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چکیده
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کاهش سهم گاز طبیعی در تولید برق بهموازات افزایش سهم زغالسنگ و انرژیهای تجدیدپذیر در آن از یکسو
و وجود مازاد عرضه در بازار گاز و نیز قیمتهای پایینتر بازار تک محموله الانجی از سوی دیگر سبب شده است
که دولت ترکیه تالش نماید که بهموازات پایان دوره زمانی 1قراردادهای بلندمدت )LTC( 1واردات گازی خود ،به
تجدیدنظر در بندهایی از آن اقدام نماید .بندهایی نظیر «دریافت یا پرداخت»( ،)Take or Payقیمتگذاری وابسته
به گاز ( ،)Oil linkedشرط مقصد ( )Destination Clausesو 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  ،2021به میزان  16میلیارد مترمکعب قراردادهای واردات گازی ترکیه  8 -میلیارد
مترمکعب قرارداد شرکت بوتاش که نیمی از آن مربوط به واردات از شرکت گاز پروم بوده و  8میلیارد مترمکعب
قراردادهای  7شرکت خصوصی ترکیهای -با کشورهای عرضهکننده گاز به پایان خواهد رسید .اهمیت این موضوع
برای دولت ترکیه این است که نتیجه تالشهای این کشور در سال  2021در بازنگری قراردادهای واردات گازی
خود میتواند بر بازنگری دیگر قراردادهای گازی این کشور با کشورهای عرضهکننده که بخش عمده آن ( 52میلیارد
مترمکعب) تا سال  2026به پایان خواهد رسید ،اثر تعیینکننده داشته باشد.

تحلیل و ارزیابی:
در تحلیل و ارزیابی موضوع این گزارش میبایست به چند
موضوع کلیدی اشاره کرد که عبارتاند از؛
 .۱روند کاهشی تقاضای گازی ترکیه در شرایط مازاد عرضه

جهانیگاز:

درحالیکه در سـالهای گذشـته رونـد روبه رشـد عرضه گاز
بهویـژه از طریق الانجی در عرضه جهانی ادامه داشـته اسـت ،از

سـالهای  2015به بعـد (بهجز در سـال  )2017تقاضـای گازی
ترکیه روند نزولی داشته بهنحویکه بهطور متوسط ساالنه  4درصد
بوده است .هرچند برخی از عوامل این کاهش به دلیل افزایش دما
در طول سـال به نسبت کاهش شـدید آن در سالهای اخیر بوده
اسـت اما برخی از این عوامل ناشـی از برنامهریزی دولت ترکی در
کاهش سهم گاز در تولید برق و تمرکز برافزایش سهم انرژیهای
تجدیدپذیر و زغالسنگ در تولید برق بوده است .موضوع کاهش
سـهم گاز در تولید برق به میزانی بوده اسـت کـه افزایش محدود
)1. FID (Flame Ionization Detector
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کلیدواژهها :گازی ،ترکیه ،ج.ا.ایران ،بلندمدت ،قیمتگذاری

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 بهویژه بـه دلیل کاهش تقاضـا در شـرایط کرونا در
سـالهای  2020و احتماالً  2021سبب شده است که ترکیه در
بازار تک محموله با گزینههای وارداتی مناسبتری ازنظر قیمت
روبرو باشد اما به دلیل بند «برداشت یا پرداخت» ()Take or Pay
قراردادهای خود نتواند از آنها استفاده نماید .بهطورکلی ،ازنظر
شکل  .1روند کاهش تقاضای گازی ترکیه

امنیـت انـرژی ،وضعیت مازاد عرضه چه در حـوزه گاز و چه در

(منبع :گزارش موسسه آکسفورد انرژی)

حوزه نفت ،سـبب تقویـت ابعاد امنیت انـرژی مصرفکنندگان
به نسـبت عرضهکنندگان خواهد شـد زیرا با گزینههای متعدد
عرضهکننده روبرو بوده که میتواند از بین آنها مناسـبتترین
گزینه برای تأمین تقاضای خود را «انتخاب» نماید.
سهم گاز در تولید برق ترکیه از  50درصد در سال 2015
و  38/1درصـد در سـال  2017به  19درصد در سـال 2020
کاهشیافتـه و مابقـی بـرق توسـط زغالسـنگ و انرژیهای
تجدید پذیر تولیدشده است .صرفاً در بخش توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر میبایسـت بیان کرد که سـهم آنها از  20درصد
تولید برق در سـال  2017به  30درصد در اوت  2018رسید

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

درحالیکه زمان هدفگذاری دولت برای این سطح تولید سال
 2023بود .این امر سـبب شـده اسـت که دولت ترکیه انتظار

 .2زمان انقضاء قراردادهای گازی ترکیه

افزایش سـهم انرژیهای تجدیدپذیر بـه  44درصد تولید برق

ترکیـه قراردادهـای بلندمـدت ( )LTCبرداشـت محصول

تا  5سـال آینده را داشـته باشد .در این راسـتا ،عالوه بر رشد

( )Off Takeگازی را بـا عرضهکننـدگان مختلفـی دارد که بر

انرژی برقآبـی ،برنامه نصب  27گیگاوات بـرق تجدیدپذیر تا

اسـاس بند الزامی «برداشـت یا پرداخـت» ( )Take or Payتا

سـال  2023را تدوین کرده اسـت که  20گیگاوات آن انرژی

پایـان زمـان اجرای قـرارداد موظف به برداشـت و یـا پرداخت

بادی بـوده که البتـه هدفگـذاری بلندپروازانهای اسـت .زیرا

جریمههای مرتبط اسـت .فهرسـت قراردادهـای واردات گازی

باوجوداینکـه مناقصـات انعقـاد قراردادهای آن در سـالهای

ترکیه از عرضهکنندگان مختلف به همراه حجم گاز موردتوافق

 2017و  2018برگزارشده است ،هنوز هیچ پیشرفتی نداشته

و زمان اتمام قرارداد به شرح ذیل است:

و بعید است که در سال  2023به بهرهبرداری برسد.

جدول  .1قراردادهای واردات گاز ترکیه

آذربایجان)BTE( 1 -

شرکت بوتاش

6/600

قیمت فرآورده

آوریل 2021

 LNGنیجریه

شرکت بوتاش

1/338

قیمت فرآورده

اکتبر 2021

گازپروم ( )Aترکیش استریم

شرکت بوتاش

4

قیمت فرآورده

دسامبر 2021

گازپروم ( )Bترکیش استریم

شرکت خصوصی

4

قیمت فرآورده

دسامبر 2021

34

واردکننده

حجم گاز Off take
()bcm

پایه قیمتگذاری

زمان پایان قرارداد

عرضهکننده

 LNGاندونزی

شرکت بوتاش

4/444

قیمت سبد نفت عربی

اکتبر 2024

گازپروم -بلو استریم

شرکت بوتاش

16

قیمت فرآورده

دسامبر 2025

ایران

شرکت بوتاش

9/6

قیمت فرآورده

ژوئیه 2026

آذربایجان)TANAP( 2 -

شرکت بوتاش

6

قیمت فرآورده

ژوئن 2033

شرکت خصوصی

6

قیمت فرآورده

دسامبر 2042

گازپروم ( )Cترکیش استریم
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همانگونـه کـه در جـدول فوق مشـخص اسـت15/938 ،

اینکـه مث ً
ال در سـال  2020قیمت گاز در بـازار اروپا به  2دالر

میلیارد مترمکعـب از قراردادهای واردات گازی ترکیه در سـال

در هر میلیون بیتییو کاهش یافت ،ترکیه بر اسـاس ضرورت

 2021به پایان رسـیده و دولت ترکیه درصدد بازنگری در مفاد

حداقـل برداشـت  80درصد قـرارداد مجبور بـه واردات گازی

قراردادهای خود با این کشورها برای تأمین بیشتر منافع خود به

باقیمت بیش  6دالر در هر میلیون بیتییو از گازپروم بود.

 .3محورهای مدنظر ترکیه در بازنگری قراردادهای
بلندمدت گازی

 .۳.۱صورتبندی و مکانیزم قیمتگذاری

عرضه و تقاضای گاز همانند بازار گاز انگلسـتان و هلند شـکل
نگرفتـه اسـت .راهکار دولـت ترکیه برای این منظـور یا مالک

قراردادهای واردات گازی ترکیه (چه شرکتهای خصوصی

قراردادن قیمت بازارهای گازی انگلستان و هلند و یا آزادسازی

و چه شـرکت دولتی بوتـاش) که در دهههـای 1990 ،1980

بازار داخلی گاز برای شـکلگیری مکانیزمهای داخلی کشـف

و  2000بستهشـدهاند ،همگـی دارای مکانیـزم قیمتگـذاری

قیمـت گاز اسـت .اما درهرصـورت ،یکـی از اولویتهای دولت

وابسـته به نفـت و فرآورده بـوده که اثر کاهـش قیمت جهانی

ترکیه در بازنگـری قراردادها ،تغییر صورتبندی قیمتگذاری

نفت با یک دوره زمانـی تأخیر  6-9ماهه بر قیمت واردات گاز

بر اسـاس قیمت نفت و فرآورده کنونی مندرج در قراردادهای

ترکیـه تأثیر میگذارند .این امر سـبب شـده اسـت که بهرغم

واردات گازی خود است.

 .۳.۲بند «برداشت یا پرداخت» ()Take or Pay
بند برداشـت یا پرداخت اشـاره به تعهد دولـت واردکننده
بـرای دریافـت گاز مطابـق حداقلهـای ضـروری منـدرج در
قراردادهـای خود با عرضهکننده بـوده و نمیتواند از آن عدول
کنـد .این موضوع ،برای ترکیه امـکان بهرهگیری از قیمتهای
پایینتـر در بازار تـک محموله را در شـرایط وجود قیمتهای
پایینتر محدود میسازد.
 .۳.۳زمان قراردادها
قراردادهای ترکیه عمدتاً برای عرضه گاز در خالل 25-30
سال بود .ازاینرو ،امکان انعطاف برای بهرهگیری از قیمتهای
پاییـن بـازار تـک محموله در شـرایط کاهش شـدید قیمت را
به ترکیـه نمیدهد .حتی در این قراردادهـای طوالنیمدت ،با
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شکل  .۳مقایسه قیمت گاز در ترکیه و بازارهای اروپایی (دالر در هر هزار مترمکعب) منبع آرگوس به نقل از آکسفورد انرژی

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 .ازاینرو این موضوع
نیز به اولویت جدید ترکیه در بازنگری قراردادهای گازی خود
تبدیلشـده اسـت که زمـان قراردادهای جدیـد واردات گازی
خود را به بازههای زمانی تا  5سال محدود نماید.
 .۳.۴بند محدودیت مقصد صادرات
مطابق برنامههای راهبردی دولت ترکیه برای تبدیلشـدن
بـه «پل انرژی» به اروپا بهویژه از طریـق پروژه کریدور جنوبی،
بنـد مقصـد صادراتـی در قراردادهـا اجـازه نمیدهـد کـه گاز
وارداتـی از یک کشـور را بهجز مصارف داخلـی خود به مقاصد
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ضرر کشورهای عرضهکننده است).

هرچند قانون آزادسـازی بازار گاز از سـال  2002در ترکیه
مصوب شد اما عم ً
ال اجرایی نشده و مکانیزم داخلی کشف قیمت

دیگری «صادرات مجدد» نماید .این امر بهویژه برای روسیه که

مسـیرهای متنوع جایگزین دیگـری برنامهریزی نماید،

خود دارای بازار صادراتی در اروپا است ،ضروری است .هرچند

احتمـال موفقیت راهبرد برتری «مسـیر انتقـال گاز» بر

روسـیه در مورد کشـورهای اروپایی نظیر آلمـان در چارچوب

«منبع تولید گاز» کمتر میشود.

«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.
نتیجهگیری و ارائه نقطهنظر کارشناسی برای تأمین منافع انرژی
ج.ا.ایران

1 .ازنظر نگارنـدگان ترکیه به ترتیـب اولویت هدفگذاری
خـود در بازنگـری قراردادهای گازی را  )1بند برداشـت

درنتیجه الزم است که موارد ذیل از هماکنون مدنظر قرار گیرد؛

zپایـش دقیـق تحـوالت قـراردادی ترکیـه بـا دیگـر
عرضهکنندگانی که قراردادهای بلندمدت آنها زودتر از
ایران به پایان میرسد.
zبرنامهریزی برای یافتن مسیرهای جایگزین برای مقاصد
صادراتـی ترکیه (عمدتـاً اروپا) در طرح تبدیلشـدن به
کریدور و هاب تجارت گازی
zهماهنگی و همکاری بـا عرضهکنندگان برای عدم ورود

یـا پرداخت )2 ،مکانیـزم قیمتگذاری وابسـته به نفت،
 )3محدودیت مقصد صادراتـی و  )4نهایتاً کاهش زمان

به رقابتهای غیر سازنده در بازارهای مشترک

قراردادهای وارداتی خود قرار داده است.

zپیونددهـی بیـن تجـارت گازی بـا ترکیه با دیگـر موارد

2 .دولت ترکیه بهمـوازات مازاد عرضه جهانی گاز و کاهش
قیمت بازار تـک محموله و انتظار این روند تا میانمدت
احتمـاالً بـه تقاضاهـای بازنگـری در مـوارد چهارگانـه
فوقالذکـر در قراردادهـای بلندمدت خـود اقدام خواهد
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کرد.
3 .بازنگـری در بخشـی از قراردادهای صادرات گاز روسـیه
در بـازار گاز ترکیـه در سـال  2021ازنظـر زمانی اولین
نقطـه چانهزنـی دولت ترکیـه خواهند بود و نـوع تعامل
ترکیـه با روسـیه و سـپس آذربایجـان  2025بـر دیگر
عرضهکنندگان نظیر ایران که قراردادش در سال 2026
به پایان خواهد رسید ،اثر خواهد گذاشت.
4 .وجـود رقابت بیـن عرضهکننـدگان در بازارهای مختلف
گازی بـه دلیـل وضعیـت مـازاد عرضـه جهانـی سـبب
فرصتطلبـی واردکننـدگان از وجود رقابـت عمدتاً غیر
سازنده بین عرضهکنندگان شده است .ترکیه نیز از این
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امر مستثنا نیست .از اینرو ،هرچه همکاری و هماهنگی
بیـن صادرکننـدگان بـه یک بـازار خاص بیشـتر گردد،

تجارت اقتصادی.
zبرنامهریزی مقاصد صادراتی دیگر بهنحویکه با داشـتن
«تنوع بازار صادرات گازی» و «کم کردن جایگاه راهبردی
ترکیـه در راهبرد صادرات گازی ایـران» امکان چانهزنی
قراردادی بیشـتری داشـته و بتواند از طریـق حوزههای
دیگـر اقتصادی در صادرات تجـاری غیر انرژی ترکیه به
ایران محدودیت ایجـاد نماید و هم نهایتاً طرح ترکیه را
برای تبدیلشـدن به پل انرژی به اروپا را به دلیل فقدان
منبع مطمئن مخدوش نماید.
zنهایتـاً در شـرایط مـازاد عرضـه ،انعطافپذیـری بـرد-
برد شـرط اصلی هرگونه توافق اسـت .لـذا هدفگذاری
میبایسـت یافتـن «روش برد-بـرد» بـرای «تأمیـن
حداقلهای منافع طرفین» باشد.
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Abstract
The decline in the share of natural gas in electricity generation, along with the increase
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
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in the share of coal and renewable energy in it, on the one hand, and the excess supply

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
completed by 2026. Have a decisive effect.
Keywords: Gas Contracts, Turkey, Islamic Republic of Iran, Long-Term, Pricing
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of this country with supplier countries, most of which (52 billion cubic meters) will be

