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   دهيچك
 توسط انتقال. است عيتوز و نتقالا  د،يتول قسمت سه شامل عمده طور به يعيطب گاز صنعت     

 يعني صنعت، نيا شيدايپ آغاز در. است يج.ان.ال يهايكشت با حمل صورت به اي لوله خط
           نيا رفتهرفته اما شد؛يم انجام كپارچهي صورت به رهيزنج نيا همة ،1930 و 1920 يهادهه نيب

 و يابيبازار (يدستنييپا و) تقالان و حمل (يدستانيم ،يباالدست يهابخش شامل هابخش
 از استفاده يعيطب گاز بازار يهاسكير ريتيمد يبرا. شدند جدا گريكدي از ،)فروش

. شوديم گرفته كاربه يمعامالت يهانهيهز كاهش يبرا يابزار عنوانبه بلندمدت يقراردادها
 ادشده،ي يقراردادها. رديگيم دربر را سال سي تا پنج از شيب يقراردادها بلندمدت يقراردادها
 و فروش يقراردادها بخش دو در كه هستند يعيطب گاز صنعت در يمتداول يقراردادها
 و نفت ميعظ ريذخا يدارا يكشور عنوانبه رانيا. اندگرفته قرار استفاده مورد انتقال يقراردادها

 يمختلف ليدال به فانهمتأس اما كند؛ فايا يعيطب گاز يبازارها ميتنظ در يمهم نقش توانديم گاز
 شركت با قرارداد ران،يا يصادرات گاز قرارداد نيترمهم. است دهينرس ثمر به ظرفيت نيا هنوز

 ليتحل به مقاله نيا در. است خود خاص يايمزا و مشكالت يدارا كه است هيترك بوتاش
 ضمن تا مياتهپرداخ راهبردي و يساختار انتقاد منظر از يعيطب گاز انتقال و فروش قراردادهاي

 يانهيبه يقرارداد و يگذارهيسرما يالگو گاز، فروش قرارداد از استفاده مشكالت دادن نشان
 . ميكن ارائه گاز فروش بيمعا كاهش و يصادرات اهداف به دنيرس جهت زين را

  يديكل واژگان
 ناقص، يردادهاقرا ،يعيطب گاز انتقال يقراردادها و فروش يقراردادها بلندمدت، يقراردادها     

 .يمعامالت يهانهيهز

  
                                                 

 از يعي فروش و انتقال گاز طبي قراردادهايردادل قرايتحل« آذرنژاد با عنوان ي مهدي دكترة برگرفته از رسالروپيش ةمقال 
 .است »راني اينه براي بهةد بر نمونيكأق خط لوله با تيطر
 مسئول   ةسندينو                                                                               ir.ac.ut@eaminzadeh :Email  

                                                                                     2021.284974.293.JRELS/.2205910: DOI 
 



  
  1400، بهار و تابستان 1 ة، شمار7 ة، دوريمطالعات حقوق انرژ                                          20 

 

   مقدمه
 يقراردادها از استفاده گاز، فروش معامالت در استفاده مورد يقراردادها يهايويژگ از

 يقراردادها از گسترده هاستفاد يبرا ياصل ليدال از گذشته، هايدهه در. است فروش بلندمدت
   دش مطرح كوز رونالد توسط بارنينخست كه است بوده يمعامالت يهانهيهز ةينظر ،بلندمدت

), 1973: 923Coase(. بر اختصاص و گذاريسرمايه نيازمند كه ييقراردادها ليتحل منظوربه 
 ،يمعامالت يهانهيهز كاهش يبرا دهنديم حيترج قرارداد طرفين ،باشد خاصي هاييداراي

 نيمأت ويژهبه ؛باشند داشته اناطمين موردنظر يكاال نيمأت از تا ندكن منعقد بلندمدت يقراردادها
 و خاص يهاييدارا در هايگذارهيسرما ،واقع در. يستن ريپذامكان يسادگ به كه ييكاالها
 در. ندهست بلندمدت يقراردادها در يمعامالت يهانهيهز شيافزا در ياصل عوامل ،نانياطم عدم
 هارت و گراسمن توسط تدااب كه ناقص يقراردادها ةينظر  ،يمعامالت ةنيهز ةينظر به پاسخ
 اي كارگزار ةطلبانفرصت رفتار بر آن اساس كه )Grossman  &Hart ,69 :1986( ديگرد مطرح

  . است دهش بنا ،دارد زين يمحدود تيعقالن كه ندهينما
 كاهش را شدهينيبشيپ يهايگذارهيسرما از انحراف ،ناقص يقراردادها ةينظر كهيدرحال

 فراهم را يبعد ةصرفبهمقرون مجدد ةمذاكر و الزم يهامشوق يمعامالت ةنيهز ةينظر ،دهديم
  .كنديم

 قرارداد مدت شد مشخص ،دگردي انجام كايآمر در يانرژ بازار ةنيزم در كه يمطالعات در
   در .)Joskow, 1984 :169( دارد تقاضا مورد يكاال بودن خاص زانيم با يميمستق ةرابط

 اتيئجز تمام كه كايآمر در يعيطب گاز فروش قرارداد 245 رب كراكر و مستن هايپژوهش
 يفضا راتييتغ ،اول :بود قراردادها نيا يژگيو دو انگريب ،شد انجام ،متيق ازجمله ،قرارداد
  .Crocker, & Masten, 1988: 339)( يآزادساز يبرا ييهاتالش دوم، و يمقررات

 دنبالبه كه گاز فروش قرارداد 884 در بلندمدت يقراردادها در افتيدر اي پرداخت شرط

 امر نيا داديم نشان پژوهشي براساس د،يرس بيتصو به يسرچاه يهامتيق يآزادساز

   . )Hubbard &Weiner, 1986: 73( است داشته يقرارداد شرط نيا بر يجزئ رييتأث

 از تنهانه ،حمل ستميس به آزاد يدسترس كه داد نشان يگريد هايپژوهش ،دوران همان در
 يمعامالت ةنيهز كاهش به بلكه ،كنديم يريجلوگ لوله خطوط دارندگان توسط انحصار جاديا
 با اگرچه كه دهديم نشان مطالعات نيا دستاورد .)1994oane  &Spulber , :405( انجامديم زين
 8 به سال 25 تا 20 نيب از قراردادها مدت طول ،يانرژ بازار آزادسازي و يدولت مقررات رييتغ
 اما ؛بود افتهي كاهش سال در مترمكعب ونيليم 2.4 به مترمكعب ونيليم 1.27 از و سال 15 تا

        و بزرگ كنندگانمصرف شد موجب 1990 ةده در يعيطب گاز يبرا تقاضا شيافزا
 ةنيهز نيهمچن و كنند حس را بلندمدت قرارداد نبود ،باال يهامتيق برابر در كنندگانعيتوز
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 در كه ايگونههب ؛شوند متحمل زين را ديجد قراردادهاي انعقاد يبرا مذاكره از ياشن يمعامالت
  . افتي گسترش -ايتانيبر در نمونه يبرا - اسپات معامالت بازار ،تحوالت نيا به پاسخ

 زانيم و دشوار ييكاال به يدسترس كه يزمان در دهنديم نشان يخوببه باال قاتيتحق
 يبرا بلندمدت يتجار روابط داشتن دنبالهب قرارداد نيطرف ،باشد هممب بازار در آن فراواني

 مذاكرات انجام و ديجد يتجار طرف نيافت ةنيهز ازجمله ،يمعامالت يهانهيهز تحمل از زيپره
 .است ثرترؤم بلندمدت يقراردادها انعقاد فضا نيا در رو،ازاين. هستند ديجد قرارداد انعقاد و

 از يكي توسط قرارداد نقض سكير كاهش به زين افتيدر اي ختپردا يقرارداد شرط درج
 اي شيافزا صورت در متيق ينيبازب اي مجدد ةمذاكر شرط حالنيدرع و انجامديم نيطرف

 نفع به زين ،باشد شده ينيبشيپ ياددقرار فرمول در متيق يهاشاخص چنانچه ،متيق كاهش
  .است دادرقرا نيطرف

 ةمذاكر شرط درج با چراكه ؛ندارد ييكارا بازار نيا در ناقص يقراردادها ةينظر كهيدرحال
 انجام از زيپره با توانديم كه قرارداد طرف يطلبفرصت يجلو  عملدر ،متيق ينيبازب اي مجدد

 ،جهينت در و دبينجام قرارداد شدن قفل به بلندمدت يقراردادها در شيخو يقرارداد تعهدات
  دهيفا و اثريب ،دهد قرار فشار زير است، يترفيضع يتموقع در كه را قرارداد گريد طرف

 نيمأت در را بلندمدت يقراردادها ييكارا و ريثأت يخوبهب يمعامالت ةنيهز ةينظر از و دينمايم
  .دهديم نشان دكنندهيتول ةيسرما بازگشت نيز و داريخر يازهاين

 يهاطرف يدرآمدها و يسودآور رب توانديم متيق و بازار يهاسكير نكردن تيريمد
 و بلندمدت يقراردادها از استفاده ط،يشرا نيا از زيپره يبرا. باشد اثرگذار بسيار يقرارداد
 بلندمدت يقراردادها انعقاد با كه يطور هب ؛باشد ياصل كرديرو دو تواندمي ،بازار در حضور

 با ،گريد يسو از و شونديم مطمئن بدهد، را هانهيهز يتكافو كه ينقد انيجر حداقل از
  . گذارنديم اثر زين متيق كنترل و تقاضا تيريمد رب بازار در حضور
           ،يعيطب گاز صنعت در بلندمدت يقراردادها يبررس با است شده يسع نوشتار نيا در

 و دگاهيد از گيريبهره و ،ينيفراسرزم لولة خطوط طريق از كنندهمصرف به گاز انتقال ويژهبه
 ليتحل را بلندمدت يقراردادها از استفاده بيمعا و ايمزا و ليدال ،يقرارداد ليتحل يهاهينظر
 يهاسكير كاهش اي يريجلوگ و مصرف بازار در مؤثرتر حضور يبرا گر،يد يسو از و كرده
 و يابيبازار و انتقال فروش، يقراردادها از يارهيزنج كه را يانهيبه مدل مصرف، و تقاضا
 نيا به پاسخ دنبالبه قيتحق نيا در ،اساس نيهم بر. ميده شنهاديپ و يابيارز است، فروش
 صرف ايآ بهتر، بيان به است؟ نهيبه كشور يبرا يعيطب گاز فروش ايآ كه ميهست پرسش

 بر تقاضا و متيق سكير ازجمله فراواني، يهاسكير شودينم باعث بودن گاز فروشندة
 يهاتيظرف ابتدا ستيبايم پرسش نيا به پاسخ در گردد؟ ليتحم فروشنده يكشورها



  
  1400، بهار و تابستان 1 ة، شمار7 ة، دوريمطالعات حقوق انرژ                                          22 

 

 حالنيدرع. ميكن يبررس را رانيا يحداكثر منافع نيتأم يبرا يعيطب گاز فروش يقراردادها
 از كه ييبازارها ويژهبه ،يجهان يبازارها در حضور جز يراه گاز منابع از نهيبه استفاده يبرا
 شيپ در يجد طور به يانرژ سبد در زگا از استفاده سهم شيافزا يبرا را الزم يهابرنامه شيپ

 گاز ستيبايم مهم نيا به دستيابي منظوربه. ماندينم يباق - يياروپا ةياتحاد همانند - اندگرفته
 تحقيق اين در كهاين به توجه با. رساند يمشتر به يج.ان.ال اي يفرامرز لولة خط قيطر از اي را

 ايآ كه هستيم پرسش اين به پاسخ دنبالبه ،است نظر مورد لوله خط طريق از گاز ارسال مدل
 متيق با را گاز توانديم يفرامرز لولة خط قيطر از يعيطب گاز انتقال خطوط يقراردادها

 نيچن ياجرا راه سر بر ياتيعمل و يتئور نظر از يمشكالت چه برساند؟ بازار به يمناسب
             زانيم چه به گاز، تقالان و فروش قرارداد داشتن ،كهنيا سرانجام و هست؟ يقرارداد

 دارانيخر اي لوله خط زبانيم يكشورها و هاواسطه يرفتارها برابر در را كشور يريپذبيآس
             و يقرارداد يالگو ارائة دنبالبه ،پرسش نيا به پاسخ يبرا دهد؟مي كاهش بزرگ
  .ميهست پژوهش نيا در شدهاشاره گذاريِهيسرما

      يقرارداد يهاطرف طلبانةفرصت يرفتارها كه مبناست نيا بر نوشتار نيا ياصل ةيفرض
 گاز فروش رهگذر از را رانيا منافع تواندينم گاز فروش صرف قرارداد در داريخر عنوانبه
 از استفاده با است بهتر كشور يعيطب گاز منابع از نهيبه استفاده يبرا و كند نيتأم يعيطب

 شيافزا به ،يريپذبيآس كاهش ضمن بازارها در مؤثر حضور جهت يدقراردا يسازوكارها
  .كرد كمك درآمدها

  
   گاز فروش قرارداد تعريف. 1

 شودمي متعهد فروشنده، يعني طرف، يك آن براساس كه است قراردادي گاز، فروش قرارداد

 در كه ودشمي متعهد خريدار مقابل در و دهد تحويل خريدار به طبيعي گاز مشخصي مقدار تا

 :Roberts, 2017( كند پرداخت يا كارسازي فروشنده حق در را گاز قيمت گاز، دريافت قبال

 فروش باريك براي قرارداد آن در كه ايدفعه قراردادهاي ماهيت با قرارداد از تعريف اين .)23

 در كه معامالتي بر تعريف اين اسپات بازارهاي توسعة با البته .است سازگارتر شود،مي بسته

 قراردادهاي صورت به ابتدا از قرارداد اين اما .دارد تسرّي نيز شودمي انجام بازارها اين

 زمان طول در طرفين تعهدات از بسياري و شودمي منعقد نيز مدتميان اكنونهم و بلندمدت

 به گاز تحويل و فروش به متعهد طوالني مدت براي فروشنده بهتر، بيان به .شودمي اجرا

 اما .است فروشنده به گاز پول پرداخت به متعهد مدت همان به نيز خريدار و است يدارخر

  .شود خارج شده ارائه تعريف شمول از اخير قراردادهاي شودنمي باعث اينها همة
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   يدولت يقراردادها عنوان هب رانيا گاز فروش قراردادهاي. 2

   يعموم منافع و يدولت يقراردادها .2.1
 بخش و عمومي بخش نيطرف منافع انيم برخورد شاهد يانرژ ةحوز يهايگذارهيسرما در

 ثبات و تيشفاف ،يقانون تيحما دنبالبه يخارج گذارهيسرما سو،كي از .هستيم خصوصي

 يكشورها گر،يد يسو از و است شيخو بلندمدت و برهيسرما پرخطر، يگذارهيسرما يبرا
 يبرا را يكاف يگذاراستيس يفضا كه هستند نيا نبالدبه اي اندمشتاق زين هيسرما زبانيم

 ازجمله باشند؛ داشته دست در مهم اريبس عيصنا كنترل امكان صورت در و مقررات ميتنظ

 حفظ بدانند، يضرور كه زمان هر در نيطرف منافع نيب توازن جاديا يبرا را دخو دخالت حق

 طور به و يخارج يگذار هيماسر يبرا يكل استيس چهارچوب از يبخش واقع در كه كنند

 يكي يچهارچوب نيچن يطراح .است بوده يانرژ ةحوز در يخارج يگذار هيسرما يبرا خاص
  .)Joachim, 2014: 9( داشت خواهد يدرپ را يالمللنيب و يمل ابعاد از مهم يها چالش از

 سكير مانند يخاص يهاسكير و است مهم اريبس يعموم منافع حفظ در سكير عيتوز

 ياقتصاد منافع بر توانديم ،ارز ريتسع نرخ سكير و نيقوان راتييتغ مت،يق ليتعد داخت،پر
 يها هيسرما جذب يها استيس يطراح در كه است ضروري و باشد اثرگذار قرارداد نيطرف

 ةرابط براساس يعموم منافع تيتقو در مهم عناصر از يكي .گيرد قرار توجه مورد يخارج
 بخش در گذارهيسرما يهاتيمسئول موضوع به شتريب توجه ،يخارج گذارهيسرما دولت

 يراهنما همچون - يالمللنيب ياستانداردها به يالمللنيب معاهدات قيطر از ژهيوبه ،يانرژ
  .رديگ قرار يبرداربهره مورد توانديم كه است - بشر حقوق تجارت ةدربار ملل سازمان
  

    يدولت قرارداد .2.2
 منعقد يدولت قرارداد عنوان با معموالً گذارانهيسرما و هيسرما زبانيم يهادولت نيب قرارداد

               ينهادها از يبرخ توسط يالمللنيب اسناد در يالمللنيب يدولت قرارداد فرم و شوند يم

 يقيحق شخص كي با يدولت نهاد اي دولت انيم كه دارد اشاره يقرارداد به معموالً ،يالمللنيب
 زيتما اريمع ،گفتهشيپ فيتعر در .شوديم منعقد يخارج تيمل و تيتابع با يوقحق اي

 شامل و است قرارداد گريد طرف يخارج تيتابع و تيمل ،يخصوص از يدولت يقراردادها

   ،يانرژ ةحوز در .شود يم زين مرتبط قرارداد نوع هر و يگذارهيسرما و يتجار يقراردادها

 در خصوصبه ،يدست نييپا بخش و -ديتول تا اكتشاف يعني - يباالدست بخش در ژهيوبه

 قرارداد بودن بلندمدت و است بلندمدت منعقده يقراردادها لوله، خط قيطر از انتقال ةحوز

 .است يعيطب گاز صنعت يدستنييپا و يباالدست يقراردادها ةحوز در يمهم ةصيخص
 نيا بر .باشد داشته يشتريب يوانخهم زين قيتحق نيا هدف با ريز فيتعر ديشا ن،يبنابرا

 كه دارتيصالح يدولت نهاد اي دولت نيب كه هستند ييقراردادها يدولت يقراردادها اساس،
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 جاديا قصد به يخارج نهاد كي با يدولت اقتصاد بخش كنترل يبرا يانحصار ارياخت يدارا

 منعقد كند،يم فايا ياقتصاد نقش آن در كه يدولت نهاد اي دولت با بلندمدت يتجار روابط

  . )Sornarajah, 1993: 3( دشويم

 يتيحاكم قدرت سو،كي از كه يطور به هستند؛ يژگيو دو يدارا قراردادها نيا پس،
 يعموم منافع و منابع جهت در را يعموم نيقوان و قواعد اعمال امكان ،قرارداد طرف دولت

 ها دولت. است قرارداد بودن دمدتبلن ،گريد يسو از و )Faruque, 2006: 86( دهد يم دولت به

 منافع حفظ دنبالبه ياقتصاد منافع بر افزون ،تيحاكم ةندينما عنوانبه يدولت يقراردادها در

 در كهدرحالي ؛ندارد يتياهم يتجار متداول يقراردادها در امر نيا اما .هستند زين يعموم

 اركان از يمهم ركن به يمعمو منافع است، يدولت نهاد اي دولت آن طرف كي كه يقرارداد

 و تيتقو ،ها رساختيز جاديا اي ارتقا همچون عناصري با قرارداد در و شود يم ليتبد قرارداد
 يقراردادها ،نگاه نيا از .شوديم ذكر قرارداد در يضرور خدمات جاديا و ياقتصاد ةتوسع
 نيباالتر ،آن در تعهدات ياجرا كه است نيطرف نيب يخصوص تعهدات يحاو صرفاً يدولت
 گر،يد يسو از .باشد ناممكن زين آن ةجانبكي اصالح هرگونه و باشد داشته را تياهم ةدرج

 يبرتر يخصوص اشخاص ياقتصاد منافع بر ياجتماع منافع يبرتر زين يعموم حقوق در
 مرز و زيتما جاديا ،يالمللنيب يدولت يقراردادها در بحث محل .)193Bermann :1981 ,( ندارد

 ةطرف كي تيماه ليدل به يعموم منافع حفظ و قرارداد از يناش يخصوص منافع مفهوم ود نيب
 امدهين دست به يروشن كيتفك و زيتما نهيزم نيا در المللنيب حقوق در تاكنون .است قرارداد

 اي و گريكدي يجا به قرارداد در مفهوم اين است ممكن يحت و )48Bocktiegel :1971 ,( تاس
 قرارداد سيتقد يعني (تعهد و مفهوم دو تعارض يعني ها،يژگيو نيهم .رديگ رارق هم برابر در
 حفظ يبرا تيحاكم يندگينما نيهمچن و) قرارداد نيطرف توسط تعهدات به كامل التزام و

 ,Sornarajah( باشد زين يدولت يقراردادها يداريناپا يها نهيزم از يكي توانديم ،يعموم منافع

 باشد قرارداد ثبات و حفظ دنبالبه يخصوص بخش است شده موجب تيهان در كه )3-4 :1993
 يعموم منافع حفظ نام به دخالت هرگونه از و رفته طفره تيحاكم به مربوط وديق از و

 در است حاضر آن، حفظ يبرا يعموم منافع حافظ عنوان به دولت مقابل، در و .كند يريجلوگ
  . )Sornarajah, 1993: 84( كند فايا را نقش نيا ازين صورت

 امور ةدوگان تيماه يدارا يدولت يقراردادها كه شد روشن گذشت، آنچه براساس
 ياقتصاد منافع شيافزا دنبالبه سوكي از كه يطور به است؛ يعموم حقوق و يخصوص
 به وصول از نانياطم يبرا و است قرارداد در مقرر نيطرف يقرارداد تعهدات ياجرا از حاصل

 يها نهيهز مانند ييهانهيهز ات،يمال خسارات، قرارداد، نقض ن،يطرف تيرضا افع،من نيا
 و هيسرما بازگشت مدت ه،يسرما بازگشت نرخ نيهمچن و انتقال و ديتول و توسعه اكتشاف،
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 يعموم مقررات تيرعا و يعموم حقوق حفظ جهت از حالنيدرع .دارد تياولو رهيغ
 ,Cattan( يقانون دييتأ با يعموم حقوق قواعد موجب به قرارداد يواگذار ةنحو قراردادها،

 يعال أتيه نمونه، يبرا ؛است )Fatouros,1962: 339( يعموم ينهادها بيتصو اي )83 :1967
 اي ياسالم يشورا مجلس 1390 مصوب نفت قانون اصالح قانون 3 ةماد در مقرر نظارت
 قانون 81 اصل اي ا.ا.ج يساسا قانون 139 اصل مشمول يداور به اختالفات ارجاع بيتصو
  .باشديم دست نيا از شركت، ليتشك ازيامت دادن بر يمبن ياساس

  
 ةينظر ناقص؛ قراردادهاي ةينظر براساس گاز فروش قرارداد تحليل .3

 گاز انتقال و فروش قراردادهاي تحليل يبرا يمحمل ناقص يقراردادها
  ناقص يقراردادها ةلول خط طريق از طبيعي

 ،ستيچ كامل قرارداد ديد ديبا نخست ناقص، قرارداد ةينظر براساس قراردادها ليتحل يبرا

 نگاه در و ياقتصاد نظر از .ميكن فيتوص اي و فيتعر را ناقص قرارداد آن برابر در تا

 كامل قرارداد هستند، ينفت يقراردادها  ژهيوبه ،يصنعت يقراردادها ميتنظ ريدرگ كه يمهندسان

 در تا شوديم درج قرارداد در و ينيبشيپ آن در يآت احتماالت ةمه كه است يقرارداد

 زين امر نيا ليدل .نباشد دوباره يزنچانه و مجدد ةمذاكر به يازين احتمال، آن وقوع صورت
 ةپشتوان به و گردديم يابيارز آن براساس ياقتصاد ةپروژ كي كه است ياقتصاد يهاينيبشيپ

 ليدال از .شوديم انجام قرارداد، انعقاد ازجمله ،يياجرا اتيلعم زين محاسبات بودن ياقتصاد
 كه است نيا باشد، كامل مهندسان و اقتصاددانان نظر از قرارداد است بهتر كهنيا يبرا گريد

 و باشد ناقص يقرارداد چنانچه. ابدييم شيافزا پروژه يمعامالت ةنيهز ناقص، يقراردادها در
 نيا شوند، مجدد ةمذاكر به ريناگز نيطرف است، نشده ذكر ادقرارد در كه يتحوالت پرتو در
. ستين شانيا مطلوب وجهچيه به كه يزيچ بگذارد؛ اثر پروژه بودن ياقتصاد بر توانديم امر
 هامتيق يداريناپا ژهيوبه ،يصنعت يهاپروژه در يفن و ياقتصاد يهاتيواقع گرفتن نظر در با

     از. است انتظار از دور ينوع به كامل قرارداد ميتنظ  گاز، و نفت متيق ازجمله بازارها، در
 مجدد ةمذاكر  شد، ذكر باال مثال در كه مشكالتي از يجلوگير و موضوع نيا حل يبرا رو،نيا

 يقراردادها در مجدد ةمذاكر ينيبشيپ وجود با .اندكرده ارائه دانانحقوق كه است يحلراه
 موجب اي :نجامديب مشكل دوبه  قرارداد ياجرا در واندتيم مجدد ةمذاكر خود  ،يصنعت
    به اي و گردد قرارداد نيطرف از يكي انتظار مورد اي مطلوب حد از كمتر يگذارهيسرما
 كه است گذارانهيسرما انتظارات با ريمغا مشكالت نيا دو هر كه نجامديب شتريب يگذارهيسرما

 .هستند نهيبه يگذارهيسرما و سود نيشتريب دنبالبه
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  پروژه ياختصاص يگذارهيسرما. 3.1
 است، داده انجام را پروژه آن خاص يگذارهيسرما كه طرف يك كه است يحالت گر،يد حالت

 نيا كه است يزنچانه يبرا يترفيضع تيموقع در قرارداد آن ةادام يبرا مجدد مذاكرات در
 به رانيا گاز ةلول خط نمونه، يبرا اشد؛ب طرفين غيراقتصادي هايزهيانگ از ناشي تواندمي امر

          قرارداد ياجرا يبرا شدهانجام يگذارهيسرما. صلح ةلول خط به موسوم هند و پاكستان

 به هند، به پاكستان از آن انتقال و پاكستان به رانيا از گاز انتقال و فروش جهت يگذارلوله

  .دينجامين هند اي پاكستان يگذارهيماسر به و ماند ناتمام الملليبين و سياسي ليدال

  
  انتظار حد از بيشتر يا كمتر يگذارهيسرما .3.2

 باشند؛ قرارداد موضوع در و گريكدي با تجارت ةادام به مندعالقه است ممكن قرارداد نيطرف

 يبرا مجدد ةمذاكر است، نشده ينيبشيپ آن طيشرا و قرارداد ةادام قرارداد در ازآنجاكه اما
 با نيطرف كه است نيا ديآ شيپ نجايا در است ممكن كه يمشكل .است يضرور قرارداد ةادام

 آن در خاص گذاريهيسرما به ياديز ليتما قرارداد اتمام از شيپ تا قرارداد مدت از اطالع

 ةرابط ةادام يبرا يگذارهيسرما به مندعالقه نيطرف كه قبل حالت برخالف  باشند؛ نداشته
 يزمان دوم حالت  بود، نشده ينيبشيپ قرارداد در يموضوع نيچن اما اند،بوده شيخو يتجار

 تجارت ةادام اما باشند، نداشته گريكدي با تجارت ةادام به ياعالقه نيطرف كه شوديم حادث

 جبران است ممكن قرارداد در. باشد شده ينيبشيپ نيطرف نيب قرارداد در يگذارهيسرما و

 شده ينيبشيپ باشد، نكرده نقض را قرارداد كه يطرف نفع به هيسرما بازگشت و خسارت

 پروژه آن خاص يگذارهيسرما به ادشده،ي يقرارداد طرف شوديم موجب امر نيهم و باشد

  .كند اقدام

 كاهش قراردادي روابط منظر از گاز صنعت در گذاريسرمايه اهميت گذشته، هايدهه در

     از است؛ اثرگذار معامالتي هايهزينه هم و ارداديقر روابط بر هم امر اين كه است يافته
  .پردازيممي كاهش اين داليل بررسي به ادامه در رو،نيا

  
  يعيطب گاز يقراردادها در ياختصاص يگذارهيسرما تياهم كاهش .4
 گاز بزرگ فروشندگان/ دكنندگانيتول  اوالً، : يعيطب گاز فروش و گاز صنعت ظهور زمان در
 ،يباالدست عيصنا در ياديز اريبس يگذارهيسرما ازمندين امر نيا و بودند قرارداد طرف يعيطب
 يدستنييپا بخش در  و ،يعيطب گاز انتقال ةلول خطوط يعني ،يانيم بخش در  ،يگاز نياديم در
 توانيم كه بودند ييهاپروژه به مربوط يگذارهيسرما نوع نيا كهنيا ليدل به. بود گاز عيتوز

 مذاكرات صورت به اغلب داشتند؛ يقرارداد خاص يگذارهيسرما از ييباال سطح به زاين گفت
 ليدال به مرور به اما. ديانجاميم تبلندمد يقراردادها انعقاد به و بود اجارهشبه يقرارداد
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به  كه شد كاسته گاز صنعت يباالدست بخش در ياختصاص يگذارهيسرما تياهم از يمتعدد
 به مختلف يهابخش در ياختصاص يگذارهيسرما تياهم كاهش ليدال نيترمهم ،خالصه طور
  .است ريز شرح

  
   يباالدست بخش. 4.1

 را خريدار نياز مورد طبيعي گاز تأمين ةدربار نگراني تأمين بر مبتني قراردادهاي از استفاده
 مربوط شرط حذف همان كه يگريد ةديپد مقابل در اتفاق نيا ضمن در و 1است داده كاهش

 به گاز فروش و ديخر بازار در فعال يهاشركت تعداد شيافزا  نيهمچن و صادرات مقصد به

 .است دهيانجام يقرارداد ياختصاص يگذارهيسرما كاهش

  
   يدستانيم بخش .4.2
 در گاز انتقال منظوربه مختلف يكشورها در يمتعدد گاز الانتق ةلول خطوط كهنيا ليدل به

 ديجد يقراردادها انعقاد اي قراردادها ديتمد يبرا است، شده يياجرا يفعل يقراردادها ياجرا
 ياندك مقدار شيافزا با ازين صورت در و هست ديجد ةلول خطوط جاديا به يكمتر ازين

 امر نيا ،يگريد ياصل خط قيطر از هاكمپرسور تعداد شيافزا اي و لوله خطوط تيظرف
 ياختصاص يگذارهيسرما شاهد كمتر ندهيآ در است شده باعث عوامل نيا .گردديم يياجرا
  .ميباش
  
  يدستنييپا بخش .4.3
 تجارت نيا آغاز از هاسال گذشت از پس ،يعيطب گاز عيتوز يبرا زين بخش نيا در

 تياهم گذشته مانند زين بخش نيا در يگذارهيسرما ن،يبنابرا .است شده جاديا هارساختيز
 .ندارد ييباال اريبس

 
  
  

                                                 
1.  supply_ based agreements ت فروشنده يدان، اولوي اختصاص مي قراردادهان برخالفي بر تامي مبتنيقراردادها

ن نوع از يا.  كجا فراهم آورده شده استزن گاز اي ندارد كه اي فرقاردي خريباشد و برايزان مورد نظر گاز مين مي تامصرفاً
ا ي يل فنير دلزان گاز به هين مي هستند و چنانچه در تامين متعدديادي ميباشد كه داراي مناسب مي فروشندگانيقراردادها برا

در . كننديش اقدام مي تعهدات خويگر نسبت به اجراين ديادياد شده از مين گاز يما متعذر شود با تيدان خاصي از مير فنيغ
 ست منطبق بايبايباشد و صرفاً ميدان آن مينظر از منبع و من گاز مورد تعهد صرفين قراردادها فروشند متعهد به تاميا

  ..ارداد باشداوصاف ذكر شده در قر

 



  
  1400، بهار و تابستان 1 ة، شمار7 ة، دوريمطالعات حقوق انرژ                                          28 

 

  اسپات يبازارها گسترش .4.4
 . شد صنعت نيا در ياديز اريبس راتييتغ موجب نفت يبازارها در اسپات يبازارها گسترش

 ؛ندك فايا يمشابه نقش توانديم كه است انيجر در يمشابه تحوالت زين گاز يبازارها در
 عمده دارانيخر و دكنندگانيتول كه ييجاها در اسپات يبازارها و دادوستد مراكز نه،نمو يبرا

 در ياصل ةنكت اما .هاب يهنر و براگييز ،يپ.يب.ان مانند است، شده جاديا دارند، ارتباط

 يعيطب گاز ياضاف مقدار داشتن  آزاد، يبازارها سازوكار تحت كه است آن بازارها نيا تيفعال
 كه دهديم را امكان نيا است، دهيگرد حاصل بلندمدت يقراردادها موجب به هك يازين مورد

 از يكي زمان مرور به ن،يبنابرا .گردد ارائه يو به يداريخر هر اعالن با عرضه محض به

 يعني -بلندمدت يقراردادها هيتوج در ناقص يقراردادها ازجمله ،يقرارداد يهاهينظر فروض
 و رفع اسپات يبازارها قيطر از - قرارداد و هامتيق سرانجام در يفيبالتكل اي بودن نامعلوم
 كه كنديم حل زين را بازارها در ينقدشوندگ مشكل نيهمچن. شوديم مشخص آن در هاقيمت

 شده رياخ يهاسال در يج.ان.ال قيطر از يعيطب گاز تجارت بازار رونق موجب امر نيهم

  .)12Jensen :2005 ,( است
  
  بازار در كنندگانمشاركت تعداد شيافزا .4.5
 اددينيتر و مصر  ه،يجرين ازجمله فروشندگان،/دكنندگانيتول تعداد بر رياخ قرن نخست ةده در
 گاز بازار در رقابت شيافزا ةكننداثبات موضوع نيا و است افتهي شيافزا هيروس همراه به

 نيز دستنييپا خشب در ديگر، سوي از و .است يباالدست بخش در يكل طور به و يعيطب

 برق يهانيروگاه و چندمنظوره يهاشركت زين و عمده كنندگانمصرف و واردكنندگان سطح

 اروپا، در يالديم 1990 ةده در بازار نيا يآزادساز از بعد ژهيوبه بازار، نيا فعاالن جمع به
  .اندشده افزوده

 يقراردادها كه گرفت جهينت نيچن توانيم يكل طور به باال، مقدمات گرفتن نظر در با
 را نيشيپ خاص تياهم نظر نيا از شد،يم منعقد سكير كنترل و زيپره منظوربه كه بلندمدت

 هيتوج يگذارهيسرما نظر از بلندمدت يقراردادها انعقاد و است داده دست از ظاهر در
 در يعيطب گاز سهم شيافزا با كه است يضرور نكته نيا انيب ن،يا وجود با. ندارد يقرارداد

 يكل گفتهشيپ يريگجهينت ،يياروپا ةياتحاد عضو يكشورها مانند ،ييايجغراف مناطق از يبرخ
 يبررس مستلزم امر نيا پس،. كند ثابت را امر نيا خالف توانديم يامنطقه يبازارها و است

  .است مستقل صورت به يامنطقه يبازارها
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  قراردادها مدت در رييتغ ييچرا. 5
 نامشخص و ييدارا صيتخص شيافزا با ،يمعامالت يهانهيهز ةدربار شده ارائه ةيظرن برابر

 ,williamson( برعكس و ابدي شيافزا زين يمعامالت يهانهيهز روديم انتظار د،يترد اي بودن

 به كمتر يوابستگ اي قرارداد مدت كاهش ليدل گفته،شيپ ليتحل براساس .)52 :1997

 توانديم ريز ليدال خالصه، طور به .است يمعامالت يهانهيهز اهشك بلندمدت، يقراردادها

  : باشد امر نيا ةكنندهيتوج

 كاهش به كه گاز يبازارها انواع و يعيطب گاز يبازارها در اسپات يبازارها شيافزا .5-1
  .است دهيانجام كنندهنيتأم اي دكنندهيتول كي با يطوالن معامالت به اتكا

  .كنندگاننيتأم اي دكنندگانيتول يبرا تقاضا شيافزا ليدل به ،ياننياطميب كاهش .2- 5
  .شد داده شرح باال در كه يليدال هب يقرارداد يهاييدارا صيتخص كاهش .5-3

 ،نيا وجود با. است بوده اثرگذار قراردادها مدت طول بر يعيطب گاز بازار بلوغ درواقع،
 يعني -  ادشدهي يقراردادها ةدست سه هر شامل كه هستند ييقراردادها نه،يبه يقراردادها معموالً

 گاز تجارت خاص تيماه ليدل به اما باشند؛ - اسپات و مدتكوتاه بلندمدت، يقراردادها
 نيا كه هستند ترنهيبه قراردادها گريد به نسبت ،بلندمدت يقراردادها رسديم نظر به ،يعيطب
 يبرا يالهيوس بلندمدت يقراردادها كه - ينهاد اقتصاد اتيادب نظر از توانيم را هايژگيو
 يبرا يهنگفت يگذارهيسرما كه يزمان در طلبانهفرصت يرفتارها سكير كاهش و تيريمد
 و شتريب شدهانجام يگذارهيسرما هرچه نيهمچن .كرد فيتوص -است شده انجام يارابطه نيچن

 ،امسونيليو. است شتريب يافق و يهرم ةرابط احتمال باشد، يقرارداد ةرابط آن يبرا ياختصاص
 يقراردادها به باشد، شده ميتنظ ناكارا صورت به كه ييكاال بازار دادند نشان ماستن و كروكر
 به ليتما نشده، ميتنظ يرقابت كه ييبازارها در كهيدرحال دارد؛ يشتريب ليتما مدتكوتاه

 خاص يگذارهيسرما چههر كه داد نشان نيهمچن جاسكو. شوديم شتريب بلندمدت يقراردادها
 & Neumann( است شتريب بلندمدت قرارداد به نيطرف تعهدات باشد، شتريب يقرارداد ةرابط

Hirschhausen, 2008: 12(.  
 ريثأت اروپا، ةياتحاد در طبيعي گاز تجارت آزادسازي سياست گرفتنشيدرپ ،بهتر انيب به
 يابتدا در سال 15 متوسط به 1980 ةده در سال 25 متوسط از قرارداد مدت كاهش در ييبسزا
 قيمت از ترپايين بلندمدت قراردادهاي در گاز قيمت چنانچه حال .است داشته ،رياخ قرن

 بلندمدت قراردادهاي از استفاده است ممكن صورتدراين ،باشد بلندمدت قراردادهاي تعادلي
 ،جهاني بازار در ازگ استراتژيك توليدكنندگان ،ديگر سوي از. يابد كاهش چشمگيري طور هب

 ميزان كه جايي تا ندكن خويش محصوالت كاهش به اقدام ،استراليا و آمريكا قطر، مانند
 افزايش از كه سودي با برابر آنان توليد كاهش از كه ايحاشيه سود دادن دست از خسارت
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 ؛شود برابر ،آيد دست هب توليد كاهش دليل هب مدتكوتاه دادهايرقرا بازارهاي در قيمت
 را خود محصوالت از برخي بگيرند تصميم استراتژيك توليدكنندگان چنانچه حتي كهدرحالي
 جبران را توليد كاهش از ناشي زيان توانندنمي نيز بفروشند بلندمدت قراردادهاي براساس

           هايهزينه بازيافت و جبران براي بگيرند تصميم است ممكن صورتدراين. ندكن
 به استراتژيك فروشندگان است ممكن ،بنابراين. ندآور يرو عرضه افزايش به ،گذاريسرمايه
 قيمت به امر اين اما ؛ندكن اقدام بلندمدت قراردادهاي براساس رياخ محصوالت فروش

 نهايت در كه كنندمي اقدام اسپات هايقيمت جاي هب است، ترپايين كه مدتكوتاه قراردادهاي
 كه باشد زماني است ممكن بعدي سناريوي. دكنمي كمك زاربا پذيريرقابت افزايش به

 تمايل گذاريسرمايه هايهزينه افزايش دليل هب يا بگيرند توليد كاهش به تصميم توليدكنندگان
 بلندمدت قراردادهاي هايقيمت حال اين در ؛باشد داشته صنعت اين در كردن هزينه به كمتري
 قرارداد اتمام اب بلندمدت قراردادهاي دارندگان است مكنم شرايط اين در اما ؛يابدمي افزايش
 گذارسرمايه و مشتري جذب دنبالبه يا و شوند مجدد ةمذاكر از ريناگز و شده روهروب جاري
 به بيشتري تمايل بلندمدت قراردادهاي دارندگان ،امري چنين از زيپره براي ن،يبنابرا. ندبرو

 مدت گرفتن نظر در با. دارند مدتكوتاه اردادهايقر به نسبت بلندمدت قراردادهاي حفظ
 ةارائ به ادامه در ،يقرارداد يهاهينظر منظر از قراردادها نيا قوت و ضعف نقاط و قرارداد
 رانيا يحداكثر منافع نيمأت جهت در قراردادها از نهيبه استفاده يبرا يگذارهيسرما يالگوها

  . ميپردازيم
  

   بهينه ويالگ و پيشنهادي الگوهاي. 6
 موضوع توانديم ياصل يويسنار سه نگارندگان، نظر به باال، مباحث گرفتن نظر در با

 يقراردادها انتقال، و فروش يقراردادها فروش، يقراردادها يعني باشد؛ يآت يقراردادها
 قسمت نيا در كه فروش و يابيبازار و انتقال ،)ديتول و اكتشاف (يگذارهيسرما يعني كپارچه،ي
   .ميپردازيم هاانبد

  
  فروش يراردادها -اول يالگو .6.1
 رانيا تا است شده موجب ران،يا يگاز نياديم ةتوسع يبرا الزم يگذار هيسرما نبود اكنونهم
        حال،نيباا .نباشد يمهم ةصادركنند منطقه، در يعيطب گاز دكنندگانيتول گريد با سهيمقا در
  : از اندعبارت رانيا يعيبط گاز فروش يقراردادها نيترمهم

 نيترمهم از ه،يترك بوتاش به گاز فروش قرارداد فروش، يقراردادها انيم در )الف
 طور به قرارداد نيا در .است سال 25 آن مدت كه است رانيا يعيطب گاز فروش يقراردادها
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 رطش يحاو قرارداد نيا نيهمچن. شود يم صادر گاز مترمكعب ارديليم ده انهيسال متوسط
 آن مبلغ ياهيترك طرف توسط گاز برداشت عدم صورت در تا است، پرداخت اي افتيدر

 شده ميتنظ چگونه قرارداد نيا در پرداخت اي افتيدر شرط مدل نكهيا البته .شود پرداخت
 برداشت زمان متيق به پرداخت زانيم گاز، برداشت يبرا الزم زمان مدت نظر از يعني است،

 شرط با يميمستق ةرابط قطعاً كه متيق فرمول نيهمچن و حسابهيتسو موعد در گاز مبلغ و
 افتيدر شرط چنانچه نمونه، يبرا ست؛ين دست در يخاص اطالعات دارد، پرداخت اي افتيدر
 اي افتيدر شرط نيا ياديز حد تا شود، منعقد باالتر متيق با اما اد،يز مدت با پرداخت اي

 در صورت نيا به يليتعد نيچن اعمال با شرط نيا رايز ندارد؛ ييكارا گذشته مانند پرداخت
 داريخر يبرا يبزرگ ازيامت كه ابدي يم شيافزا سال كي از شيب به برداشت مدت مثالً كه ديآيم

  .كند تيريمد را تقاضا بخش تا است

 گاز ةمعاوض واقع در ارمنستان به يعيطب گاز فروش قرارداد: ارمنستان با رانيا قرارداد )ب
   .است كشور نيا از برق افتيدر با

   .ستين يريچشمگ زانيم و است سوآپ قرارداد ينوع زين جانيآذربا با قرارداد )ج

 و ياقتصاد ،ياسيس ليدال به عمل در و نشد ياتيعمل كه كرسنت شركت با قرارداد )د
  .ماند ناتمام يحقوق

 بروز ليدل به قرارداد نيا كه بود پاكستان قيطر از هند به گاز صادرات دنبالبه رانيا )ه
 به ها دولت در يكاف ةاراد و عزم نبود و يدولت نِيب توافق عدم يعني ،ياسيس سطح در يمشكالت
  .دينرس سرانجام

 يريپذبيآس ةنقط در رانيا شود يم موجب گاز، فروش قرارداد صرفاً يالگو ،يكل طور به
  .دباش

  
  تيترانز و فروش -دوم يالگو. 6.2
   مرز در فروش يجا به اما است، فروش قرارداد همچنان ياصل روش زين دوم يالگو در
 يابيبازار شركت نيا قيطر از اروپا در مشترك شركت سيتأس با توانيم -بازرگان مرز مثالً- 

 فروش، قرارداد كنار در روش نيا در .رساند  فروش به اروپا يبازارها در را رانيا گاز و كرده

 بازار به حمل ةنيهز و تيترانز حق پرداخت با و شود يم ستفادها زين تيترانز قرارداد از
 كاسته رانيا مرز در داريخر يادعا سكير روش، اين در .كرد يابيبازار آنجا در و ديرس اروپا

 و دكنيم عرضه گريد يرقبا كنار در شدهتمام متيق به را گاز عمل در رانيا رايز ؛شودمي
 مانند يمال يابزارها ازجمله مختلف، يها روش از استفاده با زين را يمتيق يهاسكير توانديم

 كالن يها نهيهز شيافزا سكير معرض در گر،يد يسو از اما دهد؛ كاهش آپشن، و فوروارد
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 عوارض مانند ييهانهيهز نيهمچن و مرتبط يهادولت يهمكار مانند ياقتصاد اي ياسيس

   .رديگ يم قرار نده،كنحمل شركت يعني ،لوله خط شركت و زبانيم دولت

  
  مشترك يگذارهيسرما -سوم يالگو .6.3
 مشترك يگذار هيسرما و رفته فراتر فروش قرارداد روش از ،يقرارداد يالگو روش نيا در
 شركت سيتأس با نيطرف امر نيا يبرا .تاس ثالث به گاز فروش نيهمچن و پروژه در نيطرف

 و دهند يم انجام مشترك يگذارهيسرما وسطت را لوله خط احداث مشترك، قرارداد اي مشترك
 يها نهيهز پرداخت از پس شركت نيا و شده فروخته مشترك شركت به رانيا طرف از گاز
 گاز فروش تينها در و گرفته عهده بر زين را يابيبازار مربوط، يها نهيهز گريد و تيترانز

 در. گردديم ميتقس سود و عيتوز متناسب طور هب ها نهيهز و شود يم انجام شركت نيا توسط
 وجود ،داشت وجود دوم و اول يالگو در كه صورت آن به ،داريخر يادعا سكير ،روش نيا

 ميمستق طور هب خود ،مشاركت قيطر از رانيا رايز ؛ندارد وجود مرز در يداريخر يعني ؛ندارد
 بازار در نينهمچ و ندارد وجود مرز در يينها داريخر و كند يم اقدام فروش و يابيبازار به

 سكير تيريمد يبرا يمال يابزارها و ها روش از ،دوم ؛ستين وابسته داريخر كي به زين اروپا
 تالش پروژه در يگذارهيسرما انجام ليدل به گريد كيشر ،سوم و ميبر يم بهره زين يمتيق
 .گذاردب اثر زين فروش متيق بر تواند يم كه دهد يم انجام حمل يها نهيهز كاهش يبرا يشتريب
 در شركت يهمكار و ييكارا شيافزا باعث تواند يم زين بلندمدت يقراردادها ،گريد يسو از

 خط شركت تيمحور با سوم يالگو يوهايسنار ،حالت نيا در .شود لوله خط ةپروژ ياجرا
 زين هيترك و جانيآذربا ژهيوبه ،كشورها از يبعض توسط الگو نيا .شوديم انجام مشترك ةلول

  .است دهش دنبال
  

  افزوده ارزش ةريزنج در يگذارهيسرما ةنيبه يشنهاديپ يالگو .7
 اين مبناي بر نيز پيشنهادي الگوي بلندمدت، و مدتميان قراردادهاي به بازار تمايل بررسي با

 و يابيبازار و انتقال تا ديتول و اكتشاف از يگذار هيسرما ،الگو نيا در و است گرفته قرار فرض
  . رديگيم دربر را گاز فروش
  

  ديتول در يگذارهيسرما .7.1
 در مانكارانيپ مدتبلند حضور به ديتول و توسعه ،اكتشاف ةكپارچي يقراردادها يريكارگبه

 و هاروش از نهيبه يريكارگبه يبرا را شانيا ليتما ،جهينت در و دانجاميم ديتول بخش
 زين مانكاريپ تينها در و دهد يم شياافز دانيم در مدتبلند حضور ليدل به پروژه در زاتيتجه
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 شيافزا اي و ها نهيهز ترعيسر افتيباز يبرا ديتول شيافزا در را الزم يها زهيانگ ،ديتول ةدور در
 ةريزنج در كه است نيا ياصل ةمسئل اما. دارد گاز مكعب متر هر شيافزا يازا در سود/دستمزد
 اول ،)بدهد را صادرات ةاجاز رانيا يداخل مصارف چنانچه( مرحله نيا از پس گاز صنعت

 و توسعه و اكتشاف يها نهيهز يتكافو تا شود منعقد يگذارهيسرما بلندمدت قرارداد ديبا
  .بدهد را گاز ديتول نيهمچن

 را خود خاص يهانهيهز زين سوم و دوم يالگوها از كيهر شد، اشاره باال در كه همچنان
 بر تيترانز حق ةنيهز نيهمچن و لوله خط ساخت ةنيهز دوم، يالگو در نمونه، يبرا دارند؛

 وجود ونقلحمل ةنيهز شيافزا ريسك همواره كه است يگفتن. شوديم افزوده گاز متيق

  .دارد
 
  

  يفرامرز ةلول خطوط قيطر از يعيطب گاز انتقال .7.2
 نكارمايپ از متشكل واقع در دارد، عهده بر را بازار تا گاز انتقال ةفيوظ كه لوله خط شركت

 يكشورها اي كشور و رانيا گاز يمل يهاشركت همراه به كه است مخزن از گاز ةدكننديتول
 به متعلق لوله، خط مالك شركت سهام شتريب بخش، نيا در. هستند لوله خط عبور محل

 و دكنندهيتول به يكمتر بخش و است گاز ريذخا صاحب كشور و عبور محل يكشورها 
 خط عبور محل يكشورها يمندعالقه و تعلق شيافزا امر، نيا ليلد. رديگيم تعلق مانكاريپ

 نيا يبرا يشغل يها فرصت شيافزا به يهمكار نيا و است پروژه با يهمكار يبرا لوله
 .دارد دنبالبه را تيترانز حق قيطر از ييدرآمدزا گر،يد يسو از و انجامد يم زين كشورها
 دانيم از گاز ةدكننديتول مانكارانيپ يعني داران،سهام انيم لوله خط ساخت يها نهيهز نيهمچن

 شيافزا موجب لوله خط ساخت ةنيهز شيافزا كه يطور به شود؛يم ليتسه كشورها نيا و
 كاهش يبرا را خود تالش تمام رو،نيازا .شوديم لوله خط مالك شركت دارانسهام بر نهيهز

 گاز، متيق شيافزا صورت در نيهمچن .دهند يم انجام انتقال يها نهيهز و ساخت يهانهيهز
 سهم توانديم و داشته سهم زين گاز ديتول در ازآنجاكه ت،يترانز متيق تيتثب صورت در يحت

 زين متيق شيافزا از خودهبخود رند،يبگ ليتحو )يعيطب گاز يعني (جنس صورت به را خود
  .برند يم سود شيخو سهم به نسبت
  

   يعيطب گاز فروش و يابيبازار .7.3
 يقراردادها قيطر از بازار در فعال حضور نداشتن ،يمرز ةمنطق در فروش بيمعا از يكي

 عدم ليدل به اسپات، يبازارها در چه اروپا، در بزرگ كنندگانمصرف به فروش بلندمدت

 بازار در حضور يبرا ياصل لوازم از يكي بهتر، انيب به .است لوله خط قيطر از ارسال امكان
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 لوله خط تيمالك قيطر از اي ،توانيم مسئله نيا حل يبرا و است لوله خط هب يدسترس اروپا

 خط از يمشخص تيظرف ةاجار اي گاز يمشخص زانيم ارسال قيطر از قرارداد انعقاد راه از اي

 بلندمدت قرارداد ةپشتوان يدارا كه است مناسب يصورت در قراردادها نيا .برد بهره لوله

 كاهش سكير معموالً يطيشرا نيچن در يحت اما باشد؛ اروپا در بزرگ ةكنندمصرف با فروش

  .دارد وجود متيق
 صاحب كشور عمده سهم و مشاركت اب يياروپا ةياتحاد در يمختلط شركت امر، نيا يبرا
 در ،يباالدست بخش در ياصل مشاركت همان يعني ،دكنندهيتول شركت اي مانكاريپ و گاز ذخاير
 و بود فعال زين يابيبازار بخش در توانيم ،لوله خط عبور محل يكشورها به كمتر سهم كنار
  .  بود فعال تقاضا تيريمد هدف با زين تقاضا بخش در واقع در

  
   جهينت

 يهاشرفتيپ با آن بودن زهيپاك ليدل هب ،مصرف منظر از. است يرشد به رو بازار ،گاز بازار
 يامعن به نيا ،دكنندهيتول منظر از و دشويم افزوده روزروزبه آن از استفاده امكان شتر،يب

 با مگر ،شودينم محقق امر نيا اما. است شتريب يصنعت و يتجارت ،يگذارهيسرما يهافرصت
 شيپ يهافرصت استفاده يبرا الزم يهانهيزم نآورد فراهم و هارساختيز در يآمادگ جاديا
    از استفاده ،يفكر و يكيزيف يهارساختيز جاديا و يآمادگ داشتن بدون ن،يبنابرا .ور

 و فروش يقراردادها ارچوبهچ يمعرف با ميديكوش ،مطالعه نيا در. ستين ممكن هافرصت
 يهاهينظر براساس كه ميده نشان ،يفرامرز ةلول خطوط قيطر از يعيطب گاز انتقال يقراردادها
 ؛هستند يخاص يهايژگيو يدارا يعيطب گاز صنعت در انتقال و فروش يقراردادها ،يقرارداد
 قرار ابهام از ياهاله در قرارداد ةنديآ شوديم موجب كه بودن ناقص و بودن بلندمدت مانند
 يبرا. دهد كاهش اي شيافزا را يمعامالت يهانهيهز متفاوت واحوالاوضاع در و باشد داشته
 شنهاديپ ها،قرارداد نيا از كيهر از نهيبه استفاده و يمعامالت يهانهيهز شيازاف از يريجلوگ
 مكمل عنوانهب قراردادها نيا است بهتر ،انتقال و فروش يقراردادها ارچوبهچ در شد
 ميبكوش م،يباش ازگ ةفروشند تنها كهنيا يجا هب يعني ؛رنديگ قرار ارزش ةريزنج در گريكدي

 يمعامالت يهانهيهز كاهش باعث ،اوالً :تا ميكن متصل گريكدي به را انتقال و فروش قسمت
 نيب از را بازار در رانيا سود كاهش جهت رقبا يبرا خاص يهاتيموقع جاديا اً،يثان و ودش

 با ونديپ در را قراردادها نيا ،گريد يسو از و. ميبرسان ممكن حد نيكمتر به كمدست اي برده
 يكشورها يگذارهيسرما شيافزا با تا ميده قرار يگاز يهاناديم در يگذارهيسرما يقراردادها

 يكشورها يهايهمكار تيتقو بلكه ،ميكاهب را پروژه ياجرا يهانهيهز تنهانه ،پروژه با تبطمر
  . ميده شيافزا را قرارداد تداوم و هانهيهز كاهش در آنان نفع و عالقه شيازاف و متبوع
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 ژهيوبه ،يامنطقه گاز يبازارها در ميمستق حضور با كه گفت ديبا ،ادشدهي موارد بر افزون
 خواهد يروزافزون مصرف رو شيپ  يهادهه در ،شده ارائه يآمارها براساس كه اروپا ةياتحاد
 دهكر كمك است، ياقتصاد رشد يبرا ياپشتوانه كه كشور يارز يدرآمدها شيافزا به ،داشت

 و تجارت از اعم -  مختلف موضوعات در يزنچانه يبرا يبرتر تيموقع ،گريد يسو از و
  . ميباش داشته - استيس

 كه يطور هب است؛ هيروس گروگان ينوع به گاز بازار نظر از اروپا ،گذشت كه چنانمه
 به يبخشتنوع يدرپ شدت هب يياروپا ةياتحاد و است هيروس به وابسته اروپا، گاز سومكي
 منابع از نهيبه استفاده و شتريب يبازارها آوردن دست هب يبرا زين رانيا و است يعيطب گاز نيمأت

 و ياسيس ليدال هب تاكنون اما. است يتجار يبازارها به يبخشتنوع دنبالهب كشور يگاز
 يالگو براساس. است دهيگرد فراهم رقبا يتازكهي يبرا نهيزم و نشده محقق امر نيا ياقتصاد

 و انتقال تا يگذارهيسرما از كپارچهي استفاده يبرا يهمكار سطح سه ،قيتحق نيا در يشنهاديپ
 بلندمدت، يقرارداد روابط و يگذارهيسرما يالگو منظر از يشنهاديپ يلگوا. است الزم فروش
 نيطرف يبرا طلبانهفرصت يرفتارها بروز يهانهيزم كاهش ،يمعامالت يهانهيهز كاهش باعث
  .شد خواهد مربوطه يهادولت نيب يهمكار شيافزا موجب زين و شده، قرارداد
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