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چکیده
کشووورهای اروپایی جهت کاهو وابسووتگی خود به واردات گاز از روسوویه ،نیازمند متنوعسووازی مسوویرهای
واردات گاز هسووتند .یکی از بهترین گزینهها برای صووادرات گاز به کشووورهای اروپایی ،صووادرات گاز از
طریق کریدور جنوبی است که در آن کشورهای ایران ،آذربایجان ،ترکمنستان و عراق میتوانند به صورت
بالقوه ح ضور دا شته با شند .هر چهار ک شور فوق برای صادرات گاز به ترکیه احتیاج دارند و م سیر دیگری
غیر از عبور از ترکیه میسر نیست .در مقاله حاضر با توجه به رویکرد نظریه بازی همکارانه و از طریق راهحل
شپلی ،قدرت چانهزنی ک شورهای مختلف و ائتالفهای ممکن جهت صادرات گاز به اروپا در سناریوهای
مت صور در آینده برر سی و و ضعیتهای محتمل به عنوان گزینههای ممکن ،م شخص می شوند .تعریف یک
مسووواله مهی بینالمللی در بازار انرژی جهانی؛ یعنی متنوع سوووازی واردات گاز اروپا به عنوان یک بازی
همکارانه و ترسیی چشیانداز ائتالفی بازیکنان مهی در این زمینه از دستاوردهای پژوهشی مقاله حاضر است.
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 -1مقدمه
در میان منابع مهی انرژی اولیه جهان ،گاز طبیعی نقو بسوویار مهمی را ایفا میکند .در سووال
 2006کل منابع گاز مصرف شده جهان  3146میلیون تن معادل نفت بود که  23/7درصد از
کل مصارف انرژی اولیه جهان را شامل می شد .در بیو از یک دهه گذشته با وجود بهبود
تکنولوژی و افزایو سوووهی انرژیهای تجدیدپذیر ،مصووورف گاز تا سوووال  2018با افزایو
مح سو سی روبهرو بوده ا ست به نحوی که به بیو از 3/309میلیون تن معادل نفت ر سیده و
سهی این انرژی پاک از کل مصارف انرژی اولیه جهان به بیو از  23/8افزایو یافته است.
این در حالی است که در دوره زمانی فوق ،سهی نفت از مصارف انرژی اولیه جهان از 35/8
در صد در سال  2006به  33/6در صد در سال  2018کاهو یافته ا ست (دودلی )2018 ،1و
پیوبینی میشووود ،روند افزایو سووهی مصووارف گاز طبیعی و نزولی مصووارف نفت ،ادامه
داشووته باشوود .طبق پیوبینی آژانس انرژی آمریکا 2سووه درصوود از سووهی مصوورف نفت و
فرآوردههای نفتی از کل مصارف انرژی جهان تا سال  2050کاسته خواهد شد در حالی که
در همین دوره حدود  4درصد به سهی مصرف گاز طبیعی افزوده خواهد شد.
مصووورف گاز طبیعی اروپا بیو از  14درصووود کل گاز جهان اسوووت (دودلی.)2018 ،
ک شورهای اروپایی جهت غلبه بر چالوهای موجود بر سر تامین گاز طبیعی موردنیاز خود
به اجرای پروژه های واردات از طریق خط لوله و گاز مایع شوووده 3مبادرت کردند .یکی از
مهیترین مباحثی در میان کشوووورهای اروپایی برای تامین گاز مطرح اسوووت ،جایگزینی
واردات از کشورهای منطقه خزر و عراق است تا اتکای این کشورها به روسیه کاهو یابد.
کشووورهای ایران ،ترکمنس وتان  ،آذربایجان و عراق از مهیترین کشووورهایی هسووتند که
بحث ح ضور آنها به عنوان تامینکنندگان ا صلی پروژه مطرح ا ست .در این مقاله ،با توجه
به چ شیانداز تقا ضای گاز طبیعی اروپا و ارائه اطالعاتی از و ضعیت انرژی بهخ صوص گاز
طبیعی کشووورهای فوق به تحلیل همکاری میان این چهارکشووور با رویکرد نظریه بازیهای
همکارانه پرداخته میشووود .بعد از مقدمه ،در بخو دوم ،پیشووینه موضوووع مبتنی بر مطالعات
داخلی و خارجی مورد بررسووی قرار میگیرد .در بخو سوووم به چشوویانداز تقاضووای گاز
1- Dudley
2- U.S. Energy Information Administration
3- LNG
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طبیعی اروپا ،پروژههای موردنظر و شرایط مهیترین بازیکنان منطقهای جهت صادرات گاز
به اروپا بررسی میشود .در بخو چهارم ،روششناسی پژوهو شامل مبانی نظری بازیهای
همکارانه 1و نحوه تعریف توابع مشخصه و مفروضات عددی ارائه می شود .در بخو پنجی،
نتایج محاسبات تحقیق ارائه می شود که محاسبه ارزش شپلی 2در حالتهای موردنظر است.
در انتها ،جمعبندی و نتیجهگیری و در نهایت ارائه پیشنهادهای سیاستگذاری ارائه میشود.

 -2پیشینه پژوهش
در مطالعات متنوعی از نظریه بازی همکارانه استفاده شده است .در ادامه از منتخب مطالعات
داخلی و خارجی که از رویکرد نظریه بازی استفاده کردهاند ،خالصهای ارائه میشود.
در مقاله جعفرزاده و نیسی ( )1391با استفاده از نظریه بازی به تحلیل سیاست صادرات
گاز به ک شورهای هند و پاک ستان پرداخته شده ا ست .در این مطالعه با توجه به مبانی نظریه
بازی سعی شده است سیاست صادرات گاز از طریق ایران و روسیه به کشورهای یادشده،
تحلیل شوووود .چارچوب نظری ارائه شوووده ،مبتنی بر بازیهای به شوووکل ائتالفی اسوووت که
برا ساس مبانی نظری بازی های همکارانه است و حل آن براساس اصول مطرح شده توسط
ماسکین )2003( 3است .نتایج این تحقیق ،نشان میدهد ارزش ملحق نشدن روسیه و ایران به
این ائتالف بیو از ارزش پیوستن به آن است ،پس برای هر دو کشور بهتر است به صادرات
گاز به این دو کشور مبادرت نورزند.
جعفرزاده و دیگران ( )1393با اسووتفاده از نظریه بازی به تحلیل صووادرات گاز از طریق
خط لوله نابوکو 4به اروپا پرداختند .در این مطالعه ،دو کشووور ترکمنسووتان و ایران به عنوان
صادرکنندگان بالقوه این خط لوله در چارچوب بازیهای همکارانه و از طریق راهحل هسته
مطالعه شدند .نتایج این تحقیق ،نشان میدهد قدرت چانهزنی ایران از ترکمنستان بیشتر بوده
و به دلیل شوورایط اسووتراتژیک و توان تولید دو کشووور ،امکان همکاری میان این دو کشووور
وجود دارد و ایران به دلیل بیشتر بودن قدرت چانهزنی ،نقو مهی و فعالی را در تشکیل این
همکاری میتواند ایفا کند.
1- Cooperative Game theory
2- Shapley Value
3- Maskin
4- Nabucco Pipeline
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تحقیق مهدوی و دیگران ( )1391به تدوین مدل بازی بین کشوووورهای عضوووو مجمع
ک شورهای صادرکننده گاز طبیعی از طریق خط لوله پرداخته ا ست .در این مقاله با توجه به
اهمیت موضوووع و با در نظر گرفتن محدودیت ها و سوواختار بازار گاز ،یک مدل تئوریک
مبتنی بر تئوری بازیها برای همکاری کشورهای عضو در زمینه صادرات گاز از طریق خط
لوله تدوین شده ا ست .نتایج مبین آن ا ست که با وجود برخی موانع ،ک شورهای ع ضو می
توانند همکاری موثری در زمینه ترانزیت گاز با یکدیگر داشته باشند.
در مقاله هوبرت و کوبانلی ،) 2016( 1مدل نظریه بازی برای بررسوووی پروژه های خط
لوله مهی صادرات گاز به اروپا در منطقه اورآسیا 2بررسی شدهاند .این مدل نشان میدهد
قدرت استراتژیک نورد استریی 3بسیار زیاد است که همین امر موجب سرمایهگذاری زیاد
آلمان و رو سیه روی این خط لوله شده ا ست .این در حالی ا ست که ارزش ا ستراتژیک
اسوووتریی جنوبی 4نسوووبت به این خط لوله بسووویار کی اسوووت و خط لوله نابوکوهی ارزش
استراتژیکی ندارد.
در مطالعهای که توسط هوبرت و کوبانلی ( )2012در موضوع قدرت خط لوله 5صورت
گرفته است ،آنان از نظریه بازی همکارانه جهت بررسی تاثیرات سه پروژه خط لوله (نورث
ا ستریی و نورد ا ستریی) بر ساختار قدرت در تجارت گاز به اروپا از طریق اورآ سیا ا ستفاده
کردهاند .نورد اسووتریی و سوووث اسووتریی جهت انتقال گاز نیازی به کشووورهای اوکراین و
بالروس ندارند .در این مطالعه از روشهای کمی در بازیهای همکارانه اسوووتفاده شوووده و
برای هرکدام از این سه خط لوله ،برر سیهای الزم صورت گرفته ا ست .در این مدلها ،از
مدل کمی شووبکه اورآسوویا برای گاز طبیعی اسووتفاده شووده اسووت که شووامل تولیدکنندههای
اصوولی ،کشووورهای منتقلکننده و نواحی مصوورف اسووت و تابع ارزش را محاسووبه میکند تا
ارتباطات متقابل میان بازیگران اصووولی در خطوط لوله موردنظر را بررسوووی کنند .سوووپس
بازی های در نظر گرفته شوووده را حل کردهاند و قدرت چانهزنی هر کدام از بازیگران را
محاسوووبه میکنند .در مدل مورداسوووتفاده این مطالعه ،ارزش هرکدام از خطوط لوله نامبرده
1- Hubert and Cobanli
2- Eurosian
3- Nord Stream
4- South Stream
5- Pipeline Power
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شده روی دیگران محاسبه میشود و به این شکل ،ارتباطات متقابل و استراتژیک پروژههای
فوق را بر همدیگر محاسوووبه کردهاند .طبق محاسوووبات فوق مشوووخص میشوووود که ارزش
ا ستراتژیک نورد ا ستریی ب سیار زیاد ا ست در حالی که ارزش ا ستراتژیک سوث ا ستریی
چندان زیاد به نظر نمیآید.
مطالعه دیگری در این زمینه توسووط آیکونیکوف 1و گیجسووبرگ )2010( 2انجام شووده
است .در این مطالعه ،بازاری با خریداران داخلی متمرکز و فروشندگان خارجی متمرکز در
نظر گرفته شده و تو ضیح داده شده که مقررات داخلی به افزایو قدرت خریداران داخلی
در مقابل فروشندگان خارجی کمک کرده است .در این مقاله از ارزش شپلی برای توصیف
توزیع مازاد تجاری و قدرت بازار در این انح صار دوجانبه ا ستفاده شده ا ست .در بازار گاز
طبیعی اتحادیه اروپا ،ن شان داده شده ا ست که چطور قانونگذار (اتحادیه اروپا) میتواند از
سوووهمیههای مهمی اسوووتفاده کند و تشوووویق متنوعسوووازی عرضوووه را جهت افزایو قدرت
خریداران و افزایو مازاد آنها را انجام دهد.
به طور کلی در م طال عات داخلی بر خط لو له نابوکو در منط قه تمرکز شووووده و نقو
کشوووورهای آلترناتیو به طور کامل بررسوووی نشوووده اند .در مطالعات خارجی هی به کل
گزینههای موجود و ممکن در مسیر کریدور جنوبی تاکید نشده است .در حالی که در مقاله
حا ضر ،هی بر نقو تمامی ک شورهای مطرح در زمینه صادرات گاز و هی بر نقو تمام خط
لولههای موجود و ممکن در آینده تاکید شده است.

 -3مباني نظري
در بازیهای همکارانه ،ممکن ا ست بازیکنان به منظور برخورداری از منافع دو یا چندجانبه
در بازی با هی رقابت نکنند ،بلکه به منظور دسوووتیابی به منافع بیشوووتر بر سووور انتخاب برخی
استراتژی ها توافق کنند .این توافق ممکن است بین تمام بازیکنان یا چند بازیکن با هی باشد
که در اصووطالح به آن ائتالف میگویند .این توافق باید با انگیزه و بدون بهکارگیری نیروی
قهریه باشد .در این صورت بازیکن موقعی تن به همکاری میدهد که پیامد حاصل از توافق
و همکاری حداقل برابر پیامد مسوووتقل و رقابتی عمل کردن در بازی باشووود تا انگیزه برای
1- Ikonnikova
2- Gijsbert
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همکاری و پیوستن به ائتالف در بازیکن به وجود آید .نظریه بازی همکارانه در قدم اول در
جسوووتوجوی توافقات یا ائتالف های ممکن در یک بازی به همراه پیامد هر یک از آنها
ا ست .قدم دوم ،تقسیی پیامد ائتالف بین اعضای ائتالف به گونهای است که انگیزه پیوستن
به ائتالف و همکاری فراهی شود (عبدلی.)1391 ،
مدل ایجاد توافق که در بازیهای همکارانه اسووتفاده میشووود در اقتصوواد نیز زیاد بهکار
گرفته می شو؛ به گونهای که ب سیاری از معامالت در ک سبوکارها مبتنی بر انعقاد قرارداد و
در نظر گرفتن جریمه در صورت تخطی طرفین درگیر از توافق است.
در بازی های غیرهمکارانه ،بازیگران معموال بر اسوووتراتژی های پایدار تاکید دارند .به
طور مثال ،تعادل نو مثال مناسوووبی از مفهوم حل برای بازی های غیرهمکارانه اسوووت؛ در
تعادل نو هدف ،پیدا کردن مجموعه های اسوووتراتژی مناسوووب اسوووت .اما در بازی های
همکارانه معموال هدف پیدا کردن توزیعهای پیامد پایدار اسوووت که همه اعضوووای ائتالف
بتوانند آن را قبول کنند (سووورنو .)2007 ،1بازی های همکارانه بر نتایج همکاری و اینکه
چطور این نتایج در میان بازیگران توزیع می شود ،تمرکز بی شتری ن سبت به ا ستراتژیها (که
در بازی های غیرهم کارا نه مهی اسووووت) دارد ( پاراچینو و هم کاران .)2006 ،2بازی های
همکارانه به شکل مطلوبیت قابل انتقالپذیر ،3رایجترین نوع بازیهای همکارانه ا ست و راه
حلهای ارائه شده در ادامه تحقیق ،همگی در این بخو قرار دارند.
بازی همکارانه  n ≥ 2نفره را در نظر بگیرید که هی محدودیتی برای تشوووکیل ائتالف
ندارند و هر بازیکن با هر کس یا کسوووانی از مجموعه ( Nمجموعه بازیکنان) که دارای
اهداف نزدیک و منافع م شترک با شند ،میتواند ائتالف ت شکیل دهد .برای ت سهیل ت شکیل
ائتالف به بازیکنان اجازه داده میشووود بین یکدیگر پرداختی داشووته باشووند .این پرداختی به
این دلیل انجام می شود تا بع ضی از بازیکنان را ت شویق به انتخاب آن ا ستراتژی کند که در
راسوووتای منافع ائتالف باشووود و در اصوووطالح به آن بازی با مطلوبیت انتقالپذیر میگویند.
1- Serrano
2- Parrachino et al.
)3- Transferable Utility (TU Games
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سوواختار یک بازی همکارانه از بازی غیرهمکارانه سوواخته میشووود؛ بنابراین ،اولین قدم در
ساخت یک بازی همکارانه ،نمایو بازی همکارانه در فرم م شخ صه1ا ست .فرم م شخ صه
بازی با  nنفر بازیکن را با ( )N,Vنشوووان میدهند که در آن } N = {1,2, … , nبودهV ،

تابع مشخصه و نشاندهنده پیامد هر ائتالف است.
تابع مشووخصووه نشووان میدهد هر ائتالف در یک بازی حداکثر چقدر پیامد به دسووت می
آورد .باالخص اینکه در بازیهای همکارانه ،هدف ،بهرهمندی هر چه بیشتر از منافع ائتالف
ا ست که از طریق ت شکیل ائتالف جمعی حا صل می شود؛ زیرا طبق ویژگی تابع م شخ صه،
پیامدی که در صووورت تشووکیل هر ائتالف باالخص ائتالف جمعی عاید ائتالف میشووود،
حداقل به اندازه مجموع عایدی ائتالفهای مسووتقل (بدون عضووو مشووترک) اسووت .بعد از
تشکیل ائتالف ،مساله مهی نحوه تقسیی پیامد ائتالف بین اعضا است.
تقسووویی پیامد (منافع) ائتالف بین اعضوووای آن باید عادالنه و به گونهای باشووود که هی
ائتالف دیگری مطلوب بازیکنان آن ائتالف نباشد ،چراکه اگر چنین نباشد به از هی پاشیدن
آن ائتالف منجر می شود .تق سیی یا تخ صی صی که به ر ضایت اع ضای ائتالف منجر شود،
تخصوویص عقالیی بوده و با بردار ) X = (X1, … , Xnنشووان داده میشووود که در آن Xi

نشاندهنده میزان پیامد تخصیص یافته به بازیکن  iاز تقسیی منافع ائتالف است .هر تخصیص
عقالیی باید دو ویژگی داشووته باشوود :اول آنکه کل پیامد تخصوویص یافته به اعضووا برابر با
مجموع پیامد تخصوویص یافته به اعضووا؛ یعنی ) ∑ni=1 V(Nباشوود .دوم آنکه ،پیامدی که از
پیوسوووتن به ائتالف ،عاید هر بازیکن میشوووود نباید کمتر از پیامد تنها عمل کردن در مقابل
ائتالف (با ائتالف وارد بازی شدن) باشد که در اصطالح به آن عقالنیت فردی گفته شده و
به این صورت بیان میشود:
∀i ∈ N

)}Xi ≥ V({i

1- Charecteristic Funcion
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پس تخصیص عقالیی به صورت مجموعه نقاط زیر نشان داده میشود:

}{X = (X1 , X2 , … , Xn ): ∑ Xi = V(N), Xi ≥ V({i})∀i ∈ N
i∈N

حال با توجه به مفاهیی ابتدایی بازی های همکارانه و همچنین معرفی فرم مشوووخصوووه و
ویژگیهای تابع مشخصه ،میتوان انواع راه حل های این نوع بازیها را به شرح ذیل ارائه کرد.
فرض میشوووود که بازیگران بازی همکارانه  nنفره در فرم مشوووخصوووه جهت همکاری
توافق می کنند و ائتالف کلی n 1نفره را تشوووکیل می دهند .بازیگران باید بر توزیع پیامد
) V(Nدر میان اعضووای ائتالف کلی توافق کنند .اولین چیزی که باید مشووخص باشوود این
است که راه تقسیی کردن منافع ،امکانپذیر باشد.
مجموعه ) X ∗ (N, Vمجموعهای از بردارهای پیامد ممکن برای بازی ) (N, vاسوووت،
اگر تسوواوی }) X ∗ (N, V) = {X ∈ RN / X(N) ≤ V(Nبرقرار باشوود .در این تسوواوی،
بردار م نافع  ،X ∈ RNائتالف نام یده می شوووود که پ یا مد را برای هر بازیگر  iتعریف و
مشوووخص میکند .بردارهای پیامد ممکن ) X ∗ (N, Vهمه ائتالف ها اسوووت که پیامد کل
) V(Nرا افزایو نمی د هد .اگر بردار های ) X ∗ (N, Vاصوووول کارآیی را تامین ک ند و
بردارهای پیامد ارزش کل ) V(Nرا جدا کند ،بردارهای پیامد کارآ نامیده می شوند .به بیان

دیگر.X(N, V) = {X ∈ RN / X(N) = V(N)} :

 -1-3نحوه محاسبه و حل از طريق ارزش شپلي
ارزش شپلی ،مقداری یگانه است که دارای خصوصیات زیر است:
 اگر ) v(s ∪ i) = v(s ∪ jبرای همه ) S ⊂ N ∖ i⋃jو  i , j ∈ Nبرقرار باشد ،آنگاه) ∅i (v) = ∅j (vمیشود.
1- Grand Coalition
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 اگر ) v(s ∪ k) = v(sبرای همه  S ⊂ Nو  i , j ∈ Nو  k ∈ Nبرقرار باشووود ،آنگاه ∅k (v) = 0میشود.
 اگر  v = v1 + v2آنگاه )  ∅i (v) = ∅i (v1 ) + ∅i (v2میشود. همیشه رابطه ) ∑i∈N ∅i = v(Nبرقرار است.در ادامه با توجه به خصوصیات باال ،منحصر به فرد بودن ارزش شپلی را اثبات میکنیی.1
نظریه :برای هر بازی  ،vارزش منحصر به فرد شپلی برای هر بازیگر  iاز طریق تساوی
رابطه

])}[v(S) − v(s\{i

!)|(|S|−1)!(|N|−|S
!||N

 ∅i = ∑s:i,esبهدسووت میآید .در این

رابطه xiمیزان سود تخ صیص داده شده به بازیکن  |𝑆| ،iتعداد اع ضای ائتالف | N | ،S

تعداد کل اعضوووا v(S) ،ارزش ائتالف  Sو )} v(S \{iارزش ائتالف  Sبدون حضوووور
بازیکن  iاست.

 -4اهمیت پروژههاي خط لوله صادرات گاز به اروپا غیر از روسیه براي اروپا
اروپا به دلیل ذخایر تولید اندک از یک سووو و مصوورف باال از سوووی دیگر ،وابسووته بسوویار
زیادی به واردات نفت خام و گاز طبیعی دارد .این در حالی اسووت که پیوبینیهای موجود
حکایت از ادامه وابسووتگی در دهههای بعدی دارد .آژانس بینالمللی انرژی پیوبینی کرده
است که تا  50سال آتی ،مهیترین منابع تامین انرژی در اروپا ،نفت و گاز باشد و انرژیهای
نو با وجود ر شد قابل توجه ،کماکان در تامین انرژی سهی اندکی خواهند دا شت .بنابراین،
مسوواله تامین امنیت انرژی از مهیترین دغدغههای کشووورهای وابسووته به واردات انرژی از
جمله اتحادیه اروپا بهشووومار میرود .سو وهی عمدهای از واردات گاز اروپا از طریق روسووویه
تامین می شود که به معنی ت سلط رو سیه بر منابع و م سیرهای تامین گاز اروپا ا ست و همین
امر موجب ناخرسوووندی اروپا و تالش این کشوووورها جهت تنوعبخشوووی به منابع تامین گاز
طبیعی شووده اسووت .یکی از مناطقی که در موقعیت جغرافیایی مناسووبی نسووبت به اروپا قرار
دارند ،ک شورهای حا شیه خزر ه ستند که از لحاظ و ضعیت ذخایر گازی نیز و ضعیت ن سبتا
مناسبی دارند.
 -1برای اثبات از ) Stolwijk (2010استفاده شده است.
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طبق آخرین آمار منتشوور شووده مصوورف گاز طبیعی اروپا حدود  14/3مصوورف کل دنیا
اسوووت(دودلی .)2018 ،کشوووورهای اروپا بیو از  66درصووود از گاز موردنیاز خود را وارد
میکنند .این در حالی اسوووت که در سوووال  2000سوووهی واردات در تامین گاز موردنیاز این
منطقه 48/5 ،درصد بود .در حقیقت ،مصرف گاز طبیعی اروپا در سالهای گذشته ،رشدی
بیو از تولید داشووته و از این رو ،وابسووتگی این منطقه به واردات بیشووتر شووده اسووت .طبق
گزارش آژانس بین المللی انرژی ( ،)2013تولید گاز طبیعی اروپا در سوووال  2040به 213
میلیارد مترمکعب و مصووورف گاز طبیعی این منطقه در این سوووال به  667میلیارد متر مکعب
برسوود که به منزله وابسووتگی  81درصوودی این منطقه به واردات گاز طبیعی اسووت .بنابراین،
مشوواهده میشووود حفظ و ثبات امنیت عرضووه گاز طبیعی برای اروپا بسوویار مهی اسووت .در
مقابل ،این مسووواله میتواند قدرت چانهزنی کشوووورهای دارنده منابع گازی را در حوزه
کشوووورهای مصووورفکننده گاز طبیعی در اروپا ،باال ببرد و این فرصوووت تاریخی را برای
کشوووورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضوووعیت بازارهای
بزرگ مصووورفکننده گاز طبیعی ،بتوانند در شووورایط مناسوووبتری با توجه به ویژگیهای
خاص هر ک شور ،گاز طبیعی مورد تقا ضای این ک شورها را تامین کنند .برخی از مهیترین
3
پروژه های خط لوله اروپا جهت تامین منابع گازی خود یمل ،11یمل ،2 2نورد اسوووتریی
هسووتند .با وجود روند فعلی گازرسووانی به اروپا که بیشووتر از طریق خطوط لوله فوق انجام
می شوند ،اروپا انگیزه فراوانی جهت سرمایهگذاری در مناطقی همچون ک شورهای حا شیه
خزر جهت واردات گاز و تنوع بخشی به مسیرهای تامین گاز دارد.
با توجه به وابسووتگی اروپا به واردات گاز از روسوویه ،کشووورهای اروپایی پروژههایی را
برای متنوعسووازی کشووورهای صووادرکننده گاز به خود در نظر گرفتهاند .یکی از مهیترین
مناطقی که مورد بررسوووی کشوووورهای اروپایی قرار دارد ،کریدور گاز جنوبی 4اسوووت .این
کریدور جهت صووادرات گاز کشووورهای حاشوویه دریای خزر و همچنین برخی کشووورهای
خاورمیانه به اروپا برنامهریزی شده است .مسیر این کریدور از آذربایجان به اروپا شامل خط

1- Yammal 1
2- Yammal 2
3- North Stream
4- Southern Gas Corridor
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لوله قفقاز جنوبی ،1خط لوله ترانس آناتولی 2و خط لوله ترانس آدریانیک 3اسوووت .در حال
حاضر مهیترین منبع تامینکننده گاز این مسیر ،میدان گازی شاهدنیز 4واقع در  70کیلومتری
باکو در آذربایجان ا ست .کل سرمایهگذاری این م سیر حدود  45میلیارد یورو تخمین زده
می شود . 5البته اتحادیه اروپا ک شورهای دیگری را نیز برای پیو ستن به این م سیر نظیر عراق،
ایران و ترکمنسووتان را درنظر گرفته بود که به دلیل مسووایل سوویاسووی ،هنوز به خطوط مسوویر
انتقال صادرات گاز به اروپا به این ناحیه نپیوستهاند 6و در آینده احتمال پیوستن آنها به این
مسیر وجود دارد .در این مسیر در حقیقت منابع گاز منطقه در ترکیه جمع شده و به اروپا (از
طریق خطوط لوله مختلف) فرسووتاده میشووود .بنابراین ،ایران و عراق نیز میتوانند گاز خود
را م ستقیی به ترکیه ر سانده و سپس از آنجا به خطوط لوله مختلف در اروپا فر ستاده شود.
همچنین ترکمنسوووتان از طریق خط لوله ترانس کاسوووپین میتواند گاز خود را آذربایجان
رسووانده و از آنجا به ترکیه و اروپا ارسووال کند یا اینکه از طریق ایران گاز خود را به ترکیه
برساند .با توجه به این مسیرها ،خطوط لوله مختلف میتوانند در آینده مدنظر باشند.
با توجه به مطالب گفته شده م شخص ا ست که خطوط لوله در م سیر کریدور جنوبی به
اروپا به آذربایجان ،ترکمنسووتان ،ایران و عراق به عنوان صووادرکنندگان اصوولی و ترکیه به
عنوان ترانزیتر در م سیر صادرات گاز کریدور جنوبی به اروپا مطرح ه ستند .ذخایر گاز هر
چهار کشور به طور بالقوه برای حضور به عنوان مهیترین صادرکنندگان مسیر نامبرده زیاد
است ،اما در زمینه تولید و توان صادرات برخی از آنها مسائلی وجود دارد؛ در حال حاضر،
ترکمنستان بیشترین مازاد عرضه و توان صادراتی با بیو از  33میلیارد مترمکعب گاز را در
منطقه دارد ،اما در بلندمدت ،تردید جدی درخصوووص ادامه روند کنونی تولید این کشووور

1- South Caucasus Pipeline
)2- Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP
3- Trans-Adriatic Pipeline
4- Shah Deniz Gas Field
5- www.tap-ag.com
6- “Communication from the Commission of the European Parliament, the Council,
The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
Second Strategic Energy Review – An EU Energy Security and Solidarity Action
Plan”. European Commission. 13 November 2008. Retrieved 13 October 2014.
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وجود دارد .1آذربایجان در حال حاضوور با مازاد تولید بیو از  7/6میلیارد مترمکعبی روبهرو
است که پیوبینی می شود با اجرای فاز دوم میدان گازی شاهدنیز این ظرفیت به بیو از 16
میلیارد مترمکعب در سال برسد .ایران در بین تمام کشورهای اشاره شده ،بیشترین تولید را
دارد ،اما با توجه به م صرف زیاد ،توان صادراتی کمتری ن سبت به ک شورهای آذربایجان و
ترکمنسووتان خواهد داشووت .البته در آینده و در صووورت اجرای برنامههای کاهو مصوورف
انرژی ،توان صوووادراتی ایران میتواند بسووویار بیشوووتر شوووده و به عنوان یکی از مهیترین
صادرکنندگان منطقه به ح ساب بیاید .البته درخ صوص ادامه توان تولید گاز ک شور مباحثی
در میان برخی از کارشناسان مطرح است .2همچنین مساله تحرییها موجب ایجاد شوک به
متغیرهای اقتصوواد کالن و در نتیجه کاهو سوورمایهگذاری و تولید نفت و گاز میشووود که
میتواند اثرات بلندمدت نیز داشته باشد (کیومرثی و دیگران .)1398 ،درخصوص عراق نیز
باید اذعان شووود به دلیل اینکه اغلب گاز این کشووور به صووورت گاز همراه اسووت و به دلیل
عدم پی شرفت میادین نفت و گاز این ک شور به خاطر م سائل سیاسی و امنیتی در کوتاهمدت
امکان صووادرات گاز این کشووور وجود ندارد و تنها در بلندمدت میتواند به این کشووور به
عنوان یک صادرکننده گاز بالقوه مطرح باشد.

 -1-4خط لوله ترانس كاسپین
پروژه ب عدی مهی در واردات گاز ارو پا از این منط قه ،ا حداث خط لو له گاز در یای خزر
موسوم به «ترانس خزر» است که به یکی از مسائل چالوبرانگیز تبدیل شده است .ساخت
این خط لوله قرار است گاز ترکمنستان را از بستر دریای خزر به جمهوری آذربایجان منتقل
کند .اتحادیه اروپا در سوووپ تامبر  2011تصووومیی گرفت تا مذاکرات پیرامون راهاندازی این
پروژه را با نمایندگان آذربایجان و ترکمنسوووتان آغاز کند .خط لوله گازی ترانس خزر در
 -1آندره گروزین ،رئیس بخو آسیای مرکزی در انستیتوی کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع
میگوید :عشقآباد برای باال بردن اهمیت سیاسی و جذابیت خود از لحاظ سرمایهگذاری و دریافت کمک از مراکز
گوناگون قدرت در جهان ،مایل است ذخایر گاز خود را بیو از میزان واقعی جلوه دهد.
 -2برخی از کارشناسان مباحثی درخصوص عدم توان صادرات گاز کشور مطرح کردهاند که البته با واکنو وزارت
نفت روبهرو شده است .برای اطالعات بیشتر به منابع زیر رجوع کنید:
https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2335833
https://www.shana.ir/news/294795
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ترکمنباشی در ترکمن ستان و باکو در جمهوری آذربایجان ک شیده می شود .طول خط لوله
گاز ترانس خزر حدود  2هزار کیلومتر اسووت و در صووورت اجرا ،این خط لوله باید از عمق
 300متری دریای خزر عبور کند .همچنین این خط لوله در واقع قسووومتی از خط لوله انتقال
گاز نابوکو اسووت .خط لوله ترانس خزر ،گاز ترکمنسوتان را به آذربایجان و از آنجا توسووط
خط لوله نابوکو به اروپای مرکزی صووادر خواهد کرد و بدین ترتیب روسوویه و ایران را دور
خواهد زد .این پروژه که مخارج آن تا  8میلیارد یورو تخمین زده میشووود ،بنا بود از سووال
 ،2017سوواالنه  30میلیارد مترمکعب گاز کشووورهای حاشوویه دریای خزر را به اتحادیه اروپا
بر ساند (ینیکایف )2008 ،1تا انح صار صادرات گاز رو سیه به این اتحادیه تا حدی شک سته
شود ،اما این پروژه تاکنون تعویق افتاده و زمان به بهرهبرداری رسیدن آن معلوم نیست.

 -2-4خط لوله قفقاز جنوبي
خط لوله قفقاز جنوبی ،گاز میدان شاه دنیز را از طریق گرجستان به ترکیه متصل میکند.
این خط لوله موازی با خط لوله نفت باکو -تفلیس -سووویهان 2اسوووت .طول این خط لوله،
 692کیلومتر بوده که از خطوط لوله  42اینچی تشوووکیل شوووده و ظرفیت انتقال آن25 ،
میلیارد مترمکعب است .ظرفیت اولیه این خط لوله (که در حال حاضر در حال گازرسانی
اسوت) 8/8 ،میلیارد مترمکعب اسوت ،اما فاز دوم این پروژه ،بیو از  16میلیارد مترمکعب
دیگر با هزینه  3میلیارد دالر به آن اضوووافه کرده که در آینده قابل بهرهبرداری اسوووت
(سوکور.)2014 ،3

 -3-4پروژه خط لوله نوباكو
پروژه خط لوله نوباکو ،یکی از مهیترین پروژههایی اسووت که کشووورهای اروپایی جهت
تامین گاز موردنیاز خود روی آن برنامهریزی کردهاند .این پروژه چنان اهمیتی از لحاظ
اسوووتراتژیک برای اروپا دارد که بارها و بارها جهت به نتیجه رسووویدن کشوووورهای درگیر،
مذاکراتی برگزار شده ا ست .پروژه نابوکو عبارت ا ست از احداث خط لولهای برای انتقال
1- Yenikeyeff
2- Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline
3- Socor
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گاز طبیعی از منتهیالیه شووورق ترکیه تا مرکز اروپا .نقطه فیزیکی شوووروع خط لوله در چند
کیلومتری مرز ایران و ترکیه و در داخل خاک ترکیه در ارزروم قرار دارد .نقطه پایانی آن
در خاک اتریو و محلی به نام بومگارتن 1ا ست.این خط لوله قرار ا ست از خاک  5ک شور
(ترکیه ،بلغارسوووتان ،رومانی ،مجارسوووتان و اتریو) عبور کند .درصوووورت وصووول گاز به
بومگارتن -که یک ترمینال اصوولی توزیع گاز اسووت -عمالً گاز جاری در این خط لوله به
اکثر بازارهای اروپایی خواهد رسید و درنهایت قرار است نیمی از گاز عبوری به بومگارتن
برسد و بقیه در کشورهای عبوری مصرف شود .طول این خط لوله  3300کیلومتر است که
 2000کیلومتر در ترکیه 400،کیلومتر در بلغارستان 460،کیلومتر در رومانی 390،کیلومتردر
مجارستان و  46کیلومتر در اتریو است.
هزینههای این خط لوله انتقال گاز ،حدود  10/6میلیارد دالر توسوووط کنسووورسووویوم بین
المللی نابوکو در حال انجام بود و انتظار میرفت که انتقال گاز اولیه از طریق آن از سوووال
 2009آغاز شوووود .احداث این خط لوله به دالیل مختلف چندین بار با تاخیر مواجه شووود و
براسووواس برنامهریزیهای انجام شوووده قرار بود تحویل اولین محمولههای گاز آن به میزان
سواالنه  8تا  10میلیارد مترمکعب از سوال  2014میالدی آغاز شوود .2در حال حاضور اجرای
این خط لوله به دلیل ترجیح کن سر سیوم ادارهکننده میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان به
گازرسانی از طریق خط لوله ترانس آدریانیک ،3متوقف شده است (اسمیت.)2013 ،4

 -4-4خط لوله ترانس آناتولي
خط لوله ترانس آناتولی ،قسوومت مرکزی کریدور گازی جنوبی اسووت که گاز را از میدان
شووواهدنیز آذربایجان و از طریق ترکیه به اروپا میرسووواند .البته این خط لوله در مرز ترکیه و
یونان به خط لوله ترانس آدریانیک پیوسووته و از آن طریق گاز را به اروپا میرسوواند .مسوویر
خط لوله فوق  1841کیلومتر است که ساخت آن از سال  2015شروع شد و در ژوئن 2018
به اتمام رسید .ظرفیت این خط لوله 16 ،میلیارد مترمکعب است .سرمایهگذاری ثابت اجرای

1- Baumgarten
2- Bussiness Monitor International (BMI) 2018, Azarbaijan Oil & Gas Report Q1
3 -Trans Adriatic Pipeline
4- Smith

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /84پاييز 1399

15

این طرح  8/5میلیارد مترمکعب بوده است (ولت.)2018 ،1

 .5-4خط لوله ترانس آدريانیک
خط لوله ترانس آدریانیک ،خط لوله انتقال گاز طبیعی به طول  878کیلومتر اسوووت که گاز
را از یونان و آلبانی به ایتالیا و سوووایر کشوووورهای اروپای غربی میرسووواند .این خط لوله از
طریق فاز دوم بهره برداری از م یدان شوووواه دنیز از آذر بای جان و از طریق خط لو له ترانس
آناتولی تغذیه می شود .شروع این پروژه از سال  2016بوده و پیوبینی می شد از اوایل سال
 2020به بهرهبرداری کامل نیز برسوود که این امر تاکنون به طور کامل محقق نشووده اسووت.
مقدار پیشرفت پروژه در حال حاضر بیو از  88/8درصد است.2

 -5روششناسي پژوهش
در مطالعه حاضر به بررسی نحوه اتئالف مهیترین بازیگران حاضر در مسیر صادرات گاز به
اروپووا از طریق کریوودور جنوبی؛ یعنی ترکیووه ،آذربووایجووان ،ترکمنسوووتووان ،ایران و عراق
میپردازیی .برای این مساله از بازیهای همکارانه استفاده شده است.
برای بازیهای همکارانه ،نیاز اسوووت که توابع مشوووخصوووه تعریف شووووند تا بتوان منافع
بازیگران را بهدسووت آورد .برای کشووورهای موردنظر ،تابع مشووخصووه به شووکل تابع سووود
گازرسوووانی به کشوووورهای اروپایی مطرح اسوووت .با توجه به فاصووولهای که کشوووورها برای
گازرسووانی دارند و فروض کمی محاسووبه سووود ،میتوان ارزش حال گازرسووانی هرکدام از
کشوووورها را محاسوووبه کرد و به عنوان منفعت نهایی ائتالف در نظر گرفت .همچنین ارزش
منافع هر بازیگر به تنهایی ،صفر ا ست ،زیرا در ائتالف گازر سانی باید حداقل یک م صرف
کننده و یک منتقلکننده وجود دا شته با شد؛ بنابراین ،حداقل تعداد الزم برای ت شکیل یک
ائتالف دو بازیگر است .توابع مشخصه به صورت تابع سود گازرسانی به کشورهای اروپایی
به صورت رابطه ( )1است که در آن ضرایب به این شرح هستند L :طول خط ل ولووهC ،
هزینه ساخت خط لوله در هر این  d ،هزینه طراحی باالدستی p ،قیمت در هر  1000متر

1- Welt
2- https://www.tap-ag.com
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مکعب Q ،ظرفیت α_t ،نرخ فنی سرمایهگذاری اولیه β_t ،نرخ فنی هزینه عملیاتی و γ_t

نرخ فنی تخلیه.
( )1

NPVt
(1 + r)t

N

∑ = NPV
t=1

) NPVt = Incomet − (Capext + Opext
)Capext = αt (lc + d
)Opext = βt (lc + d
)Incomet = γt (pQ

برای محاسووبه سووود کلی اجرایی شوودن صووادرات گاز به اروپا ،ارزش حال این پروژه

محاسبه میشود .اطالعات هزینه به شرح جدول ( )1استخراج شده است.1
جدول  -1هزينههاي سرمايهگذاري براي صادرات گاز به اروپا
عنوان

واحد اندازه گیری

مقدار

هزینه هر این خط لوله در خشکی ()CAPEX

هزار دالر

259/9

هزار دالر

305/1

درصد از هزینه سرمایه ای کل

 5درصد

هزینه هر این خط لوله در مناطق فراساحلی
()CAPEX
هزینه عملیاتی ساالنه ()OPEX
ماخذOil and Gas Journal 2019 :

قیمت نیز براسوواس میانگین قیمت گاز در هلند ،انگلیس و آلمان در سووه سووال  2016تا
 2019محاسوووبه میشوووود .به دلیل اینکه سووواختار بازار آزاد در زمینه گاز طبیعی در هلند و
انگلیس برقرار است ،قیمت گاز در این مناطق بدون انحصار و با توجه به وضعیت عرضه و
تقاضا تعیین شده است .عالوه بر این ،آلمان بیشتر گاز خود را از روسیه وارد میکند و این
قیمت نیز تخمین خوبی از وضووعیت گاز وارداتی اروپا دارد .به طور کلی ،میانگین این سووه
قیمت (که البته اختالفات بسوویار جزئی با هی دارند) ،تخمین مناسووبی از قیمت گاز وارداتی
برای کشووورهای اروپایی میتواند باشوود .همچنین هزینه انتقال گاز را نیز معادل هزینه انتقال
1- Oil and Gas Journal’s 2019
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گاز اعمال شوووده در کشوووور اوکراین لحاظ میکنیی که  3/05به ازای هر میلیون مترمکعب
در 100کیلومتر در سال  2013بوده است (پیرانی و دیگران.)2014 ،1

 -6تحلیل نتايج
در تحقیق حاضووور ،با توجه به فواصووول میادین مهی کشوووورهای ایران ،عراق ،آذربایجان و
ترکمن ستان از ترکیه و همچنین حداکثر ظرفیت انتقال گاز از این ک شورها ،قدرت چانهزنی
هر یک از ک شورهای نامبرده برر سی و تحلیل شده ا ست .این تحلیلها برا ساس محا سبات
مربوط به ارزش حال گازر سانی پروژههای مختلف منطقه به غیر از رو سیه از جمله نوباکو،
تی سیپی ،ترانس آدریانیک و ...در حالتهای مختلف و در دوره زمانی  30ساله بهد ست
آمده اسووت .در ادامه وضووعیت فعلی و سووناریوهای آتی گازرسووانی از مسوویرهای مختلف

بررسی میشوند.2
 -1-6وضعیت فعلي
در حالت حاضووور ،با توجه به زیرسووواختهای موجود در زمینه اتصوووال خط لوله گازی و
ظرفیت های تولید و انتقال ،توابع مشوووخصوووه و منافع جاری هر کدام از کشوووورها تحلیل
میشوند.
در حال حا ضر ،ایران و آذربایجان در حال صادرات گاز به ترکیه ه ستند .ظرفیت خط
لوله صووادرات گاز ایران به ترکیه 13/7 ،میلیارد مترمکعب اسووت که در سووال  ،2018حدود
 7/6میلیارد مترمکعب از این ظرفیت ا ستفاده شده ا ست (دودلی .)2018 ،ظرفیت خط لوله
گاز آذربایجان به ترکیه نیز  25میلیارد مترمکعب در سوووال اسوووت که در حال حاضووور 9/2
میلیارد مترمکعب از آن فعال ا ست .همچنین ترکمن ستان در حال حا ضر به ایران گاز صادر
میکند که ظرفیت این خط لوله  20میلیارد مترمکعب در سوووال اسوووت که تنها  1/9میلیارد
مترمکعب گاز از این محل وارد کشور میشود.
باتوجه به اینکه میتوان از ظرفیتهای باقیمانده این خطوط لوله جهت صووادرات گاز به
اروپا از ترکیه اسوووتفاده کرد ،میتوان وضوووعیت موجود را به این صوووورت تحلیل کرد که
1- Pirani & others
 -2جهت اطالع بیشتر از نحوه محاسبه ارزش حال سود گازرسانی پروژههای مختلف ،به پیوست  1مراجعه شود.
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قدرت چانهزنی هر کدام از کشورها در وضعیت موجود را میتوان بررسی کرد .بنابراین ،به
صورت کلی در و ضعیت فعلی ک شورهای ایران ،آذربایجان و ترکمن ستان (از طریق ایران)
میتوانند  24میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صووادر کنند .توابع مشووخصووه با توجه به فروض
کمی در نظر گرفته شده و ظرفیتهای انتقال گاز موجود به صورت رابطه ( )2است.
( )2

1 − V(TU) = 0
2 − V(IR) = 0
3 − V(AZ) = 0
4 − V(TN) = 0
5 − V(TU, IR) = 6.2
6 − V(TU, AZ) = 29.1
7 − V(TU, TN) = 0
8 − V(IR, AZ) = 0
9 − V(IR, TN) = 0
10 − V(AZ, TN) = 0
11 − V(TU, IR, AZ) = 39.9
12 − V"("TU, IR, TN") = 4.7
13 − V(TU, AZ, TN) = 28.7
14 − V(IR, AZ, TN) = 0
15 − V(TU, IR, AZ, TN) = 39.9

توابع درج شووده در رابطه ( )1نشووان دهنده خالص ارزش حال گاز صووادرات گاز در
حالت های مختلف ه ستند .چهارتابع اول ،خالص ارزش حال را در حالتی ن شان می دهد
که هر کدام از کشوووورها به تنهایی اقدام به صوووادرات گاز به اروپا کنند .به دلیل اینکه
گازر سانی بدون ترکیه یا یکی از ک شورهای تامین کننده گاز امکان پذیر نی ست ،از این
رو ،این توابع مسوواوی با صووفر می شووود .تابع پنجی ،خالص ارزش حال صووادرات را در
حالتی نشووان می دهد که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صووادرات گاز به اروپا
کند .زیرساخت ها درخصوص صادرات گاز ایران به اروپا در وضعیت فعلی در حد 6/2
میلیارد مترمکعب در سال وجود دارد ،بنابراین ،بدون ساختن خط لوله جدیدی می توان
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اقدام به این کار کرد .ت ابع شووشووی همکاری آذربایجان و ترکیه را در صووادرات گاز به
اروپا نشووووان می دهد که خالص ارزش حال صووووادرات آن برابر با  29/1میلیارد دالر
می شووود .در این وضووعیت نیز خط لوله جدیدی سوواخته نمی شووود و از زیرسوواختهای
موجود در صادرات گاز استفاده می شود که امکان صادرات گاز به مقدار  17/8میلیارد
مترمکعب در سال را فراهی می کند .تابع هفتی ن شان دهنده همکاری ترکمن ستان و ترکیه
در صادرات گاز به اروپا است ،اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی امکان وصل شدن
به ترکیه را ندارد و این ک شور جهت صادرات گاز عالوه بر توافق با ترکیه باید با یکی
از ک شورهای ایران یا آذربایجان همکاری دا شته با شد ،این تابع برابر با صفر می شود.
توابع  8تا  ، 10همکاری دو به دوی سووه کشووور ایران ،آذربایجان و ترکمنسووتان را بدون
همکاری با ترکیه نشووان می دهد که به دلیل عدم امکان صووادرات گاز این سووه کشووور
بدون ترکیه وجود ندارد ،در نتیجه این مقادیر برابر با صوووفر می شووووند .تابع یازدهی
نشووان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راسووتای ارسووال گاز خود به اروپا
ا ست .این همکاری منجر به صادرات  24میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد
که باعث ایجاد خالص ارزش حال به مقدار  39/9مترمکعب در سوووال می شوووود .تابع
دوازدهی ،نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا
ا ست که در این صورت ترکمن ستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا
خواهد بود ،اما چون در وضعیت فعلی ،زیرساخت انتقال گاز از سرخس (جایی که خط
لوله گاز ترکمنسووتا ن به ایران انتها می یابد) به بازرگان (محل صووادرات گاز از ایران به
ترکیه و اروپا) وجود ندارد در این صووورت خالص ارزش حال صووادرات برابر با همان
مقدار صووادرات گاز ایران به ترکیه؛ یعنی  6/2میلیارد مترمکعب در سووال خواهد شوود.
تابع سوویزدهی بیانگر حالتی اسووت که نشووان دهنده همکاری اذربایجان و ترکمنسووتان با
ترکیه جهت صووادرات گاز به اروپا اسووت .در وضووعیت موجود به دلیل اینکه خط لوله
ترانس کاسووپین سوواخته نشووده اسووت؛ بنابراین ،همکاری میان آذربایجان و ترکمنسووتان
امکان وقوع ندارد ،در نتیجه خالص ارزش حال صووادرات همان مقدار  29/1دالر (برابر
با همکاری آذربایجان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا) ا ست .حالت چهاردم به دلیل
عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری سه ک شور ایران ،آذربایجان و ترکمن ستان
بدون همکاری با ترکیه ،برابر با صوووفر می شوووود .تابع پانزدهی بیانگر همکاری ه مه
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بازیگران؛ یعنی همکاری سوووه کشوووور ایران  ،آذربایجان وترکمنسوووتان با ترکیه جهت
صادرات گاز به اروپا است.
1

با توجه به دادههای اشووواره شوووده ،میتوان ارزش شوووپلی و ارزش نوکلئولوس را برای
وضوووع یت موجود به دسووووت آورد .ارزش شوووپلی برای چ هار بازیگر نامبرده برابر با
) (TU,IR,AZ,TN)=(19.1, 4.6, 16.4, -0.2اسوووت .طبق نتایج بهدسوووت آمده
مشوخص میشوود که قدرت چانهزنی کشوور ترکیه از کشوورهای دیگر بیشوتر اسوت که به
دلیل احتیاج ک شورهای تامینکننده گاز پروژه نابوکو به ک شور ترکیه جهت صادرات گاز
به اروپا اسووت .بعد از این کشووور ،قدرت چانهزنی کشووور آذربایجان از ایران و ترکمنسووتان
بی شتر ا ست که به دلیل نزدیکتر بودن این ک شور ن سبت به ایران و همچنین ظرفیت بی شتر
صووادرات گاز در حالت موجود نسووبت به ایران اسووت .قدرت چانهزنی ترکمنسووتان از همه
ک شورها کمتر ا ست و آن هی به این دلیل ا ست که ک شور ترکمن ستان امکان صادرات گاز
این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذربایجان میسر نیست.

 -2-6سناريوهاي آينده
با توجه به اینکه در میان کشووورهای اشوواره شووده ،کشووور عراق تنها کشوووری اسووت که در

کوتاهمدت امکان صووادرات گاز به اروپا را به دلیل تراز منفی صووادرات گاز ندارد (دودلی،
 . )2018بنابراین حالت پیو ستن و نپیو ستن این ک شور به ائتالفهای صادرات گاز به اروپا
از طریق کریدور جنوبی به تفکیک بررسی میشود.

 -5-2-1ائتالف صادرات گاز بدون حضور كشور عراق
در حالت وضوووعیت فعلی (یعنی عدم اجرای هر پروژه جدیدی) ،ارزش شوووپلی برای چهار
بازیگر فوق برابر با ) (TU,IR,AZ,TN)=(7.4,2.9,4.4,0.1است .عراق نیز در وضعیت
حاضر هی گونه خط لولهای ندارد که بتواندگاز به اروپا از طریق ترکیه صادر کند .خالصهای
از یافتهها در صورت عدم پیوست عراق در جدول ( )2و ( )3ارائه شده است.

1- Nucleus Value
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جدول  -2يافتههاي تحقیق بدون حضور كشور عراق در صادرات گاز از كريدور جنوبي به اروپا
(میلیارد دالر)
ارزش شپلی

نام پروژه ها

TU

IR

AZ

TN

وضعیت موجود

19/1

4 /7

16/4

-0/2

اجرای پروژه جدید ایران

12/3

9 /4

6 /3

-0/4

اجرای پروژه جدید آذربایجان

18/5

1 /3

15/4

-0/5

اجرای پروژه ترانس کاسپین

18/3

4 /7

15/7

-0/9

اجرای هر دو پروژه جدید ایران و آذربایجان

23/2

4 /0

17/2

3 /2

اجرای هر دو پروژه ترانس کاسپین و جدید آذربایجان

15/2

2 /6

16/6

-1/3

اجرای همه پروژه ها :جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین

22/3

3 /0

16/4

2 /4

ماخذ :یافتههای پژوهو

1

جدول -3يافتههاي تحقیق بدون حضور كشور عراق در صادرات گاز از كريدور جنوبي به اروپا
(درصد)
فاصله با وضعیت موجود

ارزش شپلی

نام پروژهها

TU

IR

AZ

TN

TU

IR

AZ

TN

وضعیت موجود

48

12

41

0

0

0

0

0

اجرای پروژه جدید ایران

45

34

23

-2

-3

23

-18

-1

اجرای پروژه جدید آذربایجان

53

4

44

-1

6

-8

3

-1

اجرای پروژه ترانس کاسپین

49

12

42

-2

1

1

0

-2

اجرای هر دو پروژه جدید ایران و آذربایجان

53

1

39

7

5

-11

-2

8

46

8

50

-4

-2

-4

9

-3

54

1

40

6

5

-11

-2

8

اجرای هر دو پروژه ترانس کاسپین و جدید
آذربایجان
اجرای همه پروژه ها :پروژه جدید ایران و
آذربایجان و ترانس کاسپین
ماخذ :یافتههای پژوهو

چند نتیجه کلی که میتوان با مشاهده جداول ( )2و ( )3به آنها رسید ،این است که هر
پروژه جدیدی که اجرا میشووود در صووورتی که بتواند ظرفیت صووادرات را افزایو دهد،
 -1محاسبات انجام شده برای بازیهای  4و  5نفره بوده که از طریق برنامهنویسی در نرمافزار متلب انجام گرفته است.
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میتواند قدرت چانهزنی ک شور صادرکننده و منتقلکننده را افزایو دهد .البته در صورتی
یک پروژه جدید میتواند ظرفیت صادرات را افزایو دهد که منتقلکننده اصلی آن دارای
ظرفیت انتقال به اندازه مورد نیاز باشد .به طور مثال ،در صورتی که خط لوله ترانس کاسپین
اجرایی شووود ،ترکمنسووتان امکان صووادرات گاز به اندازه  30میلیارد مترمکعب را از خاک
آذربایجان به ترکیه و سپس به اروپا دارد ،اما این امکان در صورتی میتواند عملیاتی شود
که اول اینکه آذربایجان ،خط لوله جدید خود با حداکثر ظرفیت انتقال گاز  16میلیارد
مترمکعب در گاز را ایجاد کند که در کنار حداکثر ظرفیت خط لوله موجود 1در مجموع
ظرفیت انتقال حداکثر  31/8میلیارد مترمکعب گاز در سووال را داشووته باشوود .دوم اینکه خود
آذربایجان اقدام به صادرات به اروپا از طریق ترکیه نکند؛ زیرا در این صورت ظرفیتی خالی
برای ترکمنسووو تان باقی نمی ماند .بنابراین ،همانطور که در دو جدول ( )2و ( )3مشووواهده
می شود خط لوله ترانس کاسپین قدرت چانهزنی ترکمنستان را نمیتواند افزایو دهد؛ زیرا
ترکمنستان برای انتقال گاز خود از طریق ترانس کاسپین بسیار به آذربایجان وابسته است و
همین مساله قدرت چانهزنی کشور آذربایجان را به طور توآمان افزایو میدهد .بنابراین ،با
اجرای خط لوله ترانس کاسوووپین -برخالف تصوووور عموم -قدرت چانهزنی ترکمنسووو تان
کاهو و قدرت چانهزنی آذربایجان افزایو می یابد .در هر دو حالت تغییر از وضوووعیت
موجود به و ضعیت ا ضافه شدن تنها خط لوله 2و هی در حالت تغییر از حالت اجرای هر دو
پروژه جدید ایران و آذربایجان به اجرای هر سوووه پروژه ایران و آذربایجان و  ،TCPقدرت
چانهزنی آذربایجان افزایو و ترکمنستان کاهو مییابد.
نکته ب عدی که میتوان براسووواس دو جدول ( )2و ( )3متوجه شووود ،این اسوووت که
کشورهای انتقالدهنده نقو بسیار مهمی در صادرات گاز از طریق خط لوله ایفا میکنند و
به همین علت قدرت چانهزنی آنها باال اسوووت .ترکیه به عنوان ترانزیتری اسوووت که برای
ار سال گاز از چهار ک شور ذکر شده ،نق شی مهی ایفا میکند و بدون همکاری ترکیه امکان
اتصوووال چهار کشوووور نامبرده وجود ندارد .به همین علت در تمام حاالت ،قدرت چانهزنی
کشور ترکیه از بقیه کشورها باالتر است.
 -1حداکثر ظرفیت خط لوله موجود آذربایجان  25میلیارد مترمکعب در سال است که در سال  2018حدود  7/2میلیارد
مترمکعب به ترکیه و  2میلیارد مترمکعب به سایر کشورهای اروپایی ،گاز از طریق آذربایجان صادر شده است.
2- Trans Caspian Sea
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نکته دیگری که از م شاهده نتایج محا سبات میتوان به آن پی برد این ا ست که از میان
سوووه پروژه جدید ایران ،جدید آذربایجان و ترانس کاسوووپین ،بهترین حالت برای ترکیه،
اجرای پروژه جدید آذربایجان اسووت؛ زیرا منافع اقتصووادی رسوویده به کشووور ترکیه در این
حالت نسووبت به دو مورد دیگر بیشووتر اسووت .همچنین در کل بهترین اتفاق برای ترکیه این
اسوووت که پروژههای ایران ،آذربایجان و عراق اجرا شووووند تا ظرفیت انتقال گاز به اروپا از
طریق ترکیه  56/5میلیارد مترمکعب در سال شود .در این حالت بیشترین منفعت اقتصادی به
کشور ترکیه میرسد .حالتهای بعدی سودآورتر برای ترکیه حالتهایی است که ظرفیت
بیشوووتری را به اروپا منتقل کند .در حقیقت هر چقدر ترکیه بتواند گاز بیشوووتری را به اروپا
ترانزیت کند ،منافع اقتصادی بیشتری را به خود اختصاص داده و اهمیت استراتژیک بیشتری
را نصیب خود میکند.

 -6-2-2ائتالف صادرات گاز با حضور كشور عراق
با توجه به حضوووور حضوووور عراق به عنوان تامینکننده گاز از کریدور جنوبی به اروپا7 ،
حالت متصور است که در جداول ( )4و ( )5به آنها میشود.
جدول -4يافتههاي تحقیق با حضور كشور عراق در صادرات گاز از كريدور جنوبي به اروپا
(میلیارد دالر)
ارزش شپلی

نام پروژهها

TU

IR

AZ

TN

اجرای پروژه جدید عراق

14/5

3 /7

8 /5

0/62

اجرای پروژه جدید ایران و عراق

17/4

6 /5

9 /9

2 /7

اجرای پروژه جدید آذربایجان و عراق

20/4

3 /8

12/5

1 /4

اجرای پروژه ترانس کاسپین و عراق

13/5

3 /3

7 /5

-0/4

اجرای هر سه پروژه جدید عراق ،ایران و آذربایجان

25/4

8 /8

14/0

-5/6

اجرای هر سه پروژه عراق ،ترانس کاسپین و جدید آذربایجان

20/0

3 /9

14/0

0 /1

اجرای همه پروژه ها :پروژه جدیدعراق و ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین

23/6

7 /6

12/4

3 /8

ماخذ :یافتههای پژوهو
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جدول -5يافتههاي تحقیق به صورت سهم از كل ائتالف با حضور كشور عراق در صادرات گاز از
كريدور جنوبي به اروپا (میلیارد دالر)
فاصله با وضعیت موجود

ارزش شپلی

نام پروژهها

TU

IR

AZ

TN

TU

وضعیت موجود

48

12

41

0

0

IR

AZ

TN

اجرای پروژه جدید عراق

48

12

28

2

9

0

0

-13

اجرای پروژه جدید ایران و عراق

49

18

28

8

-3

1

6

-13

اجرای پروژه جدید آذربایجان و عراق

50

9

31

3

6

2

-3

-10

اجرای پروژه ترانس کاسپین و عراق

52

12

29

-1

9

4

0

-12

45

16

24

10

5

-3

4

-17

50

10

35

0

6

2

-2

-6

48

15

25

8

4

0

3

-16

اجرای هر سه پروژه جدید عراق و ایران و
آذربایجان
اجرای هر سه پروژه عراق ترانس کاسپین و جدید
آذربایجان
اجرای همه پروژه ها :پروژه جدیدعراق و ایران و
آذربایجان و ترانس کاسپین
ماخذ :یافتههای پژوهو

اطالعات جدولهای ( )2و (- )3عالوه بر تایید مواردی که در قسوومت قبل گفته شووده،
بیانگر توان بالقوه کشور عراق در صادرات گاز از کریدور جنوبی به اروپا است؛ زیرا برای
صادرات به اروپا ،تنها باید به ک شور ترکیه ملحق شود ( شرایطی که برای سایر ک شورهای
این منطقه وجود دارد) و همانند ترکمنسووتان نیسووت که نتواند بهصووورت مسووتقیی به ترکیه
وصل شود .بنابراین ،قدرت چانهزنی این کشور در موارد مختلف از ترکمنستان باالتر است.
البته تنها در دو مورد قدرت چانهزنی کشووور ترکمنس وتان از عراق بیشووتر اسووت که مواردی
هسوووتند که ترکمنسووو تان به کمک پروژه جدید ایران ،میتواند گاز خود را بدون نیاز به
آذربایجان به کشوووور ترکیه برسووواند .بنابراین ،در اینجا ایران میتواند نقو یک ترانزیتر را
اجرا کند که موجب میشوووود قدرت چانهزنی ایران در موارد مطرح شوووده ،بیشوووترین عدد
ممکن باشد.
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 -7جمعبندي و نتیجهگیري
برای ایران بهترین حالت اجرای پروژه جدید ایران ،بدون حضوور دیگران اسوت .بعد از این
حالت ،اجرای پروژه جدید ایران و عراق نیز برای ایران میتواند گزینه مناسووبی تلقی شووود؛
زیرا قدرت چانهزنی ایران را در حالت مناسوووبی قرار میدهد .همچنین ایران با انتقال گاز
ترکمنسووتان میتواند جایگزین خوبی برای پروژه خط لوله ترانس کاسوووپین باشووود .در این
صوووورت ایران نه تنها به عنوان تولیدکننده ،بلکه به عنوان ترانزیتر ،میتواند نقشوووی فعال در
صوووادرات گاز به اروپا داشوووته باشووود .اجرای پروژه جدید آذربایجان برای ایران از قدرت
چانهزنی ایران به شدت میکاهد .در حقیقت ،در منطقه کریدور جنوبی ،ایران و آذربایجان
مهیترین رقیبان برای صوووادرات گاز محسووووب میشووووند .البته همواره به دلیل باالتر بودن
فواید اقتصووادی صووادرات گاز از آذربایجان به اروپا و همچنین قدرت چانهزنی بیشووتر این
کشور نسبت به ایران ،شاهد پیشرفت پروژه آذربایجان در سالهای اخیر بودهایی ،اما پروژه
صادرات از ایران ،پیشرفتی نداشته است.
برای عراق بهترین حالت ،موردی اسوووت که هی پروژه جدیدی در کشوووورهای دیگر
اجرا نشود .در این حالت ،عراق بیشترین منفعت اقتصادی را میتواند به خود تخصیص دهد.
همچنین انتقال گاز بی شتر از ایران ،موجب کاهو قدرت چانهزنی عراق می شود که باز هی
رقابت میان ایران و عراق در زمینه گازرسووانی به اروپا از طریق ترکیه را عیان میسووازد .در
صورتی که قرار باشد پروژههای جدیدی در کشورهای غیرعراق اجرا شود ،ترانس کاسپین
و پروژه جدید آذربایجان برای عراق مناسبتر از پروژه جدید ایران است.
برای آذر بای جان نیز بهترین حا لت ،اجرای همز مان پروژه جد ید ایران ،آذر بای جان و
عراق بدون اجرایی شدن ترانس کا سپین ا ست .به صورت کلی ترانس کا سپین از قدرت
چانهزنی ک شور آذربایجان میکاهد ،زیرا در حالت ایجاد خط لوله ترانس کا سپین ،ق سمتی
از گاز مورد نیاز اروپا از طریق ترکمنس وتان تامین میشووود ،بدون آنکه به ظرفیت انتقال گاز
از آذربایجان تاثیری داشووته باشوود .کشووور ترکمنس وتان نیز در همه حاالت پایینترین قدرت
چانهزنی را دارد ،زیرا نمیتواند به طور مستقیی به ترکیه و سپس به اروپا متصل شود.
با توجه به مطالب گفته شده ،م شخص می شود که د ستگاه دیپلما سی ک شور مبتنی بر
مطالعه فوق میتواند با ح ضوری فعال در دیپلما سی منطقهای ،ن سبت به همکاری با وزارت
نفت جهت اتخاذ سیا ستهای فعاالنه جهت همکاری با ک شورهای منطقه جهت صادرات
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گاز به اروپا همکاری کند .ایران میتواند با جلب مشارکت ترکمنستان در شرایط حاضر و
عراق در آینده ،نسبت به انتقال گاز این دو کشور به اروپا از طریق ترکیه اقدام کند ،زیرا در
این صورت هی منافع این دو بازیگر و هی ایران تامین میشود .گزینه صادرات گاز از طریق
ایران برای ترکنستان با توجه به اینکه خط لوله  TCPقدرت چانه زنی این کشور را افزایو
نمیدهد و م سیر ایران م سیر کیهزینهتری برای ترکمن ستان ا ست ،گزینه مطلوبی مح سوب
میشووود .همین طور برای عراق نیز با توجه به کوتاهتر و ایمنتر بودن مسوویر ایران ،میتواند
گزینه مطلوبی باشووود .ایران نیز با توجه به انتقال گاز این دو کشوووور و همین طور امکان
صوادرات گاز در آینده ،میتواند خود را به عنوان یک هاب منطقهای صوادرات گاز مطرح
کند که قدرت چانهزنی آن را عرصه بینالمللی افزایو خواهد داد.
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پيوست  -1محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز

در این پیو ست ،روش بد ست آوردن ارزش حال هر یک از پروژهها برر سی و دو نمونه از
محاسووبات صووورت گرفته ،ارائه میشووود .قراردادهای صووادرات گاز دربازه  25تا  30سوواله
منعقد میشوند که در اینجا همه پروژهها  30ساله لحاظ شده است ،بنابراین ،نتایج ارائه شده
برای دوره زمانی  30سواله مناسوب هسوتند .همچنین ،قیمتها براسواس قیمتهای جاری در
سووال  2018لحاظ شووده اسووت .از آن جایی که مقایسووه نتایج نسووبت به اعداد مطلق اهمیت
دارد ،از این رو ،یکسان بودن تمام محاسبات موجب اتکای بر نتایج میشود.
هزینهها ،شووامل هزینههای سوورمایهای و هزینههای جاری اسووت .هزینههای جاری طبق
فروض ارائه شووده در مقاله 5 ،درصوود از هزینههای کل اسووت .درآمد نیز ضوورب قیمت در
مقدار صووادرشووده اسووت .جریان نقدی از طریق این دو متغیر محاسووبه شووده و از طریق آن،
خالص ارزش حال پروژهها مشخص میشوند.
تعداد زیادی ارز ش فعلی برای سناریوهای مختلف محا سبه شده ا ست .در حالت اول در
مقاله که رقابت گازرسانی بدون حضور عراق است 7 ،حالت در خصوص اجرا یا عدم پروژه
ها ذکر شووود .هر کدام از حالت ها به دلیل اینکه در یک بازی  4نفره اسوووت ،نیاز به 15
( ) 24 -1ورودی دارد که هر ورودی در حقیقت محاسوووبه ارزش فعلی گازرسوووانی در یک
حالت مفروض شده ا ست .بنابراین ،در این حالت 105 ،عدد برای ارزش فعلی تمامی حاالت
در نظر گرفته شووده بهدسووت آمده اسووت .همچنین در حالت دوم 8 ،حالت با حضووور کشووور
عراق در نظر گرفته شوووده اسوووت که به دلیل اینکه در یک بازی  5نفره قرار دارند ،از این رو،
برای هرکدام از حالتها  31ورودی باید ارائه شود که در مجموع  248عدد برای ارزش فعلی
تمامی حاالت بهدست آمده است.
در ادامه 4 ،ارزش فعلی بهدست آمده جهت نمونه به صورت تفکیکی ارائه میشوند.
 -1خالص ارزش حالت صووادرات گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه در صووورتی که خط لوله
جدید ایران اضووافه شووود ،برابر با  7/35میلیارد دالر اسووت .برای محاسووبه خالص ارزش حال
صووادرات گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه ( V(Tu,IRبا محاسووبه درآمد از طریق ضوورب
مقدار ( 20میلیارد مترمک عب در سوووال ) در قی مت گاز صوووادراتی ( 194دالر در هر هزار
مترمکعب) ،جریان درآمدی کل پروژه به صووورت نمودار قسوومت ( )1پیوسووت ( )1میشووود.
همچنین هزینه سووورمایه کل ایران با توجه به فروض گفته شوووده بهدسوووت میآید .کل هزینه
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سووورمایهای برابر با  12/7میلیارد دالر بهدسوووت میآید که در پنج سوووال اول قبل از شوووروع
گازر سانی (زمان ساخت زیر ساختهای مورد نیاز) به ترتیب  5 ،25 ،15 ،10و  15در صد از
این مبلغ به پروژه تخصووویص می یابد (با توجه به حالت معمول پروژههای صوووادرات گاز این
رفتار برای همه موارد فرض شده است) هزینه عملیاتی نیز  5درصد این مبلغ؛ یعنی  638میلیون
دالر برای هر سووال عملیاتی کردن این پروژه بهدسووت میآید .همچنین با توجه به اینکه هزینه
انتقال گاز ،تنها انتقال درآمد اسووت؛ یعنی برای ایران هزینه و برای ترکیه درآمد محسوووب می
شوووود ،از این رو ،برای ائتالف ایران و ترکیه در نهایت اثری ندارد .بنابراین ،به طور کامل،
جریان نقدی درآمدی و هزینهای این پروژه در قسمت اول ارائه میشود.
گرفتن  NPVاز جریان نقدی (درآمد منهای هزینه) در اکسوول قابل انجام اسووت و ارقام
از طریق  NPVگرفتن در اکسووول از جریان درآمدی و هزینه ای که در نمودار نمایو داده
شده بهدست آمده است.
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جریان نقدی
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نمودار  -1جريان درآمد ،هزينه و جريان نقدي پروزههاي صادرات گاز ايران به اروپا
ماخذ :یافتههای پژوهو

 -2خالص ارزش حال صووادرات گاز آذربایجان به اروپا در صووورت شووروع انتقال گاز از
طریق خط لوله جدید این کشور که ظرفیت  16میلیارد مترمکعب دارد ،برابر با  34/5میلیارد
دالر اسووت .برای محاسووبه خالص ارزش حال صووادرات گاز ترکمنسووتان به اروپا از طریق
ترکیه () ،)V(TU,AZدرآمد از طریق ضووورب مقدار ( 17/8میلیارد مترمکعب حداکثر
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ظرفیت خط لوله فعلی بعالوه  16میلیارد مترمکعب ظرفیت خط لوله جدید که در مجموع
33/8میلیارد مترمکعب می شود) در قیمت گاز صادراتی ( 194دالر در هر هزار مترمکعب)
بهدسووت میآید .همچنین هزینه سووورمایه کل ایران با توجه به فروض گفته شوووده بهدسوووت
میآید .کل هزینه سوورمایهای برابر با  9/4میلیارد دالر بهدسووت میآید که البته به دلیل اینکه
این خط ساخته شده ،هزینه انجام شده 1تلقی می شود و در محا سبات قرار نمیگیرد .هزینه
عملیاتی نیز  5درصووود این مبلغ؛ یعنی  469میلیون دالر برای هر سوووال عملیاتی کردن این
پروژه بهدسوووت میآید .همچنین با توجه به هزینه انتقال گاز ( 3/05دالر به ازای هر میلیون
مترمکعب در 100کیلومتر) ،هزینه کل انتقال گاز از ک شور گرج ستان که در این م سیر قرار
دارد 256 ،میلیون دالر در هر سال می شود .بنابراین به طور کامل ،جریان نقدی درآمدی و
هزینهای این پروژه در قسمت اول ارائه میشود.
گرفتن  NPVاز جریان نقدی (درآمد منهای هزینه) در اکسوول قابل انجام اسووت و ارقام
از طریق  NPVگرفتن در اکسووول از جریان درآمدی و هزینه ای که در نمودار نمایو داده
شده بهدست آمده است.
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نمودار  -2جريان درآمد ،هزينه و جريان نقدي پروزههاي صادرات گاز آذربايجان به اروپا
ماخذ :یافتههای پژوهو

1. Sunk Cost
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پيوست  -2خروجي نرمافزار متلب برای محاسبه ارزش شپلي در سناریوهای مختلف

تصووویر زیر ،خروجی نرمافزار متلب برای ارزش شووپلی با حضووور عراق اسووت که به ترتیب
جدول ذکر شده در متن است.
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ت صویر زیر ،خروجی نرمافزار متلب برای ارزش شپلی بدون ح ضور عراق ا ست که به
ترتیب جدول ذکر شده در متن است.
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