ،وتبعهات تنهزش اسهالمی و
مردمی در تاورمنانه را از جاله عوامل ايجاد تعويف در برنامه تط لوله نابوکو مهیتهوان
برشارد.کشههورهاي ترانزيههت کننهه ه تههط لولههه نههابوکو در تههاريخ  19/0/01طههی
مراسای،توافانامه مشتر در مورد حاايت از تحاف پروژه نهابوکو را در مرکهز تجهارت
جهانی شهر قنصري ترکنه امضا کردن توافانامه مذکور که بهه منزلهه قهرارداد تحکهنم و
تبننن دوباره اراده کشورهاي شريک نابوکو براي اجرايی کهردن پهروژه ايهن تهط لولهه
است که به علت نگاه سناسی اروپا به مساله و اعااا فشارهاي آمريکا هنوز منابع تهامنن
گاز آن روشن ننست .به موجب توافانامه مهذکور ،چهارچوب قهانونی سهرمايه گهذاري
پروژه نهائی گردي ه است .در بناننه صادره نشست توافف دوجانبه صهورت گرفتهه بهنن
دولتهاي ذينزع و شرکتهاي نابوکو به عنوان برداشتن ق م مهم قهانونی در جههت توسهعه
تط لوله قلا اد گردي ه است)http://www.irna.ir.1390/18/3( .
به طور مشخ

اتحاديه اروپايی از اجراي پروژه نابوکو چهار ه ف عا ه را تعانب

می کن که عبارتن ازد
 -0افزايش امننت انرژي و تامنن پاي ار ننازههاي انهرژي اتحاديهه  -0حزهظ محهنط
زيست -0کاهش ناش روسنه در تاثنر گذاري بر اتحاديهه اروپهايی  - 4رقهابتی کهردن
بازار انرژي و کاهش قنات هاي انرژي.
چالش ها و موانع مهای در راستاي اجرايی ش ن اين پروژه وجود دارد که میتهوان
مهم ترين آنها را به ترتنب زير مورد اشاره قرار دادد
الف) هزینه باالی اجرای طرح خط لوله با این میزان گستردگی جغرافیایی
ب) اولویت اعضای قدرتمند اتحادیه به سیاست های ملی خود در زمینه انرژی
پ) تالش روسیه برای تداوم بخشیدن به سلطه گازی خود بر منطقه
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يکی از موانع موجود بر سرراه عالی ناودن پروژه نابوکو ،مخالزت و کارشکنیههاي
نهان وآشکار روسنه بر اين طرح است چرا که درصورت تحاهف ايهن طهرح ،از قه رت
گازي و نزوذ انرژيکی روسنه که به دنباا تثبنت جايگاه تود به عنوان يک ابرقه رت در
حوزه انرژي است ،در اروپا کاسته تواه ش  .روسنه نگران کهاهش ناهش تهويش در
تامنن انرژي بازار اروپا است و اين پروژه را رقنبی براي پروژه هاي تطهوط لولهه گهاز
تويش به سوي اروپا می دان  .از اين رو سعی دارد تا با پناده ناودن اه اف و سناسهت
هاي راهبردي تويش در منطاه تزر و به کارگنري شنوه هاي گوناگون ،به ت اوم سلطه
گازي تود بر منطاه افزوده و مانع از تحاف پروژه مذکور گردد.
ت) ابعاد امنیتی و سیاسی پروژه و تامین امنیت خط لوله
ج) عدم اطمینان در مورد تامین کنندگان اصلی گاز خط لوله نابوکو
چ) دولتهای ترانزیت:گازپروم مذاکرات بسناري با دولتهاي ترانزيت اروپاي مرکهزي
داشته است تا آنان متعه به تطوط لوله استريم جنوبی شون که در رقابت بها نابهاکو اسهت.
گازپروم تالش کرده است تا دولت هاي ترانزيت را از شرکت در نابوکو منع کن .
ح) منابع مالی نابوکو:تامنن مالی پروژه از سوي اتحاديه اروپهايی ننهز بها توجهه بهه
بحران هاي مالی اي که دامنگنر برتی از کشورهاي اروپايی ش ه است ،با اما و اگرهايی
روبرو می باش .

جمع بندی و نتیجه گیری
انرژي و مسائل آن ،يکی از موارد اساسی ومهم در مباحث اتحاديه اروپايی به شهاار
می آي  .وجود واقعنت هايی ن:نرد رش رون مصرف انرژي و به تبع آن افهزايش منهزان
وابستگی اتحاديه به واردات سوتت هاي فسنلی ،با وجود تالش در تصوص افهزايش
سهم انرژي هاي نو و تج ي پذير در سب مصرفی تود و اينکه سوتت ههاي فسهنلی
ح ود  12درصه از مصهرف انهرژي درون کشهوري ناتهال

را در اتحاديهه اروپهايی

اتحادیه اروپا و چالشهای امنیتی انرژی

322

تشکنل می ده ،افزايش پنوسته و يکنواتت وابستگی به تاام تولن ات انرژي،رشه 07
درص ي واردات سوتت هاي فسنلی اتحاديه اروپايی از نناه دوم دهه  0992تهاکنون،
اتتصاص  62درص مصرف ناتال

داتلی اين اتحاديه به نزت و گاز و اينکه تاريبها

 42درص کهل انهرژي اتحاديهه اروپهايی توسهط روسهنه و کشهورهاي اوپهک (عاومها
کشورهاي تاورمنانه اي اوپک) تولن و عرضه می شود ،نناز نود تا ص درص ي برتی
از اعضاي اتحاديه اروپايی به واردات گاز مصهرفی تهود از روسهنه،پنش بننهی افهزايش
چشاگنر تااضاي گاز طبنعهی در اروپها و در برابهر ،کهاهش تولنه داتلهی کشهورهاي
اروپايی و به تبع آن ،افهزايش حجهم واردات ايهن کشهورها ،هاگهی موجبهات نگرانهی
اتحاديه اروپايی در زمننه تامنن انرژي و امننت عرضه آن را فراهم ناوده و از وابسهتگی
ش ي اتحاديه اروپايی به واردات انرژي که حتی مهی تهوان آن را معضهل انهرژي بهراي
اتحاديه اروپايی نامن ،حکايت دارد .يک چننن وابسهتگی قابهل تهوجهی ،فکهر اتحاديهه
اروپايی را معطوف به سات سناست گزاري هاي کالن ،مشهتر

و بلنه مه ت ناهوده

است .در اين راستا ،اتحاديه اروپايی سناست ها و برنامه هاي راهبردي مختلزی را تهنهه
و ت وين ناوده و آنهها را دنبهاا مهی ناايه کهه ايجهاد بهازار داتلهی مشهتر انهرژي،
متح الشکل کردن قواع و قواننن انرژي در منان کشورهاي عضو ،اتصهاا شهبکه ههاي
انرژي کشورهاي عضو به يک يگر براي تامنن و م يريت بهننه انهرژي ،توجهه بهه بههره
وري انرژي ،تامنن انرژي امن ،پا  ،پاي ار و در دسترس ،هاگی از جاله سناست ههاي
م ون و اعالم ش ه اتحاديه اروپايی در عرصهه انهرژي اسهت و در برنامهه ههاي جهامع
راهبردي از قبنل استراتژي  0202اتحاديه اروپايی اعالم و در دستور کهار ايهن اتحاديهه
قرار دارد .افزايش تااضاي گاز در اروپا و بسن ه نبودن عرضه گاز از سهوي روسهنه ،بهه
دلنل تکنولوژيک،از يک سو و انگنزه هاي اروپا براي گوناگون سازي مبادي تهامنن گهاز
به داليل امننتی و ننز رهايی از وابستگی به روسنه ،سبب ش ه است که امهروزه يکهی از
برجسته ترين ه فهاي اروپا ،يافتن مبادي تازه و کم هزينه انرژي در جهان باش  .نگرانی
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اتحاديه اروپايی از هژمونی اقتصادي و سناسی روسنه بر منابع انهرژي در منطاهه آسهناي
منانه و قزااز و ننز تالش اين اتحاديه به عنوان مصرف کنن گان گاز روسنه براي مصهون
مان ن از استزاده ابزاري اين کشور از اهرم مهذکور در قبهاا کشهورهاي عضهو اتحاديهه
اروپايی ،موجب گردي ه که اين اتحاديه به دنباا متنوع ناودن مسنرهاي انتااا انهرژي و
گاز مورد نناز تود بر آي  .در اين راستا،پروژه نابوکو که يکهی از پهروژه ههاي اتحاديهه
اروپايی در بحث متنوع سازي عرضه کنن گان گهاز بهه کشهورهاي عضهو ايهن اتحاديهه
است،در چارچوب هانن گزتاان معنا می ياب .از ايهن رو ،اتحاديهه اروپهايی در پهی آن
است تا با متنوع سازي منابع و در گام اوا ،عالنهاتی کهردن پهروژه نهابوکو ،تهود را از
وابستگی فل کنن ه به منابع گاز روسنه نجات ده  .بهه مهوازات آن و تها زمهان تحاهف
کامل ه ف فو ،اتحاديه اروپايی رويکرد هاکاري با روسنه به جهت تهامنن و تضهانن
عرضه با ثبات انرژي را دنباا تواه ناود .اما علنرغم وابسته مان ن اتحاديه اروپايی بهه
روسنه در حوزه انرژي تا چن ساا آين ه ،اين اتحاديه بی شک ها نان عزم تهويش را
به کاهش گام به گام وابستگی به روسنه معطوف تواه ناهود .ياننها ايهن امهر ،انگنهزه
توبی براي اتحاديه اروپايی جهت پنگنري سناستش مبنی بر متنوع ناهودن منهابع عرضهه
انرژي تويش و به تبع آن ،پنگنري مج انه پروژه نابوکو ،بوده و در آين ه ننز تواه بود.
به هر صورت آن ه که مسلم است اين است که اتحاديه اروپايی به عنوان بزرگتهرين
و با ساباه ترين ناونه هاگرايی منطاه اي ،که در تالش است تا به عنهوان يهک بهازيگر
بنن الاللی با هويتی تثبنت ش ه و جايگاهی مناسب در شان اروپا در ن:ام بنن الاللی به
ايزاي ناش بپردازد.،تالش تواه ناود تها در چهارچوب اسهناد راهبهردي انهرژي ايهن
اتحاديه که ناور بر مواردي ها ون لزوم تارکز بنشتر سناست تارجی اتحاديه اروپهايی
و امننت عرضه انرژي و متنوع کردن منابع آن ،تاويت هابستگی اروپا و سخن گزتن بها
ص اي واح است را با ج يت و قوت هرچه بنشتر دنباا ناوده و در اين راستا،علنرغم
موانع و مشکالت مختلف پنش روي پروژه نابوکو ،طرح مذکور را به هرشکل ماکن به
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پنش برده و به عنوان ناطه عطف و آزمونی موفف در رون هاگرايی هرچه بنشهتر ايهن
اتحاديه در دهه جاري ،در کارنامه تويش به ثبت برسان .
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