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تحلیل و ارزیابی:

در	تحلیل	و	ارزیابی	موضوع	این	گزارش	می	بایست	به	چند	
موضوع	کلیدی	اشاره	کرد	که	عبارت	اند	از؛

۱. روند کاهشی تقاضای گازی ترکیه در شرایط مازاد عرضه 
جهانی گاز:

درحالی	که	در	سـال	های	گذشـته	رونـد	روبه	رشـد	عرضه	گاز	
به	ویـژه	از	طریق	ال	ان	جی	در	عرضه	جهانی	ادامه	داشـته	اسـت،	از	

تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای 
بلندمدت گازی )اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران(
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چکیده

کاهش	سهم	گاز	طبیعی	در	تولید	برق	به	موازات	افزایش	سهم	زغال	سنگ	و	انرژی	های	تجدیدپذیر	در	آن	از	یک	سو	
و	وجود	مازاد	عرضه	در	بازار	گاز	و	نیز	قیمت	های	پایین	تر	بازار	تک	محموله	ال	ان	جی	از	سوی	دیگر	سبب	شده	است	
به	 واردات	گازی	خود،	 	)LTC( بلندمدت۱	 قراردادهای	 پایان	دوره	زمانی	 به	موازات	 نماید	که	 ترکیه	تالش	 که	دولت	
تجدیدنظر	در	بندهایی	از	آن	اقدام	نماید.	بندهایی	نظیر	»دریافت	یا	پرداخت«)Take or Pay(،	قیمت	گذاری	وابسته	
به	گاز	)linked	Oil(،	شرط	مقصد	)Destination Clauses(	و	نهایتاً	محدوده	زمانی	واردات	از	مواردی	مدنظر	دولت	
ترکیه	در	بازنگری	قراردادهای	جدید	واردات	گازی	خود	بوده	که	این	گزارش	به	تحلیل	و	بررسی	آن	خواهد	پرداخت.	
الزم	به	ذکر	است	که	در	سال	2۰2۱،	به	میزان	۱6	میلیارد	مترمکعب	قراردادهای	واردات	گازی	ترکیه	-	8	میلیارد	
مترمکعب	قرارداد	شرکت	بوتاش	که	نیمی	از	آن	مربوط	به	واردات	از	شرکت	گاز	پروم	بوده	و	8	میلیارد	مترمکعب	
قراردادهای	7	شرکت	خصوصی	ترکیه	ای-	با	کشورهای	عرضه	کننده	گاز	به	پایان	خواهد	رسید.	اهمیت	این	موضوع	
واردات	گازی	 قراردادهای	 بازنگری	 این	کشور	در	سال	2۰2۱	در	 نتیجه	تالش	های	 این	است	که	 ترکیه	 برای	دولت	
خود	می	تواند	بر	بازنگری	دیگر	قراردادهای	گازی	این	کشور	با	کشورهای	عرضه	کننده	که	بخش	عمده	آن	)52	میلیارد	

مترمکعب(	تا	سال	2۰26	به	پایان	خواهد	رسید،	اثر	تعیین	کننده	داشته	باشد.

کلیدواژه ها:	گازی،	ترکیه،	ج.ا.ایران،	بلندمدت،	قیمت	گذاری

۱

1. FID (Flame Ionization Detector)

سـال	های	2۰۱5	به	بعـد	)به	جز	در	سـال	2۰۱7(	تقاضـای	گازی	
ترکیه	روند	نزولی	داشته	به	نحوی	که	به	طور	متوسط	ساالنه	۴	درصد	
بوده	است.	هرچند	برخی	از	عوامل	این	کاهش	به	دلیل	افزایش	دما	
در	طول	سـال	به	نسبت	کاهش	شـدید	آن	در	سال	های	اخیر	بوده	
اسـت	اما	برخی	از	این	عوامل	ناشـی	از	برنامه	ریزی	دولت	ترکی	در	
کاهش	سهم	گاز	در	تولید	برق	و	تمرکز	برافزایش	سهم	انرژی	های	
تجدیدپذیر	و	زغال	سنگ	در	تولید	برق	بوده	است.	موضوع	کاهش	
سـهم	گاز	در	تولید	برق	به	میزانی	بوده	اسـت	کـه	افزایش	محدود	
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تقاضای	خانگی	و	صنعتی	به	گاز	را	جبران	کرده	و	مانع	از	رشد	کلی	
تقاضای	گاز	ترکیه	و	درنتیجه	افزایش	سطح	واردات	آن	شده	است.

روند	کاهش	تقاضای	گاز	ترکیـه	در	کنار	روند	افزایش	عرضه	
جهانـی	گاز	به	ویژه	بـه	دلیل	کاهش	تقاضـا	در	شـرایط	کرونا	در	
سـال	های	2۰2۰	و	احتماالً	2۰2۱	سبب	شده	است	که	ترکیه	در	
بازار	تک	محموله	با	گزینه	های	وارداتی	مناسب	تری	ازنظر	قیمت	
	)Take or Pay(	»پرداخت	یا	»برداشت	بند	دلیل	به	اما	باشد	روبرو
قراردادهای	خود	نتواند	از	آن	ها	استفاده	نماید.	به	طورکلی،	ازنظر	
امنیـت	انـرژی،	وضعیت	مازاد	عرضه	چه	در	حـوزه	گاز	و	چه	در	
حوزه	نفت،	سـبب	تقویـت	ابعاد	امنیت	انـرژی	مصرف	کنندگان	
به	نسـبت	عرضه	کنندگان	خواهد	شـد	زیرا	با	گزینه	های	متعدد	
عرضه	کننده	روبرو	بوده	که	می	تواند	از	بین	آن	ها	مناسـبت	ترین	

گزینه	برای	تأمین	تقاضای	خود	را	»انتخاب«	نماید.

سهم	گاز	در	تولید	برق	ترکیه	از	5۰	درصد	در	سال	2۰۱5	
و	38/۱	درصـد	در	سـال	2۰۱7	به	۱9	درصد	در	سـال	2۰2۰	
کاهش	یافتـه	و	مابقـی	بـرق	توسـط	زغال	سـنگ	و	انرژی	های	
تجدید	پذیر	تولیدشده	است.	صرفاً	در	بخش	توسعه	انرژی	های	
تجدیدپذیر	می	بایسـت	بیان	کرد	که	سـهم	آن	ها	از	2۰	درصد	
تولید	برق	در	سـال	2۰۱7	به	3۰	درصد	در	اوت	2۰۱8	رسید	
درحالی	که	زمان	هدف	گذاری	دولت	برای	این	سطح	تولید	سال	
2۰23	بود.	این	امر	سـبب	شـده	اسـت	که	دولت	ترکیه	انتظار	
افزایش	سـهم	انرژی	های	تجدیدپذیر	بـه	۴۴	درصد	تولید	برق	
تا	5	سـال	آینده	را	داشـته	باشد.	در	این	راسـتا،	عالوه	بر	رشد	
انرژی	برق	آبـی،	برنامه	نصب	27	گیگاوات	بـرق	تجدیدپذیر	تا	
سـال	2۰23	را	تدوین	کرده	اسـت	که	2۰	گیگاوات	آن	انرژی	
بادی	بـوده	که	البتـه	هدف	گـذاری	بلندپروازانه	ای	اسـت.	زیرا	
باوجوداینکـه	مناقصـات	انعقـاد	قراردادهای	آن	در	سـال	های	
2۰۱7	و	2۰۱8	برگزارشده	است،	هنوز	هیچ	پیشرفتی	نداشته	

و	بعید	است	که	در	سال	2۰23	به	بهره	برداری	برسد.

شکل ۱. روند کاهش تقاضای گازی ترکیه                                         
)منبع: گزارش موسسه آکسفورد انرژی(

شکل 2. سهم گاز و دیگر منابع در تولید برق ترکیه               
)منبع: موسسه آکسفورد انرژی(

2. زمان انقضاء قراردادهای گازی ترکیه 

ترکیـه	قراردادهـای	بلندمـدت	)LTC(	برداشـت	محصول	
)Off Take(	گازی	را	بـا	عرضه	کننـدگان	مختلفـی	دارد	که	بر	
اسـاس	بند	الزامی	»برداشـت	یا	پرداخـت«	)Take or Pay(	تا	
پایـان	زمـان	اجرای	قـرارداد	موظف	به	برداشـت	و	یـا	پرداخت	
جریمه	های	مرتبط	اسـت.	فهرسـت	قراردادهـای	واردات	گازی	
ترکیه	از	عرضه	کنندگان	مختلف	به	همراه	حجم	گاز	موردتوافق	

و	زمان	اتمام	قرارداد	به	شرح	ذیل	است:

جدول ۱. قراردادهای واردات گاز ترکیه

حجم گاز Off takeواردکنندهعرضه کننده
)bcm(زمان پایان قراردادپایه قیمت گذاری

)BTE(	۱	-بوتاشآذربایجان	فرآورده6/6۰۰شرکت	2۰2۱قیمت	آوریل
اکتبر	2۰2۱قیمت	فرآورده۱/338شرکت	بوتاشLNG	نیجریه

دسامبر	2۰2۱قیمت	فرآورده۴شرکت	بوتاشگازپروم	)A(	ترکیش	استریم
دسامبر	2۰2۱قیمت	فرآورده۴شرکت	خصوصیگازپروم	)B(	ترکیش	استریم

اکتبر	2۰2۴قیمت	سبد	نفت	عربی۴/۴۴۴شرکت	بوتاشLNG	اندونزی
دسامبر	2۰25قیمت	فرآورده۱6شرکت	بوتاشگازپروم-	بلو	استریم

ژوئیه	2۰26قیمت	فرآورده9/6شرکت	بوتاشایران
)TANAP(	2	-بوتاشآذربایجان	فرآورده6شرکت	2۰33قیمت	ژوئن

دسامبر	2۰۴2قیمت	فرآورده6شرکت	خصوصیگازپروم	)C(	ترکیش	استریم
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همان	گونـه	کـه	در	جـدول	فوق	مشـخص	اسـت،	۱5/938	
میلیارد	مترمکعـب	از	قراردادهای	واردات	گازی	ترکیه	در	سـال	
2۰2۱	به	پایان	رسـیده	و	دولت	ترکیه	درصدد	بازنگری	در	مفاد	
قراردادهای	خود	با	این	کشورها	برای	تأمین	بیشتر	منافع	خود	به	

ضرر	کشورهای	عرضه	کننده	است.(

قراردادهای  بازنگری  در  ترکیه  مدنظر  محورهای   .3
بلندمدت گازی 

3.۱. صورت بندی و مکانیزم قیمت گذاری
قراردادهای	واردات	گازی	ترکیه	)چه	شرکت	های	خصوصی	
و	چه	شـرکت	دولتی	بوتـاش(	که	در	دهه	هـای	۱98۰،	۱99۰	
و	2۰۰۰	بسته	شـده	اند،	همگـی	دارای	مکانیـزم	قیمت	گـذاری	
وابسـته	به	نفـت	و	فرآورده	بـوده	که	اثر	کاهـش	قیمت	جهانی	
نفت	با	یک	دوره	زمانـی	تأخیر	9-6	ماهه	بر	قیمت	واردات	گاز	
ترکیـه	تأثیر	می	گذارند.	این	امر	سـبب	شـده	اسـت	که	به	رغم	

اینکـه	مثاًل	در	سـال	2۰2۰	قیمت	گاز	در	بـازار	اروپا	به	2	دالر	
در	هر	میلیون	بی	تی	یو	کاهش	یافت،	ترکیه	بر	اسـاس	ضرورت	
حداقـل	برداشـت	8۰	درصد	قـرارداد	مجبور	بـه	واردات	گازی	

باقیمت	بیش	6	دالر	در	هر	میلیون	بی	تی	یو	از	گازپروم	بود.

هرچند	قانون	آزادسـازی	بازار	گاز	از	سـال	2۰۰2	در	ترکیه	
مصوب	شد	اما	عماًل	اجرایی	نشده	و	مکانیزم	داخلی	کشف	قیمت	
عرضه	و	تقاضای	گاز	همانند	بازار	گاز	انگلسـتان	و	هلند	شـکل	
نگرفتـه	اسـت.	راهکار	دولـت	ترکیه	برای	این	منظـور	یا	مالک	
قراردادن	قیمت	بازارهای	گازی	انگلستان	و	هلند	و	یا	آزادسازی	
بازار	داخلی	گاز	برای	شـکل	گیری	مکانیزم	های	داخلی	کشـف	
قیمـت	گاز	اسـت.	اما	درهرصـورت،	یکـی	از	اولویت	های	دولت	
ترکیه	در	بازنگـری	قراردادها،	تغییر	صورت	بندی	قیمت	گذاری	
بر	اسـاس	قیمت	نفت	و	فرآورده	کنونی	مندرج	در	قراردادهای	

واردات	گازی	خود	است.

شکل 3. مقایسه قیمت گاز در ترکیه و بازارهای اروپایی )دالر در هر هزار مترمکعب( منبع آرگوس به نقل از آکسفورد انرژی

)Take or Pay( »3.2. بند »برداشت یا پرداخت

بند	برداشـت	یا	پرداخت	اشـاره	به	تعهد	دولـت	واردکننده	
بـرای	دریافـت	گاز	مطابـق	حداقل	هـای	ضـروری	منـدرج	در	
قراردادهـای	خود	با	عرضه	کننده	بـوده	و	نمی	تواند	از	آن	عدول	
کنـد.	این	موضوع،	برای	ترکیه	امـکان	بهره	گیری	از	قیمت	های	
پایین	تـر	در	بازار	تـک	محموله	را	در	شـرایط	وجود	قیمت	های	

پایین	تر	محدود	می	سازد.

3.3. زمان قراردادها

قراردادهای	ترکیه	عمدتاً	برای	عرضه	گاز	در	خالل	25-3۰	
سال	بود.	ازاین	رو،	امکان	انعطاف	برای	بهره	گیری	از	قیمت	های	
پاییـن	بـازار	تـک	محموله	در	شـرایط	کاهش	شـدید	قیمت	را	
به	ترکیـه	نمی	دهد.	حتی	در	این	قراردادهـای	طوالنی	مدت،	با	

تغییر	در	اهداف	اسـتراتژی	انرژی	در	کاهش	سهم	گاز	در	سبد	
تقاضای	گازی	این	کشـور	و	درنتیجه	کاهش	نیاز	به	واردات،	به	
دلیل	شرط	»برداشت	یا	پرداخت«	امکان	عدول	از	حداقل	تعهد	
برداشـت	نیز	مسـتلزم	جریمه	خواهد	بود.	ازاین	رو	این	موضوع	
نیز	به	اولویت	جدید	ترکیه	در	بازنگری	قراردادهای	گازی	خود	
تبدیل	شـده	اسـت	که	زمـان	قراردادهای	جدیـد	واردات	گازی	

خود	را	به	بازه	های	زمانی	تا	5	سال	محدود	نماید.

3.۴. بند محدودیت مقصد صادرات

مطابق	برنامه	های	راهبردی	دولت	ترکیه	برای	تبدیل	شـدن	
بـه	»پل	انرژی«	به	اروپا	به	ویژه	از	طریـق	پروژه	کریدور	جنوبی،	
بنـد	مقصـد	صادراتـی	در	قراردادهـا	اجـازه	نمی	دهـد	کـه	گاز	
وارداتـی	از	یک	کشـور	را	به	جز	مصارف	داخلـی	خود	به	مقاصد	
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دیگری	»صادرات	مجدد«	نماید.	این	امر	به	ویژه	برای	روسیه	که	
خود	دارای	بازار	صادراتی	در	اروپا	است،	ضروری	است.	هرچند	
روسـیه	در	مورد	کشـورهای	اروپایی	نظیر	آلمـان	در	چارچوب	
»بسـته	سـوم	انرژی	اروپایی«	این	بنـد	را	قبول	کرده	اسـت	که	
کشـورهای	اروپایـی	بتواننـد	گاز	وارداتـی	خود	از	روسـیه	را	به	
مقاصـد	دیگری	نظیر	اوکراین	صادر	نماینـد	اما	در	مورد	ترکیه	

چنین	انعطافی	را	نداشته	است.

نتیجه گیری و ارائه نقطه نظر کارشناسی برای تأمین منافع انرژی 
ج.ا.ایران

۱	 ازنظر	نگارنـدگان	ترکیه	به	ترتیـب	اولویت	هدف	گذاری	.
خـود	در	بازنگـری	قراردادهای	گازی	را	۱(	بند	برداشـت	
یـا	پرداخت،	2(	مکانیـزم	قیمت	گذاری	وابسـته	به	نفت،	
3(	محدودیت	مقصد	صادراتـی	و	۴(	نهایتاً	کاهش	زمان	

قراردادهای	وارداتی	خود	قرار	داده	است.

2	 دولت	ترکیه	به	مـوازات	مازاد	عرضه	جهانی	گاز	و	کاهش	.
قیمت	بازار	تـک	محموله	و	انتظار	این	روند	تا	میان	مدت	
احتمـاالً	بـه	تقاضاهـای	بازنگـری	در	مـوارد	چهارگانـه	
فوق	الذکـر	در	قراردادهـای	بلندمدت	خـود	اقدام	خواهد	

کرد.

3	 بازنگـری	در	بخشـی	از	قراردادهای	صادرات	گاز	روسـیه	.
در	بـازار	گاز	ترکیـه	در	سـال	2۰2۱	ازنظـر	زمانی	اولین	
نقطـه	چانه	زنـی	دولت	ترکیـه	خواهند	بود	و	نـوع	تعامل	
ترکیـه	با	روسـیه	و	سـپس	آذربایجـان	2۰25	بـر	دیگر	
عرضه	کنندگان	نظیر	ایران	که	قراردادش	در	سال	2۰26	

به	پایان	خواهد	رسید،	اثر	خواهد	گذاشت.

۴	 وجـود	رقابت	بیـن	عرضه	کننـدگان	در	بازارهای	مختلف	.
گازی	بـه	دلیـل	وضعیـت	مـازاد	عرضـه	جهانـی	سـبب	
فرصت	طلبـی	واردکننـدگان	از	وجود	رقابـت	عمدتاً	غیر	
سازنده	بین	عرضه	کنندگان	شده	است.	ترکیه	نیز	از	این	
امر	مستثنا	نیست.	از	این	رو،	هرچه	همکاری	و	هماهنگی	
بیـن	صادرکننـدگان	بـه	یک	بـازار	خاص	بیشـتر	گردد،	
امـکان	فرصت	طلبی	واردکننـده	از	اختـالف	آن	ها	کمتر	

می	شود.

5	 هـدف	راهبردی	ترکیـه	برای	تبدیل	به	پل	انرژی	شـدن	.
و	تمرکـز	بر	حـذف	بند	مقصـد	صادرات	می	تواند	سـبب	
بـروز	تهدیـد	»برتری	مسـیر	انتقال	گاز«	بـر	»منبع	تولید	
گاز«	گردد.	هرچه	کشـور	صادرکننـده	بتواند	به	بازارهای	
هدف	گـذاری	شـده	ترکیه	از	طریـق	صـادرات	مجدد،	از	

مسـیرهای	متنوع	جایگزین	دیگـری	برنامه	ریزی	نماید،	
احتمـال	موفقیت	راهبرد	برتری	»مسـیر	انتقـال	گاز«	بر	

»منبع	تولید	گاز«	کمتر	می	شود.

درنتیجه الزم است که موارد ذیل از هم اکنون مدنظر قرار گیرد؛

دیگـر			 بـا	 ترکیـه	 قـراردادی	 تحـوالت	 دقیـق	 پایـش	
عرضه	کنندگانی	که	قراردادهای	بلندمدت	آن	ها	زودتر	از	

ایران	به	پایان	می	رسد.

برنامه	ریزی	برای	یافتن	مسیرهای	جایگزین	برای	مقاصد			
صادراتـی	ترکیه	)عمدتـاً	اروپا(	در	طرح	تبدیل	شـدن	به	

کریدور	و	هاب	تجارت	گازی

هماهنگی	و	همکاری	بـا	عرضه	کنندگان	برای	عدم	ورود			
به	رقابت	های	غیر	سازنده	در	بازارهای	مشترک

پیونددهـی	بیـن	تجـارت	گازی	بـا	ترکیه	با	دیگـر	موارد			
تجارت	اقتصادی.

برنامه	ریزی	مقاصد	صادراتی	دیگر	به	نحوی	که	با	داشـتن			
»تنوع	بازار	صادرات	گازی«	و	»کم	کردن	جایگاه	راهبردی	
ترکیـه	در	راهبرد	صادرات	گازی	ایـران«	امکان	چانه	زنی	
قراردادی	بیشـتری	داشـته	و	بتواند	از	طریـق	حوزه	های	
دیگـر	اقتصادی	در	صادرات	تجـاری	غیر	انرژی	ترکیه	به	
ایران	محدودیت	ایجـاد	نماید	و	هم	نهایتاً	طرح	ترکیه	را	
برای	تبدیل	شـدن	به	پل	انرژی	به	اروپا	را	به	دلیل	فقدان	

منبع	مطمئن	مخدوش	نماید.

نهایتـاً	در	شـرایط	مـازاد	عرضـه،	انعطاف	پذیـری	بـرد-		
برد	شـرط	اصلی	هرگونه	توافق	اسـت.	لـذا	هدف	گذاری	
»تأمیـن	 بـرای	 برد-بـرد«	 »روش	 یافتـن	 می	بایسـت	

حداقل	های	منافع	طرفین«	باشد.

مراجع:

[1]. Gulmira Rzayeva (2020) The Renewal of 
Turkey’s Long Term Contracts: Natural gas 
market transition or ‘business as usual’? 
The Oxford Institute for Energy Studies. 
Available At:< https://www.oxfordenergy.
org/publications/the-renewal-of-turkeys-
long-term-contracts-natural-gas-market-
transition-or-business-as-usual/>

[2]. Fitch Solutions (2021) Turkey oil and Gas 



ســــــال هشتم . جلد چهاردهم . شـــماره  دوم . زمستان  ۱۴۰۰

37

ن
را

ای
ز  

ا
گ
ی  

س
د

ن
ه

م
ه  

ری
ش

ن

Report. London: Fitch Solutions Country 
Risk & Industry Research. Press

[3]. Fitch Solutions (2021) Turkey Power 
Report. London: Fitch Solutions Country 
Risk & Industry Research. Press.

[4]. Dominic Evans (2020) Turkey seeking 
better terms to renew gas supply contracts, 
energy official says. The Thomson Reuters. 
Available At:< https://www.reuters.com/
article/turkey-gas-int-idUSKBN2611K9>

[5]. DAILY SABAH Website (2020) 2021 
tipping point for Turkey’s long-term gas 
contracts. Available At:< https://www.
dailysabah.com/business/energy/2021-
tipping-point-for-turkeys-long-term-gas-
contracts>

[6]. ANKARA-Anadolu Agency (2020) 
Turkey seeks gas discount and flexible 
contracts. Available At:< https://www.
hurriyetdailynews.com/turkey-seeks-gas-

discount-and-flexible-contracts-161262>



ســــــال هشتم . جلد چهاردهم . شـــماره  دوم . زمستان  ۱۴۰۰

38

ن
را

ای
ز  

ا
گ
ی  

س
د

ن
ه

م
ه  

ری
ش

ن

Analysis of Turkey’s Gas Policy Axes to Review 
long-Term Gas Contracts 

(Affecting the Energy Interests of the Islamic 
Republic of Iran)

Mohammad Sadegh Jokar1*, Ghulam Ali Rahimi2

1. Member of the faculty of the Institute for International Energy Studies,Tehran, Iran

2. Member of the faculty of the Institute for International Energy Studies,Tehran, Iran

Corresponding Author, Email Address: ms.jokar@yahoo.com

Abs tract

The decline in the share of natural gas in electricity generation, along with the increase 
in the share of coal and renewable energy in it, on the one hand, and the excess supply 
in the gas market, as well as lower prices in the single-cargo market, on the other, have 
prompted the Turkish government to Long-term (LTC) gas import, to reconsider some of its 
clauses. Clauses such as “Take or Pay”, “Oil linked” pricing, “Destination Clauses” and 
finally the import timeframe were among the items considered by the Turkish government 
in reviewing its new gas import contracts. Will analyze and review it. It should be noted 
that in 2021, 16 billion cubic meters of Turkish gas import contracts - 8 billion cubic 
meters of Butash contract, half of which is related to imports from Gazprom and 8 billion 
cubic meters of contracts of 7 Turkish private companies - with suppliers. The gas will run 
out. The importance of this issue for the Turkish government is that the result of its efforts 
in 2021 in reviewing its gas import contracts can be the review of other gas contracts 
of this country with supplier countries, most of which (52 billion cubic meters) will be 
completed by 2026. Have a decisive effect.
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