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برای معرفی  سپس  ودشو  بیان میLNGای از اولین قراردادهای صادرات   ابتدا تاریخچهمقالهدر این 
قیمت از سه . دنشو ، معرفی می  دهند  را تشکیل میLNG که قیمت یی اجزا،گذاری های قیمت روش
نقل در قراردادهای تحویل در بندر  و های حمل بها و جبران هزینه  انرژی، اضافهمحتوای بخش

 قراردادهای فوب  درLNG که برای قیمت ای کننده  چهار عامل تعدیل،پس از آن. شود یتشکیل م
،   مقصدتا در فاصله مبدا LNG تبخیر شاملها  دالیل این تعدیل. شود وجود دارد بررسی می

 پنج ،مقالهدر ادامه  . استها و تورم  با سایر گزینهLNGهای حمل و نقل، رقابت پذیری قیمت  هزینه
قیمت تنی بر مبتنی بر هزینه، مب گذاری مقطوع قیمتهای  روش شامل LNGگذاری  روش قیمت

  قوت همراه با وشود و در هر مورد نقاط ضعف  گاز و بازگشتی بحث می قیمت، مبتنی بر نفت
  .شود  ارائه میLNG از قرارداد یها نمونه

  
  .JEL: D49, Q49 بندی طبقه
  .گذاری گاز طبیعی مایع، قیمت ،LNG: های کلیدی واژه
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  مقدمه. 1
 و اغلب قیمت ه قیمت کاالهای دیگر وابسته بودبیشتر ب گاز  قیمت، به بازارLNGدر اوایل ورود 

  .شد  صورت قراردادی تعیین می     بهیا  منطقهیهابازاردر  به همین جهت قیمت ی نداشتمستقل
ها مانند  انرژیسایر  سطح قیمت بر حسب شد گنجانده می LNG قرارداد هایکه در بندقیمتی 

 در 1با کشتی از بندر کنای 1969 سال در LNG محموله یننخست ، البته. بود و زغال سنگخام نفت
  .)53ص، 2004فشارکی، ( بودت در این قرارداد ثابت  قیم وآالسکا به ژاپن ارسال شد

 های  سال طیکه جنگ اعراب و اسرائیل در گرفت و موجب تحریم نفتی اعراب 1973 سال در
از آنجا که . اولین شوک نفتی رخ دادهای نفت به شدت افزایش یافت و   شد، قیمت)1973 -1974(

مند   از افزایش قیمت نفت بهرهقصد داشتند نیز LNGکنندگان  گاز جایگزینی برای نفت بود، عرضه
 از این روش ییها نمونه . موافقت کردندخام نفت به قیمت LNGشدن قیمت  ها با وابسته  ژاپنی لذا،شوند
   .شود  ذکر میخام تنفگذاری مبتنی بر   گذاری در بخش قیمت قیمت

 تصمیم پس ازدر این زمان .  باقی ماند1986خام تا سال  قیمت و ارتباط آن با نفتاولیه فرمول 
ازار و تعیین قیمت به کمک عرضه و تقاضا در ب 2اوپک مبنی بر توقف استفاده از سقف رسمی قیمت

 LNG  قیمت ،خام نفتت به تبع کاهش قیم. )54ص ، 2004فشارکی،  (3، قیمت نفت سقوط کرد جهانی
 قراردادهای پیشین ملزم به رعایت قیمت بر مبنایکه  LNGکنندگان  عرضه درآمد  ونیز کاهش یافت

 4»شکل S«گذاری  از پایه نفت به فرمول قیمت فرمول قیمت  تا شدباعث ویداداین ر. بودند کاهش یافت
  . تغییر کند

گذاری در  قیمت.  است تحول شده مچهار دهه اخیردر طول  LNG گذاری  قیمتهای روش
 LNG در آمریکای شمالی قیمت .گذاری در اروپا و آسیا متفاوت است آمریکای شمالی با قیمت

اروپا از طریق   در گازالمللی  تجارت بیناما از آنجا کههای گاز داخلی رقابت کند   با قیمتبایست می

                                              
1. Kenai 
2. Official Government Selling Prices (OGSP) 

اگر چه قیمت نفت پس از تصمیم اوپک کاهش یافت اما هنوز این سوال مطرح است که آیا کاهش قیمت نفت به دلیل . 3
به . یافت و تصمیم اوپک عامل اصلی این کاهش نبود تصمیم اوپک رخ داد یا اینکه قیمت نفت به هر جهت کاهش می

دهند اوپک  گروهی از مطالعات نشان می. شود کلی مطالعاتی که درباره اوپک انجام شده به دو شاخه تقسیم میصورت 
 وگروهی دیگر رفتار )1976(و پندیک ) 1978(نند گیلبرتگذارد ما یک انحصارگر است و تصمیماتش بر قیمت اثر می

  ).1982( اوی مککنند، مانند  های بازار رقابتی تحلیل می اوپک را در قالب مدل
4. S Curve 
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های نفتی و  خط لوله به ترکیبی از فرآورده قیمت گاز در را مانند LNG قیمت ،شود خط لوله انجام می
   .ندا  زدهگاهی زغال سنگ گره

 وارداتی رقابت خام نفت با قیمت LNGدر بازار آسیا، تعداد خریداران عمده اندک است و قیمت 
 . خاص خود را دارندگذاری  قیمتهای روش هر یک از این مناطق  درخریداران و فروشندگان. کند می
 هر و قرار داده LNG قیمت مرجع را خام نفت چند قیمت شامل ای ویژه خام نفت مخلوط ای سبد منطقه هر

   .)172 ص ،1998  والد، گرین( دندار را خود مطلوب تعدیل های شاخص ای فروشنده و خریدار
  

  اجزاء قیمت  .2
دهنده  شود و نشان  بیان مییو تی میلیون بی معموالً به دالر آمریکا و برای هر LNG هایقیمت در قرارداد

به ازای سوختی است که  جزء انرژی ما.  است1 انرژیمحتوای  آنترین مهماولین و . ند جزء استچ
های رقیب یا  پروژه وجود. شود تعیین میدر مذاکرات  انرژی محتوایارزش  .کند فروشنده عرضه می

   .گذارد میمنفی  تأثیر LNG بر قیمت LNG های جایگزین سوخت
 که همان ارزش حرارتی وریافنبا پیشرفت .  دهد را تشکیل می LNG دوم قیمت  زءج2اضافه بها

 ،به همین جهت .کرد به صورت فزاینده رشد میاست ها   نسبت به سایر سوختLNG  انرژیمحتوای
ری و افزایش این اضافه بها با پیشرفت فناوالبته  .گرفت اضافه بهایی بابت کارایی و پاکی به آن تعلق می

  . های جایگزین کاهش یافت سوخت سایر تر شدن یی و پاککارا
 باشد و فروشنده مسئولیت حمل آن را بر 3 تحویل در بندره صورت بLNGاگر قرارداد فروش 

 ،عکس بر. ، باید جزء دیگری به قیمت افزوده شود تا جبران این خدمت فروشنده باشد  عهده داشته باشد
 محتوای به   LNG، قیمت   را برعهده گرفته باشدLNGر حمل اگر قرارداد فروش فوب باشد و خریدا

 که تاثیرگذار هستند LNG در تعدیل قیمت در قراردادهای فوب چهار عامل .شود انرژی نزدیک می
  : عبارتند از
 در LNG از محموله  درصد15/0به ازای هر روز سفر .  است4 تبخیردلیلاولین تعدیل به  -

 اگر کشتی مجهز به تأسیسات .)65، ص 1998  والد، گرین( شود  می و بخارهدش مخازن کشتی گرم 
شود و هر مقداری که مجدداً به حالت مایع درنیاید   از این بخار به مایع تبدیل میبخشی ،سازی باشد مایع

                                              
1. Energy Element 
2. Premium  
3. Ex-ship 
4. Boil-off 
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 تحویلی کمتر از مقدار بارگیری شده LNG مقدار ،نتیجه در. رود معموالً به جای سوخت کشتی بکار می
 موارد فروشنده رخیالبته در ب. کند  را تقبل میLNG خریدار کاهش مقدار ،راردادهای فوبدر ق. است
این . نظر بگیرد  در1»تخفیف تبخیر« و برای خریدار یک  مقدار کاهش یافته را جبران کندپذیرد تا می

  موجب کاهشموضوعاین . شود تخفیف براساس نرخ توافقی تبخیر روزانه در دوره سفر محاسبه می
  .گردد  انرژی میمحتوایقیمت 

های حمل و   در برخی از قراردادهای فروش وجود دارد مربوط به هزینه کهتعدیل دیگری -
 در مکان جغرافیایی دورتر باید با ،LNGکننده  عرضهمنطق این تعدیل این است که . نقل است

 دلیل اینکه بهبارت دیگر تری هستند رقابت کند یا به ع کنندگانی که در مکان جغرافیایی نزدیک عرضه
ای که  گونه پردازد، فروشنده باید تخفیفی بابت حمل و نقل بپردازد به خریدار هزینه حمل بیشتری می

  . از کشور نزدیکتر نداشته باشدLNG دریافتی تفاوت چندانی با هزینه خرید LNGهزینه 
 مواجه باشد و ضه عر زمانی صحیح است که بازار با مازاد فقطتعدیل قیمت با این منطق

 مازاد حاکم باشد وفروشنده  بازار  شرایطکه زمانیاما .  به رقابت بپردازندیکدیگرکنندگان با  عرضه
این  ،واقع در .در نهایت حذف شود و هدباید کم ش صورت منطقی به  این تعدیلباشدوجود داشته تقاضا 
 بپردازند تا هزینه تر باید بهای بیشتریدورکننده  عرضهاز  LNGبرای دریافت کنندگان هستند که  تقاضا

  .نمایند جبران حمل را
عامل تعدیل کند،   رقابت ایجاد میLNGهای مختلف   که بین پروژهعالوه بر تعدیل قبل -

.  رقابت کند مانند زغال سنگبا دیگر منابع انرژی LNGشود تا قیمت  دیگری در قراردادها گنجانده می
 LNG قیمت ،نتیجه در. شود  بخشی از آن بر اساس فرمولی تعدیل می انرژی یامحتوای کل ،بنابراین
عنوان  به .شود  حفظ می که در ابتدای دوره تعیین شده توافقیدر نسبتمنبع انرژی معینی قیمت به نسبت 
 2یو تی  یک میلیون بی قیمت که شود خورد توافق می  گره میخام نفتی که قیمت به ی در قراردادهامثال،

LNG، 14  این تعدیل در قراردادهای تحویل در بندر نیز کاربرد .  باشدخام نفتدرصد قیمت یک بشکه
   .دارد

ران اثر تورم بکه برای هر دو نوع قرارداد فوب و تحویل در بندر وجود دارد، ج عامل چهارم -
 شاخص مانند نرخ افزایش توافقی بین طرفین یا شاخص توافقی  ساالنه بر اساسLNGقیمت . است

                                              
1. Boil-off Allowance  

2 .British Thermal Unit یا واحد حرارتی انگلیسی مقدار حرارتی است که به یک پوند آب در شرایط استاندارد 
  .شود یو بیان می تی  بر حسب دالر بر میلیون بی)LNG(امالت قیمت در مع. شود تا یک درجه سانتیگراد گرمتر شود داده می
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این تعدیل برای جلوگیری از  . )174ص ،1998 گرین والد،( شود  تعدیل می،آمریکاکننده  مصرفمت قی
شود و اگر  های طرح بیشتر می  با افزایش تورم هزینهزیرا کننده است  کشور عرضه حقیقیکاهش درآمد

 زینه حملحویل در بندر اگر هدر قراردادهای ت .یابد قیمت اسمی تعدیل نشود قیمت واقعی کاهش می
  حمل راهزینهقرارداد اما در مواردی که طرفین . به خریدار منتقل شود نیازی به تعدیل تورم نیست

 از آنجا که هزینه حمل در طول زمان با افزایش قیمت ،اند اند و در قرارداد ذکر کرده کردهبینی  پیش
 بر اثر تورم منطقی به نظر  افزایش حداقل بخشی از آن با گذشت زمانیابد، سایر کاالها افزایش می

 قیمت فروش در قرارداد را در مذاکرات  کهاند ، طرفین توافق کرده  در برخی از قراردادها. رسد می
این روش رسد که  میبه نظر . های حمل از جمله تورم تعدیل کنند  تغییر در هزینهدلیلای به  مجدد دوره

با کند اما  قراردادهای تحویل در بندر تضمین می سایر ی را نسبت به قراردادهررقابتی بودن قیمت 
  :مواجه استمشکالتی نیز 

 ای برگزار شود  مذاکرات مجدد بر سر قیمت به صورت دوره کند که  تضمین میتعدیل این اوالً
  .که ممکن است نیازمند صرف انرژی و هزینه زیادی باشد

 نااطمینانی در .کند ش قرارداد ایجاد میدلیلی برای نااطمینانی در آینده نسبت به قیمت فروثانیاً 
تواند دسترسی طرفین به منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه را تحت تاثیر قرار  قیمت فروش می

  . دهد
یابد،   تورم افزایش نمیدلیلهای حمل و نقل به   هزینهتنها که داشت باید به این نکته توجه ثالثاً

 هزینه عملیات و نگهداری مانندهای طرح   سایر هزینه،نتیجه  و دریابد میبلکه قیمت تمام کاالها افزایش 
 در . تعدیل شودLNGکل قیمت باید فروشنده واقعی درآمد  برای حفظ ،بنابراین .یابد نیز افزایش می
درآمد واقعی فروشنده در طول زمان یابد اما  درآمد اسمی فروشنده کاهش نمی  اگر چهغیر این صورت

  .ابدی کاهش می
  

  گذاری های قیمت روش .3
 یا LNGای گسترش یافته، قیمت بین المللی برای   به صورت منطقهLNG که تاکنون صنعت ییاز آنجا

به عنوان یک قاعده، قیمت گاز با یک شاخص تعدیل . صادرات گاز از طریق خط لوله وجود ندارد
دهد بدون نیاز به مذاکره مجدد   میکند تغییراتی که در بازار انرژی رخ این شاخص کمک می. شود می

بخش نیروگاهی در شود، یکی   گاز در دو حوزه جایگزین نفت می. لحاظ شودLNGقرارداد در قیمت 
توانند از سوخت گاز استفاده کنند و دیگری، مواردی که از گاز در مصارف  که برای تولید برق می

. شود های نفتی استفاده می وردهآبه جای فر نظایر آنها، گرمایش منازل و  نهایی مانند سوخت خودرو
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د، رک  نفت رقابت می باید با  معموالًگاز طبیعی در بازارهای انرژی مانند LNG در قراردادهای ،بنابراین
  .شد بند قیمت به نفت وابسته می

 گذاری قیمت، 1مقطوع گذاری قیمت .است داشته وجود قراردادها در گذاری قیمت نوع چهار تاکنون
گذاری  اگر قیمت .4و روش بازگشتی)  گازبا بر نفت یمبتن (3 گازبا خام نفت، برابری 2تنی بر هزینهمب

 که در گذاری وجود دارد گذاری مبتنی بر گاز تفکیک کنیم پنج روش قیمت مبتنی بر نفت را از قیمت
  .پردازیم ا میآنهادامه به 

  

  قیمت مقطوع .3-1
  در آالسکاکنای  با کشتی از بندرLNGمحموله  اولین 1969  سالدرشد،  ذکر از این طور که پیش همان

که  حالی  در بودیو تی میلیون بی سنت در هر 52  معادلقیمت در این قرارداد ثابت و .به ژاپن ارسال شد
. )54 ص ،2004فشارکی، ( 5 بودیو تی میلیون بی  سنت به ازای هر33میانگین قیمت نفت در همان سال 

تولید اد ی زهای  هزینهلی به دلکه و گویای این نکته است ودبیش از قیمت نفت ب LNGت  قیم،نیبنابرا
LNG مقرون به صرفه نبوده است خام نفت یها متیبا  قتولید  در آن دوره .  

ویژه در زمان اوج مصرف، وجود ظرفیت مازاد در  امروزه به دلیل نوسان در مقدار تقاضا به
 7حمولهم تکهای  مدت و محموله  از قراردادهای کوتاه6مجدد به گازتبدیل سازی و  های مایع واحد
LNGصورت مقطوع  ها به این محموله. شود  برای پشتیبانی از قراردادهای بلندمدت استفاده می
  .مدت است ها بیش از قیمت قراردادهای بلندشوند و معموالً قیمت آن گذاری می قیمت

  

  8هگذاری مبتنی بر هزین قیمت .3-2
های ثابت و  در این روش تمام هزینه. گذاری است ترین روش قیمت  سادهگذاری مبتنی بر هزینه  متقی

از آنجا که این روش . شود  اضافه میبه آن سود مطلوبشود و سپس مقدار  محاسبه می تولید کاال متغیر
 روشی ساده برای به هیچ اطالعات و تحلیل دیگری غیر از اطالعات مالی و حسابداری بنگاه نیاز ندارد

گرفتن رقابت یا  نظر در استفاده از این روش ضرورتی برای مطالعه تقاضای بازار، در. گذاری است قیمت

                                              
1. Fixed Price 
2. Cost Plus 
3. Crude Oil/Gas Parity (Oil/Gas Based Pricing) 
4. Netback Pricing 

  . شود های مختلف از تبدیل آنها به واحد حرارتی انگلیسی استفاده می برای مقایسه قیمت انرژی. 5
6. Regasification 
7. Spot 
8. Cost Oriented or Cost Based or Cost plus  
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پذیر نیست   استفاده از این روش در بازارهای رقابتی امکان.گذار بر قیمت وجود ندارد سایر عوامل تاثیر
یابد توان اعمال این  رت انحصار بنگاه افزایش می قدقدرهر .  بنگاه در بازار رقابتی قیمت پذیر استزیرا

 ،گذاری های قیمت  برتری این روش بر سایر روشترین مهم .شود  بیشتر می نیزگذاری قیمتروش 
علیرغم سادگی و سرعت تعیین قیمت در این . قیمت آن استدر کاال  هزینه فرصت امکان لحاظ کردن

ها   این ضعف.گردد عملی از آن میدود شدن استفاده رد که باعث محی نیز وجود دایها  کاستی،روش
  :عبارتند از

  نادیده گرفتن شرایط بازار) الف
گذاری به   قیمت.کند نوسان عرضه و تقاضا وجود دارد اه در آن فعالیت میدر هر بازاری که بنگ

هزینه  مبتنی بر گذاری قیمتدر روش . شود بازار تسویه شود های متعارف در اقتصاد موجب می روش
  : یکی از دو حالت زیر رخ خواهد داد معموالً
 در در این حالت . شود میتسویه در آن  که بازار باشدقیمت مبتنی بر هزینه بیش از قیمتی  •

   .شود ازار مازاد عرضه ایجاد میب
قیمت مبتنی بر هزینه کمتر از قیمت تسویه بازار است و در نتیجه مازاد تقاضا در بازار به  •

  .آورد با افزایش قیمت سود بیشتری به دست دتوان در این حالت بنگاه می. د آمدوجود خواه
   دورپدیدایش) ب

 نگذارد و میزان فروش در تعیین هزینه هر واحد مؤثر است که در تعیی  قیمت بر میزان فروش تاثیر می
هزینه هر واحد  حجم تولید بیشتر باشد قدرهر. آید قیمت نقش اساسی دارد بنابراین یک دور پدید می

  .شود کمتر می
  

    

  

  

  

  

  
  قیمت

تولید  حجم 
 )فروش(

هزینه هر
 واحد
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شود  حذف می از بازار  بنگاه مفروضگاه باشد آنی آن بنگاه رقبا یک بنگاه بیش ازهای اگر هزینه
تنها در جایی که . ، بخشی از سود از دست خواهد رفت ها باشد های بنگاه کمتر از سایر بنگاه و اگر هزینه

گذاری  تواند از این روش برای قیمت د نداشته باشد بنگاه میگزینه دیگری برای خرید از فروشنده وجو
   .استفاده کند

  حداقل نکردن هزینه تولید) ج
کردن هزینه   استفاده کند دلیلی برای حداقلگذاری قیمتاگر بنگاه بتواند از روش مبتنی بر هزینه برای 

 اند، مواجهزا  داده شده و برونها در فضای رقابتی با یک قیمت  از آنجا که بنگاه. تولید وجود ندارد
 قدرت  داشتنکه اگر بنگاه به دلیل حالی در. کردن سود است کردن هزینه به معنای حداکثر حداقل
ای برای   کند که با تغییر هزینه تولید سود بنگاه تغییر نکند، انگیزهگذاری قیمتای   به گونهیانحصار

  .خواهد داشتآوری در روش تولید ن ها و ایجاد نو کاهش هزینه
  های مشترک هزینه) د

 است که تولید یک کاال با این شود مطرح می  گذاری مبتنی بر هزینه یکی دیگر از مسائلی که در قیمت
 شود و هم به صورت گاز همراه با نفت گاز هم از مخازن گازی تولید می. تولید کاالی دیگر توأم است

نیز استخراج  1یا کندانسهت گازی نایعا، ممراه گازهبه  مخازن گازی نیز از اغلب .از مخازن نفتی
 در برخی از میادین به اماگرفت   یافتن نفت صورت میبه منظور عملیات اکتشاف درگذاشته. شود می

ها  هتوان این هزین مین گذاری مبتنی بر هزینه وجود دارد که قیمتروش در  یمشکل. یافتند می دست گاز 
   .ین کرد مع2ت گازی را در تولید گاز غنینایعا مرا ازگاز د ینه تولیهزرا تفکیک کرد و 

  

  خام نفتگذاری مبتنی بر  قیمت .3-3
 بار در قراردادهای بزرگ نخستین ژاپن .شود خام تعیین می اساس قیمت نفت  برLNGدر آسیا قیمت 

LNG، ی در اغلب قراردادهای اندونز.  انتخاب کردگذاری قیمت را شاخصی برای خام نفت قیمت
 خام نفت«قیمت  در تمام قراردادهای دیگر   است و تقریباًگذاری قیمت اندونزی مالک خام نفتقیمت 

شاخص  شود، نیز گفته می»  ژاپنخام نفتمخلوط «که به آن » JCC3 ترخیصی از گمرک ژاپن
به  در آسیا LNG بازار در نقش مهمی JCCبه همین جهت . )95  ص،2004جنسن، ( استگذاری قیمت
ی است که هر ماه به ژاپن وارد خام نفت  انواع مختلف میانگین قیمتJCC . اختصاص می دهدخود

                                              
1. Condensate 
2. Rich Gas 
3. Japan Custom Cleared or Japanese Crude Cocktail  
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 به دلیل .)53 ص ،2004فشارکی، ( شود بار اعالم می  هر ده روز یکهر بشکه آنقیمت . شود می
   .یابد ینوسان م خام نفت قیمت ریی تغ باLNG، قیمت JCC به قیمت LNGوابستگی قیمت 

 یا برنت به راحتی در قابل دسترسی نیست، اما WTI1 وارداتی ژاپن مانند قیمت مخلوط نفت
  استفاده کردJCC به WTI خام نفتتوان از رابطه تقریبی زیر برای تبدیل قیمت هر بشکه  می

 به طور متوسط یک دالر کمتر قیمت یک JCC قیمت هر بشکه ،به عبارت دیگر. )2 ص ،2006 انگ،(
  . استWTI خام نفتبشکه 

US$JCC ~ US$WTI – US$1/00 
  

  خام نفتبه  LNG دالیل وابستگی قیمت .3-3-1
 های گرفت و موجب اعمال تحریم نفتی اعراب، در سال  دریلئاسرا که جنگ اعراب و 1973در سال 

از آنجا که گاز . یافت و اولین شوک نفتی رخ داد  به شدت افزایشخام  نفت  شد، قیمت)1973 -1974(
از  از افزایش قیمت نفت بهره ببرند، قصد داشتند نیز LNGکنندگان   نفت بود، عرضهجایگزینی برای

  . موافقت کردندخام نفت به قیمت LNGها با وابسته شدن قیمت  ژاپنیاین رو 
 منبع تأمین ترین مهمها استفاده کرد،   برای سوخت نیروگاهLNGکه اولین بار ژاپن از  زمانی

 خام نفت به LNG  وابسته کردن قیمت، بنابراین. یا نفت کوره بود2ت مازو،های برق سوخت نیروگاه
ها کاهش یافت  در نیروگاهکوره چه به سرعت سهم استفاده از نفت  اگر. رسید به نظر میمنطقی 

. )95 ص،2004  جنسن،(شد تأمین می کوره از نفت ژاپن برق تولید  درصد16 تنها 2002سال  در که ای گونه به
به نفت در ژاپن و اغلب بازارهای دیگر وجود ندارد،  LNGنطق اولیه وابستگی قیمت  مدرحال حاضر

  .رسد اما پیدا کردن جایگزین مناسبی برای آن مشکل به نظر می
.  با بازار جهانی انرژی بودLNGزدن بازار   پیوندخام نفت به LNGدلیل دیگر وابستگی قیمت 

سطح قیمت .  مؤلفه بازار انرژی استترین مهمقیمت آن  شود و در بازارهای بورس معامله می خام نفت
LNG شد که ارتباط   انتخاب میای گونه به بایدLNGسبب موضوعین  ا. از سایر بازارها قطع نشود 
  .  بیشتر شود در بازار انرژی تعادلشود سرعت رسیدن به می

  

  گذاری فرمول قیمت .3-3-2
  : به صورت زیر است بر پایه نفت در آسیاLNG گذاری فرمول قیمت

βPαP CrudeOilLNG +×=  

                                              
1. West Texas Intermediate 
2. Residual Fuel Oil 

)1(  
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که   )95 ص،2004جنسن، (  است،1 در این فرمول قیمت قراردادهای تحویل در بندرLNGقیمت 
   :ارائه شده است آن در جدول زیر متغیرهای

  
  واحد  شرح  متغیر

LNGP               قیمتLNG          یو تی بی میلیون هرسنت 

α  خام نفت به وابستگی ضریب       -  

CrudeOilp                   ر بشکههدالر                    خام نفتقیمت  
β                   یو تی بیر میلیون هسنت           عدد ثابت 

  
د و شو این فرمول استفاده می از رسند به فروش می که در آسیا LNGهای  محموله  برایاغلب

 زیرا دارد بسیاریشیب خط اهمیت . )55ص، 2004فشارکی، (است   =90β-70و =α 85/14 معموالً
 یک 172/0 معادل یو تی میلیون بی هر دانیم می .کند  را مشخص می به قیمت نفتLNGارتباط قیمت 

 یک بشکه α 1485/0 معادل یو تی میلیون بیهر  LNG اما قیمت ،)2007پی،  بی( ت اسخام نفتبشکه 
در گذشته شیب .  درصد است85 به قیمت نفت معادل LNG وابستگی قیمت ،بنابراین.  استخام نفت

 قرارداد برای تعیین مقدار ثابت بتا انجام ماند و مذاکرات خط برای تمام قراردادهای آسیایی ثابت می
  .شد می

 کره جنوبی، تایوان و مالزی شبیه فرمول در اوایل همچونگذاری در کشورهایی  فرمول قیمت
 میاموتو. (شد  وابسته میخام نفت به قیمت LNG قیمت 2 شبیه ژاپن بود و با یک فرمول خطی1990دهه 

  )7، ص2009  و دیگران،

 

 

 

 
                                              
1. Ex-Ship 
2. Straight-line Formula 
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Source: IEA, 2007. 
 اطق مختلف جهان در منLNG قیمت میانگین. 1نمودار 

  

شود که  مالحظه می. دهد  نشان می2007 تا 1999 را از سال LNG قیمت میانگین )1(نمودار 
 باید با LNG در این مناطق قیمت  زیرااند  پرداختهLNG کمتری برای های اروپا و آمریکا معموالً قیمت

ز طریق خط لوله وارد کننده ام کند و ه آمریکا هم از میادین داخلی گاز تولید می. خط لوله رقابت کند
 هلند، دریای شمال و روسیه گاز اروپا از طریق خط لوله از الجزایر،اما، . استکانادا و مکزیک گاز 

  . کند وارد می
 در خام نفتبه دلیل نوسان قیمت . ست انوسان قیمت همواره یکی از مسائل مهم در قراردادها

 . به وجود آمدLNG گذاری تحوالتی در روش قیمتبنابراین  یافت،نیز تغییر  LNG قیمت ،جهانی بازار
فته و تر نر گرفته شد تا قیمت از هزینه تولید پایین نظر  درLNG برای در بسیاری از قراردادها کف قیمت

 ،خام نفتخواستند در صورت افزایش قیمت  پس از مدتی خریداران نیز می. عرضه آتی به خطر نیافتد
 شکل در قراردادها آغاز Sقیمت  استفاده از فرمول ،بنابراین. نرودی فراتر  مشخص از سطحLNGقیمت 

گذاری عمان و اندونزی را که بر پایه  های قیمت دهیم، فرمولتغییرات را شرح پیش از اینکه این . شد
  .کنیم  معرفی می،هستند خام نفتقیمت 

0 
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��� 

 ژاپن قیمت
 کره
آمریکا
اروپا
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 JCCو فرمول قیمت بر پایه خریداران ژاپنی بوده با قرارداد عمان به صورت فوب  :قیمت عمان
فرمول عمان جزء . شود  ضرب میJCC در قیمت هر بشکه 1515/0در فرمول قیمت عمان ضریب . است

 بنابراین .)6ص، 2003چبرلی،(  زیر استصورت فرمول عمان به ،بنابراین. ثابت یا قیمت حداقل ندارد
  . استخام نفت درصد قیمت 88 عمان LNGقیمت 

PLNG = 0/1515 PJCC  
 توان آن را به صورت زیر نیز نوشت، که می

6/6 × PLNG = PJCC  
های بالقوه بیش از  خریدار بود و ظرفیت طرح، بازار  LNG بازار 2004 در سال :قیمت اندونزی

ای  اساس توافقنامه بر. دادند ای می کنندگان برای جلب خریدار امتیازات عمده  بنابراین عرضه،تقاضا بود
 در اندونزی به کره جنوبی 1 از میدان تانگوLNG میلیون تن 1/1 ساالنه  پی بیکت در همان زمان، شر

ی ها  احتمال زیاد و بر اساس گزارشهجزییات این توافقنامه محرمانه است، اما ب. کرد صادر می
 دالر در 50/2 حدود LNG دالر است، قیمت فوب 20که هر بشکه نفت  رسد زمانی  به نظر میشده منتشر

قیمت  در( یو تی میلیون بیدالر هر  15/2 است و همچنین کف قیمت در این فرمول یو تی یون بیمیلهر 
 خام نفتقیمت در ( یو تی میلیون بی  دالر هرLNG 92/2 و سقف قیمت)  دالر هر بشکه15 خام نفت

ری  دال26 تا 15 بنابراین فرمول قیمت در محدوده . )93 ص،2004فشارکی، (است ) دالر هر بشکه 26
 :به صورت زیر خواهد بود) سی سی جیاحتماال  (خام نفت

PLNG = 0/07 POil + 1/1  
   2حداقل قیمت. 3-3-1

ای امضا کرده، خریداران با تعیین حداقل قیمت فوب یا  ی که قطر با مشتریان ژاپنی و کرهیدر قراردادها
  تاشود  قیمت سبب میتعدیل. اند ای برای تعدیل قیمت موافقت کرده سیف و شاخص تعدیل ساالنه

  .)6 ص،2003 چبرلی،( گذاری فروشنده تضمین شود بازده سرمایه
 این قیمت معموالً با رجوع .شود ، سطح قیمت پایه تعیین می در قرارداد حداقل قیمت اعمال بنددر
 طول LNG این سطح اولیه، قیمت درقیمت   برای حفظ.آید  به دست میLNGهای گذشته  به قیمت
کند، قیمت محاسبه   را آماده میLNG فروشنده صورت حساب محموله که زمانی. یابد یش میزمان افزا

 از کف باالترحاصل از فرمول قیمت قیمت اگر . کند شده را با حداقل قیمت تعدیل شده مقایسه می
غیر این صورت کف   در،شود قیمت مندرج در قرارداد باشد این قیمت در صورت حساب درج می

                                              
1. Tangguh 
2. The Minimum Price   
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 از کف LNGکند قیمت  تضمین میاین روش . شود  میدرج در صورت حساب  شدهقیمت تعدیل
  .کمتر نشود قیمت تعدیل شده 

 بسیاری اهمیت 1جدیداالحداثهای  کند که برای پروژه ن میحداقل قیمت دو هدف عمده را تامی
کاهش ) امخ نفت(که قیمت انرژی  دهد زمانی  اطمینان می خودسهامدارانبه فروشنده یا نخست . دارد

  معینی نرخ بازدهصاحبان بنگاهرود و  تر نمی  از مبلغ معینی پایینLNG قیمت   داشته باشد،قابل توجهی
  .کنند کسب می

. اند یافته گسترش LNGهای بزرگ  طرحبا پیشرفت فناوری و افزایش تقاضای جهانی انرژی، 
 در 2 بازدهحداقلدستیابی به اطمینان از و   سال است30 تا 20حدود ای  بازهها   این طرحدوره عمر

گذار چنین اطمینانی  در صورتی که سرمایه.  داردبسیاریگذاری اهمیت  گیری برای سرمایه تصمیم
ای اجرا   در نتیجه پروژه،گذاری کند نداشته باشد ممکن است تصمیم بگیرد در جای دیگری سرمایه

 و  عرضه منابع انرژی و تنوع آن در آینده حفظ شود تاارندخواست که شک خریدارانی بی. نخواهد شد
 فایده درنتیجه، نخستین .شوند  نگران می،وجود داشته باشدرقابت انرژی   برای عرضهبین فروشندگان

گذاری در دوره  سرمایهشود   تضمین حداقل بازده طرح است که موجب می،حداقل قیمت در قراردادها
  .افزایش یابدعرضه انرژی در آینده   در نتیجهفعلی افزایش یابد

. شود  هنگام تامین مالی طرح مشخص میLNG فایده حداقل قیمت در قراردادهای دیگر
وام دهندگان بیشتر . شود نگران هستند گذاران طرح نسبت به حجم بدهی که در ترازنامه ثبت می سرمایه

گان بازیگران صنعت  دهنده  وام.داخت مطمئن شوندکنند تا نسبت به بازپر  میتوجه 3به جریان نقدینگی
بند حداقل قیمت در قراردادها . های این صنعت را ندارند نفت و گاز نیستند و آمادگی پذیرفتن ریسک

 بنابراین امکان نباشند،دهد که در معرض ریسک نوسان قیمت  ها و نهادهای مالی اطمینان می به بانک
دسترسی نداشته اگر فروشندگان به منابع مالی با شرایط قابل قبول . بدیا تامین مالی پروژه افزایش می

  .شود  آینده بیشتر نمی  درLNGیابد و عرضه  باشند پروژه توسعه نمی
 تا 60جزء ثابت در فرمول قیمت قطر بین . فروشد  خود را به صورت تحویل در بندر می LNGقطر 

قطر کف قیمت دارد  فرمول قیمت قرارداد. گردد لقی میو تقریباً هزینه ثابت حمل گاز ت   سنت است 90

                                              
1.Greenfield  
2. Minimal Return  
3. Cash Flow  
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 .شود می  فروخته  آید گاز به قیمت ثابت تر می  معینی پایینسطحکه قیمت نفت از   زمانیکه به این معنا
  .)13ص  ،1998  چ،راب(   استیو تی بی  میلیون  در  دالر  60/3ژاپن  قرارداد با  در  قیمت  حداقل 

  

   شکلSگذاری  قیمت. 3-3-2
ی جدیدی برای قرارداد با گذار  روش قیمت1 شلفنورث وست، پیمانکار پروژه 1994در اواخر سال 

که قیمت بیش از مقدار  در این روش زمانی.  شکل طراحی کردSگذاری  حی به نام قیمتژاپن طر
قف تعیین شده فراتر  قیمت از سکه زمانی ،مقابل در. شود خاصی کاهش یابد منافع فروشنده تامین می

  .شود رود منافع خریدار رعایت می
میانگین وزنی .  دالر انتخاب شد95/26 دالر و سقف قیمت 95/16 خام نفتکف قیمت هر بشکه 

 LNG، قیمت 1990در نتیجه تا اواسط دهه .  وارداتی ژاپن مبنای محاسبات قرار گرفتخام نفتقیمت 
های باالی نفت  تر رفت و در قیمت  پایینخام نفتز قیمت  شکل اSتحویلی در بندر بر اساس فرمول  

  .)5 ص،2003 چبرلی،(  پایین ماندLNGقیمت 
 و باال رفتن قیمت خام نفتکننده ریسک افزایش قیمت  گذاری برای مصرف این روش قیمت

LNGدازدپر کند هزینه بیشتری می  افت میخام نفتکه قیمت   هنگامی،مقابل البته در. دهد  را کاهش می .
بینی   بنابراین هر یک از طرفین که پیش،شود در نتیجه ریسک کاهش قیمت برای تولیدکننده کمتر می

در قرارداد استرالیا با ژاپن در . دنآور د منافع بیشتری به دست مینتری از روند قیمت داشته باش صحیح
ازگشت قیمت نفت به بازه کمتر از یک دهه قیمت از سقف قیمت به حدی فراتر رفته که دیگر انتظار ب

  کهتوان گفت گیری قیمت نفت دارد می از آنجا که انتظارات نقش مهمی در شکل. میانی وجود ندارد
گذاری منافع سرشاری به دست آورده  رسد و ژاپن از این روش قیمت قیمت هرگز به بازه میانی نمی

ا با قیمت بیشتری خریداری کرده  رLNGمدت در آغاز دوره قرارداد  البته در یک دوره کوتاه. است
  .است

  
   قطر شکلS قیمت. 3-3-3

اساس اطالعات  بر. تا بندر مقصد را بر عهده دارد محموله  حملLNGهای صدور ددر قرارداقطر 
 ترخیصی از خام نفتسبد یک بشکه از  به ژاپن قیمت LNGگذاری صدور  منتشرشده، در فرمول قیمت

                                              
1. Australian Northwest Shelf   
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تا قیمت هر میلیون 1شود  به آن اضافه می دالر8966/0  جزء ثابت وشده ضرب 1485/0گمرک ژاپن در 
توان  می. ماند ت باقی می بیانگر هزینه حمل و نقل است که تقریباً ثاب جزء ثابت،یو تعیین گردد تی بی

  )6  ص،2003 چبرلی، (:قیمت قطر را به صورت زیر نوشت
PLNG = 0/1485 × PJCC + 0/8966  

  

 با شرکت  2شرکت قطرگس. گذاری ایجاد شد ر این فرمول قیمت تغییری د2001 در ژوئیه
  . امضا کردندLNG قیمت خصوصمدت در ای بلند  شرکت ژاپنی دیگر توافقنامه7 و 3چبوالکتریک

همچنین توافق شد تا سال . این فرمول جدید مبنای معامالت بین طرفین برای شش سال آینده شد
متداول اساساً چنین توافقی . جددی درباره قیمت صورت نگیرد این فرمول تغییر نکند و مذاکره م2007
در . شود بار بازبینی می خط لوله نروژ هر سه سال یکصادراتی از طریق  قیمت گاز به عنوان مثال نیست

 جزء دوم قیمت در این توافقنامه که گاه بتا نیز به . استJCC قیمت تابعی از LNGقیمت قرارداد قطر 
 ترین مهمقسمت سوم که .  استیو تی میلیون بی سنت برای هر 75/86 رابطهر این شود د آن گفته می

این جزء قیمت . )6 ص ،2003چبرلی، (  شکل استS، جزء با قراردادهای قبلی استتفاوت این قرارداد 
LNGفرمول جدید قیمت .کند  تعدیل می،ای است قیمت نفت در چه محدوده  را با توجه به اینکه 
LNGزیر است به صورت :  

PLNG = 0/1485 × PJCC + 0/8675 + S 
  

   :اند  صورت زیر تعریف شدهها به  در هر یک از بازهSسه بازه و مقدار که 

               :) دالر29 تا 50/23ای بشکه (JCCقیمت بیشینه ) 1
29/0023/50

23/50JCC
S

−

−
=  

 S=0                                        ) دالر50/23 تا50/16ای بشکه (JCCقیمت میانه  )2

                             ) دالر50/16 تا 00/11ای  بشکه (JCCقیمت کمینه ) 3
11/0016/50

JCC16/50
S

−

−
=  

                                              
هزینه حمل هر ) رسد اشتباه تایپی بوده است، الف اما به سه دلیل به نظر می.  سنت است8966/0در متن مقاله چبرلی رقم . 1

در دو جای دیگر ) ب. تری از آن است  سنت تقریب صحیح90 سنت نبوده و حدود 9/0 هرگز حدود LNGیو  تی میلیون بی
معموالً در قراردادهای نفت و گاز ) ج.  سنت بیان شده است75/86متن که بحث از تغییر جزء ثابت است، رقم تغییر یافته 

  . هزارم سنت بیان شده است دقت ارقام قیمت بیش از یک صدم سنت نیست در حالیکه در رقم فوق قیمت تا ده
2. Qatargas 
3. Chubu Electric 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 24

https://qjerp.ir/article-1-243-fa.html


142 53فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره           

نوسان قیمت . کند تغییر می LNG قیمت JCCبا نوسان قیمت فوق همزمان فرمول قیمت اساس  بر
LNGدر نمودار زیر نشان داده شده است .  

  

2

3

4

5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

قیمت هر بشکه نفت خام جی سی سی(دالر)

و)
ی ی
ی ت
ن ب
لیو
ر می

ر ه
(دال

 LN
G

ت 
قیم

  
   شکلS قطر با فرمول قیمت )LNG(قیمت . 2نمودار 

  
S نامگذرای این روش به دلیل ها شکلی شبیه به  روند قیمت.  شکل در این نمودار مشخص است

Sحرف  LNG ، سقف قیمتمتیق فرمولن یااز .  پیدا کرده است  JCC دالر هر بشکه 50/23در قیمت  
تر  قدیمیدر قراردادهای  شد که ذکر نهگو همان. آید  دالر به دست می31/3دالر و کف قیمت  35/4

توان  های قیمت می با دقت در بازه .)13 ص ،1998چ، راب(  است دالر6/3 ژاپن حداقل قیمت وقطر 
های تعیین شده را   امکان نوسان قیمت بیش از بازهدو طرف مذاکره ردریافت که در زمان عقد قرارداد ه

 شکل گرفته بوده در زمان عقد قرارداد تقریباً همین بازه بوده  که در بازار نفتیتیذهندانستند و  بعید می
 تا مدتی پس از عقد قرارداد  داردخام نفت نقش مهمی در شکل گرفتن قیمت تیذهناز آنجا که . است

 ،قیمت قطر مشخص نیستفرمول ای که در  مسئلهبه هر ترتیب  .خارج نشده استقیمت نفت از این بازه 
JCCتغییر قیمت   بیش از JCC در سه سال اخیر قیمت ،دیگربه عبارت . رج از این سه بازه است در خا

ر این دوره چگونه محاسبه قیمت دکه مشخص نیست  حالی درمقدار مشخص شده در قرارداد است، 
شده است اما متأسفانه اطالعی از آن در  بینی  در قرارداد چنین تغییر قیمتی پیشاحتماالً .شده است

 در LNG  ها مقدار قیمت برای روشن شدن پاسخ. توان به این سوال داد  میهایی پاسخ. دباش دسترس نمی
JCC دالر برای هر بشکه60ها را در قیمت  هر یک از گزینه .کنیم محاسبه می  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 24

https://qjerp.ir/article-1-243-fa.html


143   ... در جهانLNGگذاری  های قیمت بررسی روش                                                                                            

  فرمول ساده قیمتمحاسبه بر اساس  )الف
 قیمت به صورت  قیمت محاسبه کنیم و به سقف قیمت توجه نکنیم،)1 (اگر قیمت را بر اساس فرمول

) یو تی  دالر برای هر میلیون بیLNG )77/9این قیمت بیشترین قیمت ممکن برای . شود زیر محاسبه می
  .است

7775/9=8675/0)+1485/0 ×60(  
   شکلSمحاسبه بر اساس فرمول  )ب

حدود  LNG استفاده کنیم، قیمت LNGمحاسبه قیمت سقف قیمت برای ) 2 (که از فرمول در صورتی
های   در بازهLNGترین قیمت  این قیمت از پایینشود که  مالحظه می. آید الر به دست می د14/3

  )2نمودار (. مشخص شده نیز کمتر است
1411/3=6363/6-8675/0)+1485/0 ×60(  

  ) در دو سر بازهSحداکثر مقدار ( محاسبه با حداکثر تخفیف یک دالر )ج
ها محاسبه کنیم  اکثر تخفیف ممکن درون بازه با حدرا شده  های تعیین  در خارج از بازهLNGاگر قیمت 

های کف و سقف   در بازهSحداکثر مقدار  ،S فرمول با مراجعه به. شود  می برآورد دالر77/8قیمت 
 را در نظر Sشده نیز حداکثر مقدار  های تعیین های خارج از بازه  در قیمت،بنابراین. یک دالر است

  .گیریم می
7775/8=1-7775/9 

  التفاوت بین دو گزینه اول بین طرفین قرارداد  تقسیم مابه)د
ر دبینی نشده باشد  اگر تغییر قیمت در قرارداد پیش. دانند حتمل میمرا  این گزینه حقوقدانانبرخی از 

 تغییر قیمت ممکن است مقدار ا توجه به قانون حاکم بر قراردادب صورت تغییر قیمت موضوع قرارداد
   .شود بین طرفین تقسیم 

4593/6=2)/1411/3+7775/9( 

کند  هنگام افزایش یا کاهش شدید قیمت اختالف بین طرفین بروز می ،ها با توجه به این گزینه
 ،اختالفبهترین گزینه برای جلوگیری از این  ،بنابراین. بینی نیست قابل پیشآن نتیجه  که حالی در

در بازه  فرمول قیمت عمل به LNGتولیدکننده برای . استمختلف ی ها بازهدر قیمت بینی تغییر  پیش
 در ندتوان که می اند یهای بهترین گزینه) گزینه ج(یا لحاظ کردن حداکثر تخفیف ) گزینه الف(میانی
 استنباط خام نفتمت ین قرارداد با قیمت در ایسه فرمول قیاز مقا که گری نکته د.های قرارداد گنجاند بند
 بسیاری منافع کنندگان مصرفسک یکاهش ر یمت براین سقف قییتعاست ی سکه  این استشود یم
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 نداشته و فقط در دوره یکنندگان منافع چندان  عرضهیمت براین کف قییکه تع یحال ها داشته در آنیبرا
   .  عمل کرده استیکوتاه

 
  گازقیمت مبتنی بر  LNGگذاری   قیمت.3-4

آمریکای شمالی موجب افزایش رقابت میان تغییر ساختار صنایع گاز و برق طی چند دهه اخیر در 
 تعیین 1»رقابت گاز با گاز«در این بازارها قیمت گاز بر اساس . فروشندگان و خریداران شده است

 LNGگذاری   گاز قیمتگذاری مبتنی بر نفت در صنعت قیمتهای   جایگزینترین مهمیکی از . شود می
های مهم   یکی از گزینه2هنری هابدر قیمت نایمکس در آمریکا، . های بازار گاز است  به کمک مولفه

 خط طریق از گاز و قرارداد صدوربود پیشگام   کار  استات اویل در این شرکت نفتی.است جایگزینی برای

  .)96 ص  ،2004جنسن، ( کرد تنظیم گاز بازار های فهمول بر مبتنی را انگلستان در سنتریکا به لوله
 تعیین شود که NBP3 قیمت گاز طبیعی در نقطه  براساسLNGمت  تمایل دارد قیزی نانگلستان

 معامالت گاز در آن . است و مرجع معامالت گاز انگلستان گازشبکه ملی انتقالای مجازی برای  حلقه
 در .گیرد و بازاری روان دارد و پس از آزادسازی بازار گاز انگلستان تأسیس شد روزانه صورت می

 .مورد استفاده قرار خواهند گرفت در بلژیک 4جوهای اعالم شده حلقه زیبر متشمال غربی قاره اروپا قی
 . استبسیاری یافتهای است که در آن معامالت گاز به بازارهای نقدی کاال شباهت   منطقهجزیبرو
نوسان قیمت   یکی اینکهگذاری مبتنی بر نفت سه اشکال دارد گذاری مبتنی بر گاز نسبت به قیمت قیمت

پراکندگی جغرافیایی  و دیگر اینکه  از نفت استگرفتن تغییرات فصلی بیش  درنظر ازپسگاز حتی 
شود برای   میمنجر کهست  ا هزینه حمل و نقل گاز باالبراین،  عالوهمعامالت بازار زیاد است و

 استفاده 6ای های پایه  یا تفاضل5های مکانی کردن قیمت فروش و قیمت بازار از یک سری تفاضل مرتبط
هزینه حمل آن نسبت به   و وجود نداردخام نفتی در حمل و نقل یها  چنین تفاضلکه حالی  درشود

به  خام نفتالمللی برای  و قیمت بینوجود بازار جهانی نفت  . سهم چندانی ندارد نفتیارزش کل محموله
 ای  یا پایهیکان تفاضل موضوعبنابراین م.  کم است نسبتاًها کش دهد که هزینه حمل نفت خوبی نشان می

موجب  هزینه حمل گاز بسیار باالتر است و  که حالی گذاری مبتنی نفت چندان مطرح نیست در در قیمت

                                              
1. Gas To Gas Competition  
2 .Henry Hub 
3. National Balancing Point 
4. Zeebruge 
5. Place Differential 
6. Basis Differential  
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گذاری  در آمریکا مؤسسات قیمت. های جغرافیایی مختلف، متفاوت باشند ها در موقعیت  قیمتشود می
های تجاری بازار  کنند و فعالیت  از هنری هاب نظارت میای های پایه  تفاضل برصورت مرتب به 1تجاری

  . باشد  میبینی رفتار آتی آنها اغلب براساس پیش
ند اختالف توا مرجع قیمت می تر نسبت به برای بازارهای دور ای های پایه این واقعیت که تفاضل

  برای بازار،عنوان مثال به. افزاید گذاری می یک عامل ریسک پایه به معادله قیمت د باشبسیاری داشته
های  دلیل تفاضل  به در شمال شرقی نیویورک ارسالی به اورتLNG  کهکرد بینی توان پیش آمریکا می

در جنوب آمریکا  2 ارسالی به دریاچه چارلزLNGهای باالتری نسبت به  پایه در بازار شمال شرق قیمت
  . )96 ص ،2004 جنسن،(هنری هاب داشته باشد به نزدیک و 

ی یها  محلی به راحتی با مازاد عرضه مواجه شوند و به سرعت بر تفاضل ممکن است بازارهایالبته
. افزاید عامل ریسک جدیدی بر معامالت میاین واقعیت  .اند تاثیر بگذارند که در گذشته شکل گرفته

  توسعه انتقال گاز پاسفیک به بازار کالیفرنیا تفاضل.  مشاهده شد)1994-1996(های   سالطیاین پدیده 
   .)96 ص،2004جنسن،( ت نسبت به هنری هاب را از بین بردپایه مثب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
1.Trade Press Pricing Services  
2. Lake Charles 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            19 / 24

https://qjerp.ir/article-1-243-fa.html


146 53فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره           

  
  . 2005جنسن، : مأخذ

   اای در آمریک های پایه نقشه تفاضل .3نمودار                      
  

توان  می. شود تر باشند، مقدار ریسک پایه کمتر می  مبادالت به مکان مرجع قیمت نزدیکقدرهر 
 ارسالی به دریاچه چارلز ریسک پایه کمی داشته یا اصالً ریسک پایه نداشته LNG که کرد بینی پیش
 برای خریدار ریسک صورت گیردالبته اگر این مبادله بر اساس قراردادی مبتنی بر هنری هاب . باشد

 در بازار بسیار روان مجدد تواند به سرعت محموله دریافتی را  میزیراحجمی کمی خواهد داشت 
 ریسک ،گذاری  این روش قیمت در. )98 ص،2004جنسن، (  بفروشدر جنوب ایاالت متحده دلویزیانا

کنند با ادغام در  فروشندگان برای مواجهه با این ریسک تالش می. شود بازار به فروشنده منتقل می
  .بخش باالدستی بازار را کنترل کنند

 گاز به بازاری که قبالً قیمت در  اگراز دیگر اشکاالتی که در این زمینه وجود دارد این است که
آن شکل گرفته راه یابد و بازار به اندازه کافی روان باشد که این معامله تغییر چندانی در شرایط بازار 

   بنابراین تمام ریسک قرارداد به فروشنده،رود ای از ریسک خریدار از بین می  عمدهبخشایجاد نکند، 
پذیرد و خریدار ریسک حجم  ده ریسک قیمت قرارداد را می فروشنLNGدر قرارداد . شود منتقل می
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 ریسک هیچحال اگر خریدار بتواند محموله را به همان قیمت قرارداد بفروشد . پذیرد میقرارداد را 
  .کرده استنحجمی را تقبل 

  

  گذاری بازگشتی قیمت .3-5
 شد مطرح )ونزوئال ینزدیک در ای جزیره( ترینیداد  در بار اولین برای 1بازگشتی گذاری قیمت

 در قیمتی که تولید کننده. گذاری در بازار نفت وجود نداشت  این روش قیمت.)35 ص،2004اسنکی،(
 این معناکه به آید شده به دست می گاز فروخته کند با محاسبه معکوس از قیمت  دریافت میاین روش

. کننده یکسان است ای مصرف برLNG شود و قیمت گاز و  از قیمت گاز کم میLNGهای تولید  هزینه
ها به قیمت   کاالی خود را پس از کسر هزینه کهدهد کننده امکان می گذاری به تولید این روش قیمت

  .کاالی جانشین بفروشد
 در مرز یا ساحل به صورت زیر کننده برای مصرف به روش بازگشتی قیمت بازار برای گاز

  :)32  ص،IEA، 1998(شود تعریف می
 هزینه ذخیره کردن -کننده  به مصرفهزینه حمل گاز از مرز یا ساحل( -بازگشت=  LNG قیمت

  . هر مالیاتی بر گاز-)گاز برای تأمین نوسان تقاضای روزانه و فصلی مصرف کننده
کننده  شده به مصرف ترین سوخت جایگزین تحویل قیمت ارزان در رابطه فوق بازگشتمنظور از 

ای برای رسیدن به استانداردهای  رای هر تفاوتی در کارایی یا هزینه که ب است)ها مالیات شامل تمام(
  .  استمحیطی تعدیل شده زیست

ها مبنای مذاکرات قیمت عمده فروشی گاز در  کننده میانگین وزنی ارزش بازگشت تمام مصرف
  .مرز یا ساحل است

شد  میگاز طبیعی در آمریکا بود و سبب   در نوسان قیمتگذاری قیمت این روش ریسک
های مختلف   از میان طرح،به عبارت دیگر. گذشته هزینه مالکی برای برتری باشدهای  روشبرخالف 

LNGتری دارند سود بیشتری نتیجه های تولید کم  ی که هزینهیها  در نوسان قیمت گاز در آمریکا پروژه
ده  ها زیان کند و برخی از پروژه  نیز افت میLNGدهند و در کاهش شدید قیمت گاز قیمت  می
هزینه تولید مزیت  که در ییها  پروژهنتیجه تنها در. یابد کاهش ها  هزینه تاشود  میتالششوند، بنابراین  می

کننده   این روش برای مصرف.)4108 ص، 2004نتوا، ( بمانند المللی باقی بین توانند در بازار نسبی دارند می

                                              
1. Netback Pricing 
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ترین  پایینای برای آن شده است،  ی چیست و چه هزینهبسیار مطلوب است زیرا فارغ از اینکه منبع انرژ
  .کند  را پرداخت میممکنقیمت 

  
  های روش بازگشتی  ضعف .3-5-1

کننده امکان استفاده از آن را دارد  ترین سوختی که مصرف در این روش ارزان: ترین سوخت ارزان 
صورت خریدار قدرت انتخاب بین منابع اگر بازار با مازاد عرضه مواجه باشد در این . گیرد مبنا قرار می

 امکان تأمین انرژی از ،که مازاد تقاضا یا کمبود عرضه وجود دارد  اما زمانی.مختلف را خواهد داشت
پرداخت باشد و برای افزایش عرضه باید قیمت باالتری  کننده میسر نمی ترین منبع برای مصرف ارزان
ت جایگزین مبنای محاسبات قرار گیرد زیرا اگر امکان  بیش از باالترین قیم مبلغیبایست  میو کند

گذاری  در روش قیمتکه  حالی در. آمد تأمین از منبع دیگری میسر بود مازاد تقاضا به وجود نمی
  . پردازد ترین قیمت انرژی را می  نیست و مصرف کننده در هر حالت پاییناین صورت بهبازگشتی 

شود هزینه حمل گاز از ساحل یا  می که از قیمت کم مییکی از اقال: کننده یابی مصرف مکان 
گذار بر انتخاب مکان یک بنگاه   یکی از عوامل تأثیر کهدانیم می. کننده است مرز تا محل مصرف

  بتواندیابی صحیح کند با مکان بنگاه در حالت کلی تالش می. دسترسی آسان به انرژی ارزان است
وتی گذاری تفا  در این روش قیمتاما. دبه حداقل برسزینه تولید کاهش دهد تا ههای تولید را  هزینه
پردازد و   میLNGهزینه انتخاب مکان بنگاه را فروشنده زیرا  چه مکانی است بنگاه در  کهکند نمی

هایش را  ی استقرار یابد که سایر هزینهیتواند بدون توجه به فاصله و هزینه حمل انرژی در جا بنگاه می
   .دهد کاهش می

از فروشنده اخذ  تنهاگردد  گذاری اعمال می مالیاتی که در این روش قیمت: مالیات بر گاز 
کند و بخشی از مبلغی که  گاز را باز می ها برای اعمال مالیات بر مصرف  این روش دست دولت.شود می

ها در  تمام مالیاتالبته این اشکال با توجه به اینکه . شود اند از این طریق جبران می برای گاز پرداخته
شود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که مالیات گاز با سوخت  قیمت مبنا منظور شده تا حدی جبران می

  . جایگزین برابر شود
 بایست می شود 2گذار که قیمت است و برای این1 قیمت پذیرLNGگذاری بازگشتی  در قیمت 

به . کند ین صورت قیمت گاز کاهش پیدا می با قیمت تمام شده عرضه شود که در اLNGمقدار زیادی 

                                              
1. Price-Taker 
2. Price-Maker 
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 از قیمت گاز LNG است و هیچگاه قیمت LNG در این روش قیمت گاز سقف قیمت ،عبارت دیگر
 .بیشتر نخواهد شد

  
  گیری بندی و نتیجه جمع .4

انرژی مابه ازای سوختی است که فروشنده محتوای   که یکی شود  جزء تشکیل میسه از LNGقیمت 
 با پیشرفت تکنولوژی  وشود  در مذاکرات تعیین می است که ارزش جزء انرژیو دیگری کند عرضه می

 به همین جهت اضافه .یابد میها به صورت فزاینده رشد   نسبت به سایر سوختLNGارزش حرارتی 
در بندر جزء دیگری  LNGدر قراردادهای تحویل . ه استگرفت بهایی بابت کارایی و پاکی به آن تعلق 

  . شود تا جبران این خدمت فروشنده باشد  افزوده میبه قیمت
 اولین تعدیل به .کنند گذار هستند که قیمت را تعدیل می در قراردادهای فوب چهار عامل تاثیر

های   در برخی از قراردادهای فروش وجود دارد مربوط به هزینه کهتعدیل دیگری.  تبخیر استدلیل
عامل . کنندگان نزدیکتر رقابت کند ان دورتر است با عرضهای در مک  فروشندهزیرا حمل و نقل است

 با دیگر منابع انرژی مانند زغال سنگ رقابت LNGشود تا قیمت   در قراردادها گنجانده میسومتعدیل 
 برای  که برای هر دو نوع قرارداد فوب و تحویل در بندر وجود دارد، جبران اثر تورمعامل چهارم. کند

 .استکننده  مد واقعی عرضهجلوگیری از کاهش درآ

 گذاری قیمتگذاری مقطوع،  قیمت.  در قراردادها وجود داشته استگذاری قیمت نوع پنج تاکنون
  .و روش بازگشتی مبتنی بر گاز گذاری قیمت ،خام نفتبر گذاری مبتنی  قیمتمبتنی بر هزینه، 

 در گذاری کمتر یمتوش ق این ر.رفت  بکار میLNG مقطوع در اولین قراردادهای گذاری قیمت
گذاری مبتنی  قیمت .شود  استفاده میآن از LNG در معامالت اسپات رود و معموالً بکار میقراردادها 

ی مانند نادیده گرفتن شرایط بازار، یها ضعفاین روش . گذاری است بر هزینه روشی ساده برای قیمت
لیت این روش امکان لحاظ کردن هزینه  قابترین مهم. دارد  را و حداقل نکردن هزینه تولید بروز دور

اولین بار در قراردادهای ژاپن رواج  خام نفت مبتنی بر گذاری قیمت.  استLNGفرصت گاز در تولید 
دلیل . دش  وارداتی ژاپن وابسته میخام نفت در این قراردادها بیشتر به میانگین قیمت LNGقیمت .  یافت

 پس از مدتی برای .ها بود ی مازوت در سوخت نیروگاه جایگزینی گاز به جا،خام نفتوابستگی به 
پس . در قراردادها گنجانده شدبند حداقل قیمت و تأمین امنیت عرضه  LNGکاهش ریسک افت قیمت 

 گاز بر اساس رقابت گاز با گاز تعیین  در آمریکا قیمت.  شکل طراحی شدSگذاری  قیمت ، آناز
پراکندگی ،   نوسان قیمت گاز. گذاری شد ت قیمت نیز به همین صورLNGشود به همین جهت  می

  . و هزینه زیاد حمل گاز از رواج این روش جلوگیری کردمعامالت بازار گازجغرافیایی 
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 است که در آن گاز به قیمت LNGگذاری  های قیمت گذاری بازگشتی یکی دیگر از روش قیمت
گزین گاز در نظر گرفته شود اگر انرژی جای .رسد  به فروش مییترین انرژی جایگزین ارزان
  . نخواهند داشتیکدیگرگذاری مبتنی بر گاز تفاوت چندانی با  گذاری بازگشتی و قیمت قیمت

 عمان بهترین فرمول گذاری قیمت  کهتوان گفت  می  موجودLNGگذاری  های قیمت  فرمولمیان
 Sگذاری با فرمول   حداقل قیمت و قیمتمانندطرفین های کاهش ریسک  گذاری بوده و سیاست قیمت

   .مدت نشده است کننده در بلند موجب تامین منافع کشور صادر
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