
 تحوالت اخیر در قیمت گذاری و فروش گاز طبیعی 

اگر چه امروزه قیمت واحدی برای گاز در کل دنیا موجود نیست ، اما سه بازار 

مرکز بزرگ در دنیا وجود دارد که تجارت طبیعی گاز را نسبتا نظام بخشیده است 

تبعیت اما این سه مرکز با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از قواعد خاص خود 

 می کنند .

الف(در آمریکا :بازار گاز در این کشور کامال بر اساس میزان عرضه و تقاضا 

و  LNGمی باشد .به بیان بهتر قیمت گاز بر اساس واردات گاز )چه از طریق 

چه از طریق خطوط لوله از کشور کانادا ( و تولید گاز از میادین داخلی آمریکا 

به صورت آزادانه مورد تجارت واقع شده و مشخص می شود .در این کشور گاز 

مهمترین  و مشهورترین نهاد جهت قیمت گذاری گاز طبیعی در ایاالت )هنری 

 هاب (می باشد .

ب( در اروپا :ارتباط بین قیمت نفت و گاز در این قاره اصوال از طریق فرمول 

دانی خاصی صورت می گیرد .البته بین این دو ماده جهت قیمت گذاری ارتباط چن

استفاده از این دو ماده می باشد .نفت برای موجود نیست .دلیل آن نیز در نحوه 

حمل و نقل در این قاره به کار می رود در حالی که گاز برای تولید انرژی مورد 

 استفاده واقع 

در اروپا از قیمت گاز موجود در خطوط لوله تاثیر می   LNGمی شود .قیمت 

ادل ملی مهم ترین مرکزی است که برای تجارت گاز به پذیرد .در اروپا، مرکز تع

 آن رفرنس داده می شود.

در آسیا ،این ماده را در فواصل بسیار    LNGج(آسیا و اقیانوسیه :واردکنندگان 

طوالنی به کشور خود وارد می کنند.چرا که کشورهایی نظیر ژاپن ؛ کره جنوبی 

آسیا خریداران و فروشندگان گاز ؛ و تایوان دارای منابع گاز داخلی نیستند .در 

بر روی سیستم قیمت گذاری که نفت بر اساس آن صورت میگیرد توافق می 

 نمایند .
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