
  

  

  

ارائه الگويي براي تعيين سهمية صادرات گاز كشورهاي عضو مجمع 
  1كشورهاي صادركننده گاز

  

  
4قهرمان عبدلي  3محمدعلي فالحي  2محمدحسين مهدوي عادلي

  5جالل دهنوي  
  

  17/10/1391: تاريخ پذيرش          28/06/1391 :تاريخ دريافت
   

  
  چكيده

تشـكيل ايـن مجمـع    . در تهران تأسيس شد 2001مجمع كشورهاي صادركنندة گاز در سال 
رو از نگـاه   از ايـن . كارتل گازي شد گيري يك باعث نگراني كشورهاي واردكنندة گاز از شكل

هـم خـوردن    گيري چنـين مجمعـي، بـر   كننده، تنها دستاورد شكلبسياري از كشورهاي مصرف
شـواهد موجـود در مـورد سـاختار و     . امنيت عرضة گاز و افـزايش قيمـت گـاز خواهـد بـود     

نـع پـيش   هاي بازار گاز و كشورهاي عضو مجمع داللت بر آن دارد كه با توجـه بـه موا   ويژگي
هاي بازار گاز، امكان تبديل شدن مجمع به يـك كارتـل گـازي وجـود     روي مجمع و پيچيدگي
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هـاي اخيـر، تـدوين    ها و سالاز سوي ديگر، با توجه به كاهش شديد قيمت گاز طي ماه. ندارد
هاي گاز يك الگوي همكاري بين كشورهاي عضو براي كنترل حجم صادرات و افزايش قيمت

بنـدي،  رو در ايـن مطالعـه پـس از ارائـة دو مكانيسـم سـهميه       رسد؛ از ايـن يضروري به نظر م
مكانيسم بهينة منطبق با شرايط جاري كشورهاي عضو مجمع تعيين و به عنوان مكانيسمي براي 

پيشنهاد شده است  كه در صورت اجرايي شدن  GECFتعيين سهمية صادراتي كشورهاي عضو 
. توجه قيمت گاز چنـدان دور از انتظـار نخواهـد بـود     آن توسط كشورهاي عضو، افزايش قابل

عالوه براي تعيين حجم بهينة توليد در هر دوره به عنوان مبنايي براي تعيين سهمية كشورهاي  به
تـر و در  دهروش نخست، پيچي. عضو  نيز دو روش مبتني بر مباني تئوريك  پيشنهاد شده است

  .تر استعين حال دقيق
  

  .بنديكشورهاي صادركنندة گاز، قيمت گاز و مدل سهميهمجمع : كلمات كليدي
JEL: O12, C71 
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  مقدمه. 1

GECF(تأسيس مجمع كشورهاي صادركنندة گاز 
در تهران، بدون شك يكي  2001در سال ) 1

بـار، برخـي از    در ايـن سـال، بـراي نخسـتين     2.اسـت ترين وقـايع صـنعت گـاز بوده   كليدي از
رهايي كــه در آينــده صــادركنندگاني بــزرگ خواهنــد كشــورهاي عمــدة صــادركننده يــا كشــو

اي گاز قابل توجه وليكن صادرات كم دارند، از كشورهايي كه در حال حاضر حجم ذخيره(شد
اهداف كشـورهاي عضـو از تشـكيل    . هايي براي همكاري با يكديگر برداشتندگام) جمله ايران

-نهادي براي توسعة همكاري، تنها GECFنخست؛ : اين مجمع براساس سه سناريو مطرح است

ها بين كشورهاي عضو است و مشابه يك كارتل عمل خواهد كرد و سعي در كنتـرل توليـد و   
دوم؛ هدف از  Gabriel & et.al, 2011.(3(عرضة گاز و البته افزايش قيمت گاز نيز خواهد داشت 

دركننده ، ايجاد بستري براي مذاكرات منطقـي بـين كشـورهاي توليدكننـده و صـا     GECFتشكيل
سـوم؛ تركيبـي از   ). http://www.Gecfforum.org(سـت   براي ايجاد ثبات و امنيت عرضه و تقاضا

گرفته در  هاي صورتدو سناريوي فوق كه به نظر بهترين سناريوي ممكن است و مبناي تحليل
شكيل كارتـل در بـازار گـاز وجـود نـدارد و      براساس اين سناريو، امكان ت: اين مقاله نيز هست

هاي بسيار پـايين  عالوه، با توجه به قيمت كنند؛ بهكشورهاي عضو نيز چنين هدفي را دنبال نمي
الزم را براي كنترل عرضه و توليـد و نيـل بـه     بايست همكاريگاز، كشورهاي عضو مجمع مي

4.هاي منصفانه و با ثبات داشته باشندقيمت
هـاي گـاز   ود مبين آن است كه قيمتآمارهاي موج 

، بسيار پايين و شايد اين مسئله 2001پيش از تأسيس مجمع كشورهاي صادركنندة گاز در سال 
تشكيل مجمع همراه شـد بـا دوران   . ترين داليل تشكيل چنين مجمعي بوده استيكي از عمده

تـا   2001هـاي  سـال رو طـي   رونق اقتصاد جهاني و در نتيجه رشد تقاضا و قيمت گاز؛ از ايـن 
هـاي جـدي بـراي كـاهش توليـد و افـزايش قيمـت گـاز         گاه گام، كشورهاي عضو هيچ2008

                                                      
1. Gas Exporting Countries Forum (GECF) 

 دبيرخانـة  و خـاص  تشـكيالت   نداشـتن  به توجه با قبالً و گرفت شكل عنوان اين به 2008 سال در مسكو اجالس در مجمع اين گفت توانمي عمالً. 2
    .بود وممرس گازي اوپك به عوام افواه در دائمي،

الجزاير، بوليوي، مصر، گينة استوايي، ايـران، ليبـي، نيجريـه، قطـر، روسـيه، ترينيـداد و       : ، كشورهاي عضو مجمع عبارتند از)2011(در حال حاضر . 3
  . قزاقستان، هلند و نروژ: كشورهاي ناظر در مجمع عبارتند از. توباگو و ونزوئال

  . كندخام دنبال ميه اپك در بازار نفتاي است كاين استراتژي مشابه استراتژي. 4
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هاي اخير، تحوالت زيادي در بازار گاز و خارج از اين بازار رخ طي سال كه حال آن. برنداشتند
از جملة اين تحوالت . استداده است؛ به نحوي كه باعث كاهش قابل مالحظة قيمت گاز شده

 1زدايـي وآزادسـازي در بـازار گـاز كشـورهاي مختلـف      توان به رشد قابل مالحظه مقرراتيم
)Brakman& et al, 2009(افـزايش  7و تجارت نقدي گـاز  2گذاري نقدي، توسعة مكانيسم قيمت ،

LNGتجارت 
3)Kanai, 2011(،4   5كشف ذخاير گـازي جديـد )BP Statistical Review of World 

Energy, 2011 (6برداري از ذخاير گـازي غيرمتعـارف  عة بهرهو توس )Natural Gas Information, 

IEA, 2010 (2008اين تحوالت به همراه ركود اقتصاد جهاني پس از سـال  . اشاره كرد )World 

Bank, World Development Report(       باعث ايجاد مـازاد عرضـه در بـازار گـاز و كـاهش قابـل ،
ويـژه زمـاني اهميـت     كاهش قيمـت گـاز بـه   7.خير شده استهاي امالحظة قيمت گاز طي سال

خـام  هاي فسيلي جايگزين گاز از جمله نفتكند كه بدانيم قيمت ساير سوختبيشتري پيدا مي
هـا بـين   رسد توسعة همكـاري رو به نظر مي هاي اخير روند افزايشي داشته است؛ از اينطي ماه

براي دسـتيابي بـه يـك     GECFكشورهاي عضو ويژه  كشورهاي توليدكننده و صادركنندة گاز به
البتـه شـواهد داللـت بـر آن دارد كـه      . ناپذير اسـت  بندي و كنترل توليد، اجتنابسيستم سهميه

بندي بلندمدت، موثر و منصفانه كه كشورهاي عضو نسبت به آن دستيابي به يك سيستم سهميه
راي خود نداشته باشند، بـه داليـل   شده بهاي تعييناي براي تخلف از سهميهمتعهد بوده، انگيزه

                                                      
از خـود  بسياري از كشورها اقدام به انجام اصالحات ساختاري در بازار گاز خود كرده، يا در شرف انجام چنين اصالحاتي هستند تا بتوانند بازار گـ . 1

  . را رقابتي كنند
2. Spot Pricing Mechanism 

هـاب جديـد بـراي     7تـا كنـون    2000از سـال  . اي داشـته اسـت  هاي اخير رشد قابـل مالحظـه  طي سالهاي قاره اروپا حجم تجارت نقدي در هاب. 3
 .درصد بوده است 56  ،2009درصد و در سال  57، 2008ها در سال رشد معامالت در اين هاب. معامالت نقدي در اروپا ايجاد شده است

درصد از تجـارت جهـاني گـاز     30درصد رشد داشته است و امروزه در حدود  7د ساالنه در حدو LNGسال اخير، تجارت  10عالوه بر اين، طي . 4
  ). BP Statistical Review of World Energy, 2010(به صورت است 

5. .LNG مخفف گاز طبيعي مايع شده يا   Liquefied natural Gas . است    
رسـيده   2010در سـال   tcm1/187 و 2000در سـال  tcm 3/154بـه   1990در سـال  ) tcm(تريليون متـر مكعـب    7/125شده از حجم ذخاير اثبات. 6

البته بايد اشاره كرد كه بر اين اساس متوسط رشـد سـاالنه بـراي دوره    . درصد در ذخاير كشف شده است 50است، اين به معناي رشدي تقريباً معادل 
  .درصد بوده است 2مورد بررسي در حدود 

اي در آغاز شده، ولي تـأثير قابـل مالحظـه    2006از سال ) Unconventional Gas Resources(امتعارف برداري از ذخاير گاز ناگرچه بهره. 7
  . سطح منطقه و جهان داشته است، به طوري كه باعث ايجاد مازاد عرضةدر بازار گاز و كاهش واردات آمريكا شده است

رسـيده اسـت    2012دالر در مـاه آپريـل    2به كمتـر از   2005ر در سال دال 8.79از  MMBtuبه ازاي هر  Henry Hubبراي مثال قيمت گاز در . 8
)WWW.EIA.Org.(  
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مختلف از جمله ناهمگني در ساختار كشورهاي عضو و همچنـين تفـاوت در اهـدافي كـه در     
اين مسئله داللت بر ضـرورت انجـام چنـين    . كنند، بسيار پيچيده خواهد بودبازار گاز دنبال مي

وضعيت بازار گاز  بررسي. اي و ارائة راهكار براي همكاري كشورهاي عضو مجمع داردمطالعه
و تحوالت آن، مبين آن است كه مجمع پتانسيل زيادي براي كنترل بازار و افزايش قيمـت گـاز   

توان به افزايش قابل توجه تقاضاي گاز و افزايش سهم گاز در سبد دارد؛ از جملة اين موارد مي
ي عضو مجمع ، سهم قابل توجه كشورها)World Energy Outlook, 2011(انرژي جهان در آينده 

روسـيه، ايـران و   (ترين كشورهاي گازي جهان  از ذخاير، توليد و صادرات گاز، عضويت بزرگ
با توجه به اهميت موضـوع، در ايـن   . در اين نهاد و مواردي ديگر از اين دست اشاره كرد) قطر

بنـدي  هـاي اخيـر، يـك مكانيسـم سـهميه     هاي گاز طـي سـال  مقاله، ضمن بررسي روند قيمت
، پويا و بلندمدت تدوين شده است؛ به نحوي كه اوالً كشورهاي عضـو انگيـزة الزم را   منصفانه

شده براي  هاي تعيينبراي پذيرش آن داشته باشند، ثانياً انگيزة تخلف در اعضاء نسبت به سهميه
نهايت متناسب با موقعيـت، شـرايط و سـاختار كشـورهاي عضـو       آنها وجود نداشته باشد و در

. هاي ذيل در مقاله در نظر گرفته شده استبراي دستيابي به هدف تحقيق، بخش در ادامه1.باشد
در بخش دوم و پس از مقدمه، روند قيمت گاز در بازارهاي مختلف مورد بررسي قـرار گرفتـه   

به كاهش قيمـت گـاز طـي     GECFالعمل احتمالي كشورهاي عضو در بخش سوم، عكس. است
روي مجمع بـراي تـدوين يـك    موانع پيش. ر گرفته استهاي اخير مورد نقد و بررسي قراسال

در بخـش پـنجم، مـدل    . بندي منسجم و موثر، موضوع بخش چهارم مقاله اسـت سيستم سهميه
شده و مورد ارزيابي قرار گرفته  هاي صادراتي كشورهاي عضو تعيينتئوريك براي تعيين سهميه

حقيق، موضـوع بخـش ششـم مقالـه     گيري از دستاوردهاي تبندي و نتيجهنهايت جمع در. است
 .است

 

                                                      
عالوه، شـواهد موجـود در مـورد وضـعيت كشـورهاي       بندي پذيرش و پايبندي اعضاء نسبت به آن است؛ بهترين شاخصة يك مكانيسم سهميهمهم. 1

هـاي موجـود بـوده، بـه     مايل آنها به خروج از اين سازمان، نحـوه تعيـين سـهميه   ترين دليل اعضاء براي تخلف و بعضاً تعضو اوپك، آن است كه مهم
زنـي سـهمية توليـد و    پي آن هستند تا از طريق چانه شده براي آنها معترض بوده، همواره در هاي تعييننحوي كه اكثر كشورهاي عضو نسبت به سهميه

  . خواهد كاست GECFازماني از جمله اوپك و صادرات نفت خود را افزايش دهند و اين مسئله از كارايي هر س
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  بررسي روند قيمت گاز. 1-1
، چندان قابـل  2001هاي گاز پيش از تأسيس مجمع كشورهاي صادركنندة گاز در سال قيمت

نگـاه كنيـد بـه    (ترين داليل تشـكيل مجمـع بـود    مالحظه نبود و شايد اين مسئله يكي از عمده
ه شد، تشكيل مجمـع همـراه بـا افـزايش قيمـت      از سوي ديگر، همان طور كه اشار). 1نمودار 

، دوران رونق اقتصادي كشورها و افزايش در نرخ رشد اقتصـادي جهـان و در نتيجـه    1خامنفت
به تدريج افزايش يافـت و در سـال    2001گاز پس از سال  قيمت. رشد تقاضا و قيمت گاز بود

له پس از تشـكيل مجمـع،   سا 7رو كشورهاي عضو، طي دورة  به اوج خود رسيد؛ از اين 2008
گاه در فكر همكاري جدي با يكديگر براي كاهش توليد و افـزايش قيمـت گـاز نبودنـد و     هيچ

هـاي گـاز در   روند قيمـت  1در نمودار شماره . اي در اين باره صورت نگرفت هيچ اقدام جدي
  .مورد بررسي قرار گرفته است 2011تا  1995بازارهاي مختلف از سال 

  
 )يوتيدالر به ازاء هر ميليون بي(مقايسة قيمت گاز در بازارهاي مختلف : 1نمودار      

  پيبي 2012برگرفته از گزارش سال : منبع 

  

                                                      
گـذاري گـاز   اين مسئله به دليل وجود مكانيسم قيمت. خام بوده استيكي از علل افزايش قيمت گاز در اين دوره، افزايش بسيار شديد قيمت نفت. 1

  بندي نفتي استبا روش شاخص
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  العمل مجمع كشورهاي صادركنندة گاز به كاهش قيمت گازعكس. 1-2
به طور قطع در شرايط موجود در بازار گاز،كشورهاي توليدكننده و صادركنندة گاز از شرايط 

اي بـراي تغييـر در   هاي پايين گاز صادراتي راضي نبوده، تالش گسـترده كم بر بازار و قيمتحا
گذاري و افزايش قيمت گاز صادراتي انجـام  گذاري گاز به مكانيسم سنتي قيمتمكانيسم قيمت

هـاي اخيـر، باعـث    ويژه با توجه بـه قيمـت بـاالي نفـت طـي سـال       خواهند داد؛ اين مسئله به
  . از سوي توليدكنندگان گاز خواهد شدحساسيت بيشتري 

شواهد زيادي وجود دارد مبني بر اين كه مجمع كشورهاي صادركننده گـاز در آينـده نقـش    
تـوان بـه موضـوعات ذيـل     مهم و كليدي را در بازار ايفاء خواهد كرد؛ از جملة اين مسائل مـي 

ضـو مجمـع هسـتند    سه كشور بزرگ جهان از لحاظ ذخاير گاز طبيعـي، ع  نخست؛ : اشاره كرد
و به طور قطع بيشترين ضرر از سمت كـاهش قيمـت گـاز متوجـه ايـن      ) روسيه، ايران و قطر(

گيـري  نتيجه با توجه به سهم اين كشورها از بازار گاز در صورت شكل در  كشورها خواهد شد؛
 امكان تاثيرگـذاري بـر بـازار را   ) ويژه همكاري در ساختار مجمع به(همكاري بين اين كشورها 

-كاهش قابل مالحظـه ) به بعد 2006سال (هاي اخير دوم؛ قيمت گاز طي سال 1.خواهند داشت

به طور قطع كشورهاي توليدكننده، كاهش قيمت گـاز را در بلندمـدت تحمـل    . اي داشته است
هـا و  سـوم؛ پروتكـل  . زننـد ها مـي نخواهند كرد و دست به اقدامات جدي براي افزايش قيمت

شـدت در   محيطي از جمله پروتكل كيوتو با توجه به گرمايش زمـين، بـه  هاي زيستكنوانسيون
رو در صـورتي كـه ايـن     حال توسعه و نيل به سمت پيدا كردن ضمانت اجرايي هستند؛ از ايـن 

هاي فسيلي كاسته خواهـد شـد و   استفاده از ساير سوخت  ها ضمانت اجرايي پيدا كنند،پروتكل
زلزلة ژاپن و خسارات   چهارم؛ 2.فزايش پيدا خواهد كردسهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهان ا

ويـژه   اي در سطح جهان و بـه اي اين كشور باعث توجه ويژههاي هستهناشي از انفجار نيروگاه
پـنجم؛ رشـد اقتصـادي     3.اين كشور به استفاده از گـاز طبيعـي بـراي توليـد بـرق شـده اسـت       

                                                      
شـدة گـاز طبيعـي در جهـان در      م اين سـه كشـور از كـل ذخـاير اثبـات     سه) BP Statistical review, 2010(پي بي 2010طبق گزارش سال . 1

  . درصد بوده است 55حدود 
ويـژه كشـورهاي عضـو     نتيجه افزايش درجة تاثيرگذاري كشورهاي صادركنندة گـاز بـه   تواند باعث ايجاد مازاد تقاضا براي گاز و دراين مسئله مي. 2

 .هاي آنان در بازار گاز شودمجمع و سياست

جي جهان نيز هست، در پي عقد قراردادهـاي جديـد واردات   .ان.كنندة ال ترين وارد اي ژاپن، اين كشور كه بزرگهاي هستهپي انفجار نيروگاه در. 3
  . اي را ممنوع كرده استهاي هستهبر اين كشور ايتاليا نيز توسعة نيروگاه جي است؛ عالوه.ان.ال
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به ويژه رشد تقاضاي گـاز  (كشورها  كشورهاي در حال توسعه و همچنين رشد مصرف در اين
هـاي آتـي   داللت بر رشد قابل توجه تقاضـا طـي سـال   ) هاي اخيرتوسط هند و چين طي سال

زدايي و آزادسـازي در بـازار گـاز منـاطق مختلـف جهـان باعـث         ششم؛ توسعه مقررات 1.دارد
عـاملي   توانـد شود و اين موضـوع مـي  كنندة گاز ميزني كشورهاي مصرفافزايش قدرت چانه

 . ها باشدانگيزاننده براي كشورهاي توليدكننده و صادركنندة گاز در مسير توسعه همكاري

هـاي آتـي و همچنـين افـزايش قـدرت      اين داليل داللت بر رشـد تقاضـاي گـاز طـي سـال     
افـزايش قـدرت   (تاثيرگذاري كشورهاي توليدكننده و صـادركنندة گـاز در بـازار جهـاني گـاز      

هاي پيش روي مجمع نهايت بايد اشاره كرد كه باوجود محدوديت در. رددا) GECFتاثيرگذاري 
و كشورهاي عضو براي تاثيرگذاري بر بازار گاز، با توجه به افزايش سهم گاز طبيعـي در سـبد   

توليـد و صـادرات گـاز ايـن      انرژي جهاني و سهم قابل توجه كشورهاي عضو مجمع از ذخاير،
ه همه كشورهاي عضو بـه آن پايبنـد بـوده و ضـمانت     هايي كمجمع در صورت اتخاذ سياست

گذاري گـاز تاثيرگـذار   هاي قيمتتواند بر آينده بازار گاز و مكانيسماجرايي نيز داشته باشد، مي
  . باشد
 
 بنديروي مجمع براي ايجاد يك سيستم سهميهموانع پيش. 1-3

 عضو كشورهاي قبول مورد كه اعضاء گاز صادرات و توليد براي بنديسهميه سيستم يك ايجاد

 هيچ با مجمع در عضويت نخست؛ :نيست ميسر دليل چند به باشد، داشته اجرايي ضمانت و باشد

 گيـرد مـي  صورت ايهزينه هيچ بدون كشورها خروج و ورود و نيست همراه اي اجرايي ضمانت
)Hallouche, 2006(است شده جمعم ثباتي بي و عضو كشورهاي در مداوم تغيير باعث مسئله اين ؛. 

 منظـر  از عضـو  كشـورهاي  بـراي ) مـازاد  ظرفيـت  داشـتن ( صادرات و توليد حجم كاهش دوم؛

 گـاز  انتقـال  اينچـي  36 لولـة  خط يك احداث هزينة مثال براي نيست؛ صرفه به مقرون اقتصادي

 به دالر ميليون 8/1 تا 6/1 بين ترانزيت حق و متفرقه هاي هزينه مواد، كار، نيروي هايهزينه شامل

                                                      
شمال آفريقا كه كمتـر تحـت تـاثير بحـران جهـاني        شور چين و هند، تقاضاي گاز در مناطق خاورميانه،عالوه بر دو ك 2010تا  2009هاي طي سال. 1

درصـدي را تجربـه    23درصـدي و در هنـد رشـد     12، در چين رشـد  2009براي مثال مصرف گاز در سال . اي داشته استرشد قابل مالحظه  اند،بوده
  . كرده است
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1؛)Parker, 2004( است شده برآورد مايل هر ازاي
 احداث سنگين هايهزينه به توجه رو با از اين 

 بـه  مقرون اقتصادي لحاظ به اصالً صادرات براي شده احداث ظرفيت از استفاده نكردن لوله، خط

 داراي كشورهاي بندي پاي نفت، صادركننده كشورهاي سازمان تجارب طبق سوم؛. نيست صرفه

 مثـال  بـراي  .اسـت  بـوده  كمتر توليد، كاهش هنگام در ويژه به اوپك تصميمات به كوچك ذخاير

 Energyنامـه  هفتـه ( اسـت  كـرده  تجـاوز  اوپـك  در شـده  مشخص سهمية از مكرراً ونزوئال كشور

Compass (اعضاء اكثر كه است حالي در اين ؛ GECF از ايـران  و قطـر  روسـيه،  كشـور  سه جز به 

 گاز به صورت مجمع اعضاي از برخي توليدي گاز عالوه به. اند بهره بي عظيم وقف و عظيم ميادين

 نفـت  همـراه  گاز بصورت طبيعي گاز درصد 90 از بيش ونزوئال در مثال براي. است نفت همراه

 پذير امكان نفت توليد كاهش با تنها گاز توليد كاهش توليدكنندگان، اين براي). IEA, 2010( است

بنـد   پـاي  و بنـدي سـهميه  سيسـتم  پذيرش فقدان داليل ترينعمده از يكي مسئله اين. بود خواهد
 بـر  تـوجهي  قابل تأثير قطع طور به و بود خواهد بنديسهميه سيستم به كوچك كشورهاي نبودن

از . اي بودن بازار گاز بر خالف بازار نفت خـام چهارم؛ منطقه  .گذاشت خواهد GECF كارامدي
گاز طبيعي است؛ اين ) صادرات(بسيار زياد ترانزيت  گاز طبيعي، هزينةهاي بازار جمله ويژگي

-و يا هزينه 2)براي صادرات گاز از طريق خط لوله(هاي احداث خط لوله ها شامل هزينههزينه

اسـت؛ از   LNGسـازي بـراي صـادرات    سازي و گـازي هاي مايعهاي مرتبط با ساخت ترمينال
نيز با توجه به هزينة  LNGاي است و در بخش كامالً منطقه رو بازار گاز در بخش خط لوله اين

عالوه بايد به اين  اي است؛ بهبه وسيلة كشتي نيز بازار تا حدي منطقه LNGقابل توجه صادرات 
به دليل نبود دسترسي بـه   LNGواقعيت توجه داشت كه براي برخي از كشورها امكان صادرات 

براي همة كشورهاي عضو، امكان صادرات و همكـاري در  رو  هاي آزاد وجود ندارد؛ از اينآب
 و توليـد  ظرفيـت  كنتـرل  امكـان  مجمـع  پـنجم؛   3.وجود نـدارد  LNGهر دو بخش خط لوله و 

 بـه  بزرگ جديـد  توليدكنندگان ورود. ندارد بازار را به كوچك توليدكنندگان ورود از جلوگيري

 GECF كـارايي  تضعيف موجب نيستند، GECF عضو كه توليدكنندگاني سازي ظرفيت گاز يا بازار

                                                      
 در ينچيا 48 لوله خط طريق از زگا لنتقاا ةهزين، 2005شـده در سـال    عـالوه بـا توجـه بـه ارقـام ارائـه       است؛ به 2004شده مربوط به سال  ارقام ارائه. 1

  .متأسفانه آمارهاي جديدتري به صورت علمي يا رسمي در اين ارتباط در دسترس نيست. ستا دهبو مايل هر ازاي به رالد نميليو 4/3 ودحد
  . كيلومتر صرفة اقتصادي ندارد 5000به بازارهايي با فاصلة بيشتر از صادرات گاز از طريق خط لوله .  2
. و صادرات از طريق خط لولة شده است LNGبندي كلي شامل صادرات البته در اين مقاله براي رفع اين مسئله سعي در ارائة يك سيستم سهميه.  3

  . به اين دليل كه قيمت گاز متأثر از هر دو نوع صادرات است
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  كارتـل  يـك  ششـم؛ . باشد ناچيز بازار، رشد با مقايسه در آنها توليد ميزان كه، آن مگر شد؛ خواهد
توانايي اعمال نظم و مقررات بين اعضاي خود برخوردار باشد تـا از تخلـف در    از بايد كارامد 
را ) وليدكنندة شناور با مـازاد ظرفيـت  ت( براي مثال، چنين نقشي هاي توليد ممانعت كند؛ سهميه

البتـه، ايفـاي نقـش     ).Soligo & Jaffe, 2004( كنـد در بـازار نفـت و اوپـك، عربسـتان ايفـا مـي      
هـاي ثابـت    تر است؛ زيرا، هزينـه  خام به مراتب پرهزينه توليدكنندة شناور گاز در مقايسه با نفت

شود كه هزينة يك درصد ظرفيـت   ميدر صنعت گاز، برآورد . هاي گاز بسيار بيشتر است پروژه
بـه بـازار    LNGبا اين فرض كه كل يك درصد ظرفيت مازاد گاز بـه صـورت   ( مازاد توليد گاز

سـازي و   هاي توسـعة ميـدان، مـايع    ميليارد دالر است كه شامل هزينه 8/13 معادل) عرضه شود
نقشـي ممكـن اسـت    هـا، چنـين    رو با توجه به هزينه ؛ از همين)Fawzi 2004( شود تانكرها مي

رو امكـان اعمـال    از اين اي مايل به پذيرش آن نباشد؛ نتيجه، هيچ توليدكننده جذاب نبوده، و در
بندي كه ضمانت اجرايي داشته باشد، بسيار پيچيـده خواهـد بـود و سيسـتم     يك سيستم سهميه

در آن در يي هابندي تنها در صورتي قابل اجرا و پذيرش خواهد بود كه چنين محدوديتسهميه
  .نظر گرفته شده باشد

  
  ارائة مدل. 2

براي همكاري با يكديگر  GECFپيش از تدوين هرگونه بازي همكارانه بين كشورهاي عضو 
بايست قيمت بهينة گاز صادراتي كشورهاي عضو مجمـع، چـه   در زمينة تعيين سهمية توليد مي

جي صـادراتي بـه بازارهـاي    .ان.اي و چه الگاز صادراتي از طريق خط لوله به بازارهاي منطقه
-گذاري موجود گاز طبيعي و با توجه به اينهاي قيمتبا توجه به مكانيسم. جهاني تعيين شود

-هاي فسيلي است، بهتـرين مكانيسـم قيمـت   كه گاز، جانشيني براي نفت خام يا ساير سوخت

خام قيمت نفتبندي نفتي يا وابستگي قيمت گاز به گذاري شاخصگذاري گاز، مكانيسم قيمت
براسـاس  . تواند به تعيين قيمت بهينة گاز منتهي شوداست كه مي1هاي نفتييا سبدي از فرآورده
هـاي  گذاري، قيمت گاز صادراتي تابعي از قيمت سبد نفت، قيمت فـرآورده اين مكانيسم قيمت

پـس از تعيـين سـطح    . هاي فسيلي از جمله ذغال سنگ خواهد بودنفتي و قيمت ساير سوخت
بايست سطح توليد به نحوي تغيير كند كه سطح قيمت به سـطح قيمـت بهينـه    بهينة قيمت، مي

                                                      
1. Oil Linked Pricing Mechanism 
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نيازمند تدوين يك  GECFبه عبارتي، براي رسيدن به سطح قيمت بهينه كشورهاي عضو . برسد
  .بندي هستندسيستم سهميه

  

 GECFمعيارهاي تعيين سهمية اعضاء . 2-1
پك در بازار نفت خام، معياري براي تعيين سهمية هـر  در اين بخش با استفاده از تجربيات او

-شـده مـي  شـاخص معرفـي  . شـود براي صادرات گاز تعيين مي GECFيك از كشورهاي عضو 

عـالوه مـورد قبـول     بايست جامع و مانع باشد تا قابليـت كـاربرد در بلندمـدت را داشـته و بـه     
شـده بـراي آنهـا    ميه تعييننتيجه كشورهاي عضو نسبت به سه كشورهاي عضو قرار گيرد تا در

  . بند باشند؛ زيرا در غير اين صورت انگيزة تقلب بين كشورهاي عضو افزايش خواهد يافت پاي
، مطالعة جامعي در مورد تعيين يك سيستم 1986اعضاء يا يكي از اعضاء اوپك در سال 

سيستم بندي براي كشورهاي عضو انجام داد؛ هدف از انجام اين مطالعة ارائة يك سهميه
هاي بندي منصفانه و ماندگار بود؛ پس از انجام مطالعات، معياري مشتمل بر مؤلفهسهميه

اين معيارها به شرح جدول . اجتماعي كشورها معرفي شد -مرتبط با نفت و شرايط اقتصادي
  :هستند 1شماره 

  معيارهاي تعيين سهمية نفت كشورهاي عضو اوپك: 1جدول 

  

  .2003ساندرا، : منبع
  

هـاي  بندي اپـك، در ايـن بررسـي مؤلفـه    با توجه به برخي از ايرادات وارد به سيستم سهميه
هاي وابسته به نفت براي تعيين سهميه اعضـاء  اجتماعي كنار گذاشته و تنها از مؤلفه -اقتصادي

  1.استفاده شد

                                                      
 Sandrea, 2003: براي مطالعة بيشتر در اين ارتباط و چگونگي تعيين سهمية كشورهاي عضو اوپك، نگاه كنيد به. 1

  هاي نفتيمؤلفه  ياجتماع -هاي اقتصاديمؤلفه
  حجم ذخاير  جمعيت

  ظرفيت توليد  وابستگي به درآمدهاي نفتي

  هاي خارجيبدهي
  هاي گذشتهسهم توليد طي سال

  مصرف داخلي
  هاي توليدهزينه
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 معرفي متغيرهاي مدل .2-2
شاخصي تركيبـي برگرفتـه از    GECFدر اين مقاله، براي تعيين سهمية توليد كشورهاي عضو 

  . شودهاي ذيل معرفي ميمؤلفه
Rit هرچه حجم ذخاير گاز كشوري بيشتر باشد، سهم آن كشـور از صـادرات   حجم ذخاير؛

  .گاز مجمع بيشتر خواهد بود
EXPit  حجم صادرات گاز؛ هرچه حجم صادرات گاز يك كشور بيشتر باشد، سهم كشـور

دهندة توان به اين دليل كه اين شاخص نشان 1مذكور از صادرات گاز مجمع بيشتر خواهد بود؛
ادرات هر كشور است؛ به عبارت ديگر، اين شاخص براي در نظـر گـرفتن پتانسـيل و تـوان     ص

  .گيردصادرات كشورها مورد استفاده قرار مي
PERI it     درآمد سرانه؛ براين اساس هرچه درآمد سرانة كشوري بيشـتر باشـد، نيـاز كشـور

نتيجـه   در. متر خواهـد بـود و بـالعكس   مذكور به درآمدهاي ناشي از فروش منابع نفت و گاز ك
  .براساس اين معيار، فقيرترين كشور عضو، امكان توليد بيشتر دارد

RPit   نسبت ذخيره به توليد؛ با توجه به مباحث توسعة پايدار و توسعة بين نسـلي، پيشـنهاد
و صادرات گـاز كمتـر   شود هرچه نسبت ذخيره به توليد كمتر باشد، سهم كشورها از توليد مي

بـرداري سـريع كشـورهاي عضـو از ذخـاير      باشد؛ زيرا در غير اين صورت و در صورت بهـره 
-، تمام مـي )به لحاظ ذخاير گازي(توليدي خود، ذخاير گاز برخي از كشورهاي كوچك عضو 

  2.شود و اين كشورها به ناچار از مجمع خارج خواهند شد
  

  هاي مورد مطالعهبه لحاظ شاخص GECFبررسي وضعيت كشورهاي عضو  .2-3
در اين بخش براي تعيين سهميه صادراتي كشورهاي عضو مجمع، نخست؛ در جدول شماره 

شده در بخش قبل مورد  هاي معرفيوضعيت كنوني هر يك از كشورها در چارچوب شاخص 2
  . بررسي قرار گرفته است

  

                                                      
  . با توجه به اين شاخص؛ هر دو معيار حجم توليد و حجم مصرف داخلي در نظر گرفته شده است. 1
هي ممكن است بزرگ بودن عدد شاخص، به دليل حجم توليد بسيار اندك باشد؛ براي مثال اين موضـوع  البته بايد به اين نكته اشاره داشت كه گا. 2

  . در مورد كشور ونزوئال صادق است
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  مورد مطالعههاي به لحاظ شاخص GECFبررسي وضعيت كشورهاي عضو : 2جدول 

 كشور
  حجم ذخاير 

)تريليون متر مكعب(
سهم در مجمع 

 )درصد(

نسبت ذخيره به 
 )سال(توليد 

حجم صادرات 
  گاز

سهم از صادرات 
  )درصد(مجمع 

درآمدسرانه 
  #)دالر(

  1202 76/2 3/13 3/18 24/0 3/0 بوليوي
 10506 93/3 9/18 9/9 32/0 4/0ترينيداد و توباگو

 5700 0 0 * 5/4 5/5 ونزوئال

 2807 06/46 4/221 5/73 5/36 6/44 روسيه

 2161 9/1 1/9 * 27 1/33 ايران

 33931 34/25 8/121 * 5/20 25 قطر

 2192 71/10 5/51 7/57 7/3 5/4 الجزاير

 1911 28/2  11 7/35 8/1 2/2 مصر

 7885 49/0 4/2 * 22/1 5/1 ليبي

 513 4/5 9/25 * 17/4 1/5 نيجريه

 8811 1/1 3/5 ناچيز ناچيز ناچيز گينة استوايي

Source: BP Statistical Review, 2012 and World Development Indicators & Global Development 
Finance, World Bank. 

شاخص مد نظر بر حسب . است 2009براساس آمارهاي سال ، آمار مربوط به درآمد سرانه #.بيشتر از صد سال* 
  .است 2000هاي ثابت سال قيمت

  

هاي مورد نياز براي تعيـين  دوم؛ با توجه به وضعيت كنوني كشورها، و براي ساختن شاخص
شناسي معرفي شده در بخش قبـل، كشـورهاي عضـو     سهميه صادراتي كشورها، منطبق با روش

  ). 3نيد به جدول شماره نگاه ك(اند بندي شدهرتبه
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 هاي چهارگانهبراساس شاخص GECFبندي كشورهاي عضو رتبه: 3جدول 
  درآمد سرانه سهم از صادرات مجمع)سال(نسبت ذخيره به توليد   )tcm(حجم ذخاير  كشور
  10 235بوليوي

 2 327ترينيداد و توباگو

 5 891ونزوئال

 6 11611روسيه

 8 3  1010 ايران

 1 91110 قطر

 7 659الجزاير

 9 546 مصر

 4 474 ليبي

 11 788نيجريه

 3 112گينة استوايي

دهندة كمترين حجم ذخاير، كمترين نسبت ذخيره به توليد، كمترين سهم از صادرات مجمع نشان 1عدد : توضيحات
دهندة بيشترين حجم ، نشان11لعكس عدد و كمترين سطح درآمد سرانه در بين كشورهاي عضو مجمع است و با

ذخاير، بيشترين نسبت ذخيره به توليد، بيشترين سهم از صادرات مجمع و بيشترين سطح درآمد سرانه در بين كشورهاي 
  .عضو مجمع است

  محاسبات تحقيق: منبع

  
  مكانيسم تعيين سهمية صادرات اعضاء .2-4

از كشورهاي عضو، دو شاخص معرفـي  در اين بخش براي محاسبه سهميه صادراتي هر يك 
براي محاسبة شاخص اول، نخست عدد شاخص كه مجمـوعي از رتبـة كشـورهاي    . شده است

البته با توجه به فرضي كه در قسمت . شودهاي چهارگانه است، محاسبه ميعضو براي شاخص
خواهـد   قبل بيان شد، هرچه درآمد سرانة كشوري بيشتر باشد، نياز آن كشور به صادرات كمتر

كـه   عالوه با توجه بـه ايـن   رو عالمت مربوط به شاخص درآمد سرانه منفي است؛ به بود، از اين
ممكن است در محاسبه عدد شاخص، اين عدد براي برخي از كشورها از جمله گينـة اسـتوايي   

، جزئي به عنوان عرض از مبـدأ در نظـر   )1معادله (منفي شود، در معادله محاسبه عدد شاخص 
  . شده است، كه تأثيري در محاسبات تحقيق نداردگرفته 
  

 )1         (PERIRPEXPRQ ititititit −+++= α1 ,  11,...,2,1=i  
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)2( 

، سهمية صادراتي هر يك از كشورهاي عضو مجمع )1(عدد شاخص از معادلة  پس از محاسبة
با نسبت عـدد  سهمية صادراتي در اين روش معادل است . شود ، حساب مي)2(از طريق معادلة 

نتـايج حاصـل از تعيـين سـهمية     . شاخص هر يك از كشورها تقسيم بر مجموع اعداد شاخص
 . ، آمده است4اعضاء با اين روش در جدول شماره 

در مكانيسم دوم براي تعيين سهمية صادراتي هر يك از كشورهاي عضو، به جاي اسـتفاده از  
ين سهمية پيشنهادي هر يك از كشـورهاي  يك ميانگين حسابي، از يك ميانگين وزني براي تعي

وزن هر يك از كشورها معادل سهم ذخاير هر يك از كشورهاي عضو از . شودعضو استفاده مي
عالوه اعـداد مربـوط بـه حجـم ذخـاير كشـورهاي عضـو بـه دليـل           كل ذخاير مجمع است؛ به

اخص در نظر هاي صادراتي، براي محاسبه عدد شجلوگيري از ايجاد تورش در محاسبه سهميه
  . گرفته نشده است

  

 )3(        PERIRPEXPQ itititit −++= α2  
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  بنديتعيين سهمية كشورهاي عضو با استفاده از دو سيستم سهميه: 4جدول 
 سهم از روش دوم سهم از روش اول سهم فعلي از صادرات گاز كشور
 2/0  4/7 76/2 بوليوي

 2/0 5 93/3 وترينيداد و توباگ

 3 7/8 0 ونزوئال

 8/39 2/13 06/46 روسيه

 8/23 12 9/1 ايران

 4/21 12 34/25 قطر

 6/3 3/10 71/10 الجزاير

 6/1 1/9 28/2 مصر

 8/0 7 49/0 ليبي

 6/5 2/13 4/5 نيجريه

 01/0 1/2 1/1 گينة استوايي

  نتايج تحقيق: منبع    
از كشورهاي عضو در حال حاضر و سهم پيشنهادي با استفاده ، مجذور انحراف سهم هر يك 1: توضيحات

، مجذور انحراف سهم هر يك از كشورهاي عضو در حال حاضر و سهم پيشنهادي با 2. از روش اول است
  . استفاده از روش دوم است

  
  بندي كشورهاي عضوهاي سهميهارزيابي شاخص .2-5
  بنديمقايسة دو سيستم سهميه. 2-5-1

بنـدي بهينـه، از   بندي و انتخاب مكانيسم سهميهبراي مقايسة دو سيستم سهميهدر اين بخش 
هاي موجود اسـتفاده  شاخص مجموع مجذورات انحراف از سهم توليدي اعضاء نسبت به سهم

شـده كمتـر باشـد، شـاخص بـه لحـاظ        بديهي است هر چه عدد شاخص محاسـبه . شده است
رو شاخص مدنظر عبارت خواهـد   ود؛ از اينتر خواهد بسازگاري اعضاء و پذيرش آن مطلوب

  :بود از
  

)5(        
( )⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
∑ −= SSSSR C

it
P
itt

2
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هرچه رقم شاخص به . آمده است 5در جدول شماره  SSRنتايج حاصل از محاسبة شاخص 
تر باشد، بهتر است؛ به اين معنا كـه ميـزان انحـراف سـهمية پيشـنهادي و سـهمية       صفر نزديك

عالوه انگيزة  بندي وفق داده، بهراحتي خود را با سيستم سهميه موجود كمتر است و كشورها به
  . كشورها براي تخلف كاهش خواهد يافت

  
  بنديمقايسه و ارزيابي دو سيستم سهميه: 5جدول 

 كشور
انحراف روش 
 اول و واقعيت

انحراف روش 
 دوم و واقعيت

1 2 

 55/6 52/21 -56/2 64/4 بوليوي

 91/13 14/1 -73/3 07/1 ترينيداد و توباگو

 9 69/57 3 7/8 ونزوئال

 18/39 77/1079 -26/6 86/32 روسيه

 61/479 01/102 90/21 10/10 ايران

 52/15 95/177 94/3 34/13 قطر

 55/50 16/0 -11/7 41/0 الجزاير

 46/0 51/46 -68/0 82/6 مصر

 096/0 38/42 31/0 51/6 ليبي

 04/0 84/60 2/0 80/7 نيجريه

 188/1 1 -09/1 1 ييگينة استوا

SSR 010/1609  126/616 
  نتايج تحقيق: منبع            

، مجذور انحراف سهم هر يك از كشورهاي عضو در حال حاضر و سهم 1: توضيحات
، مجذور انحراف سهم هر يك از كشورهاي عضو در 2. پيشنهادي با استفاده از روش اول است
  . از روش دوم است حال حاضر و سهم پيشنهادي با استفاده

  
: تـوان بـه نكـات ذيـل اشـاره كـرد      بندي پيشنهادي مـي در مقام مقايسه بين دو روش سهميه

نخست؛ براساس شاخص مجموع مجذور انحرافات بين سهميه صادراتي پيشـنهادي و سـهميه   
دوم؛ براساس . بندي استتر براي سهميهصادراتي موجود، روش پيشنهادي دوم، روشي مناسب

ي محاسبه شده با روش اول، سهم پيشنهادي كشورهاي عضو از توليد مجمع براي همة هاسهم
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رو اين مسـئله   يابد؛ از اينكشورهاي عضو به جزء سه كشور روسيه، الجزاير و قطر افزايش مي
كـه بـه ترتيـب    ) ويژه كشورهاي روسيه و قطر به(ممكن است با مخالفت جدي اين سه كشور 

نتيجه احتمال شكسـت ايـن    گ گازي جهان هستند، مواجه شود و دراولين و سومين كشور بزر
هـاي پيشـنهادي بـا روش    بندي زياد است؛ اما از سوي ديگـر، در مـورد سـهميه   سيستم سهميه

عالوه به  يابد؛ بهدوم،سهم تمام كشورهاي عضو به جزء ونزوئال، ايران، قطر و نيجريه كاهش مي
رو بنـا بـه دو دليـل،     ر چندان محسوس نيست؛ از اينجز ايران، افزايش در سهم سه كشور ديگ

كه در آن از سهم  -بندي پيشنهادي دوم شده در جدول، سيستم سهميه منطبق با محاسبات ارائه
ذخاير گاز كشورها از كل ذخاير گاز مجمع، به عنـوان شاخصـي بـراي محاسـبة سـهم وزنـي       

هـاي موجـود و دوم، همگـامي    هاول، تفـاوت نـاچيز بـا سـهمي    : بهتر است -استفاده شده است
  . بنديكشورهاي بزرگ عضو مجمع با اين سيستم سهميه

هاي پيشنهادي براسـاس روش دوم، فقـط سـهم روسـيه از توليـد گـاز در       با توجه به سهميه
از . يابد كه ممكن است با مخالفت اين كشـور مواجـه شـود   اي ميمجمع، كاهش قابل مالحظه
تواند بـا توجـه بـه حجـم قابـل توجـه       نخست؛ روسيه مي: شودياين رو، دو راهكار پيشنهاد م

ذخاير و صادرات گاز جهان، نقش ناظم را در بازار گاز ايفا كند، مشابه نقش عربستان در بـازار  
كه بسياري از كشورهاي عضو از قبيل ايران و ونزوئال امكان توليـد و   دوم؛ با توجه به اين. نفت

پيشنهادي برايشان ندارند، كشورهايي كه تـوان صـادراتي آنهـا     صادرات گاز را تا سقف سهميه
توانند براي جبران كمبود صادرات ساير اعضاء در پيشنهادي براي آنهاست، مي بيشتر از سهمية

  1.مدت، بيشتر از سهمية خود توليدكنندمدت و بعضاً ميانكوتاه
سبد توليد گاز صادراتي گرفته در مورد سهم كشورهاي عضو از  باتوجه به محاسبات صورت

يابد و مجمع، فقط سهم كشورهاي روسيه، قطر و الجزاير از كل صادرات گاز مجمع كاهش مي
كه همة كشورهاي عضو مجمع، ظرفيت  البته با توجه به اين. يابدسهم ساير كشورها افزايش مي

ـ    مـدت و  اهو پتانسيل الزم را براي صادرات گاز در سطح سهميه توليدي خـود حـداقل در كوت
توانند تا حدي بيشتر از سهمية خـود  شايد بلندمدت نداشته باشند، كشورهاي روسيه و قطر مي

                                                      
تـا   20در اين مورد ممكن است ادعا شود بسياري از قراردادهاي صادرات گاز از جمله قراردادهاي صادرات گاز روسـيه، قراردادهـاي بلندمـدت،    . 1

در پاسخ به اين ادعا بايد اشاره داشـت كـه بـرخالف    . مدت وجود خواهد داشتنتيجه حتي امكان تخلف كشورهاي عضو در بلند ستند؛ درساله ه 25
-توان سـهميه رو در تمديد قراردادها مي مدت منقضي خواهند شد و از اينمدت و ميانوجود قراردادهاي بلندمدت بسياري از اين قراردادها در كوتاه

  . زني و تعديل قراردادهاي موجود نيز وجود داردعالوه امكان چانه به. دراتي را مد نظر قرار دادهاي صا
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هايي است تا ضمانت اجرايي پيـدا  بندي نيازمند مكانيسمعالوه، هر سيستم سهميه توليد كنند؛ به
ي اسـت كـه   نيز همانند اوپك نيازمند وجود توليدكننده، يـا توليدكننـدگان   GECFرو  كند؛ از اين

كه تجارت گاز مشتمل  عالوه با توجه به اين به 2.را در بازار گاز ايفا كنند 1نقش توليدكنندة ناظم
نتيجـه كشـور    جي و صادرات از طريق خـط لولـه، در  .ان.صادرات ال: بر دو روش عمده است

ناظم تواند نقش توليدكنندة ناظم را در بخش خط لوله و كشور قطر نقش توليدكنندة روسيه مي
  .جي ايفا كند.ان.را در بازار ال

هـاي قبـل اشـاره شـد، در ايـن مقالـه، هـدف ارائـة يـك مكانيسـم           طور كه در بخـش  همان
رو در اين بخش در پي دسـتيابي بـه چنـين سيسـتم      ثبات است؛ از اين بندي عادالنه و با سهميه
  .بندي هستيمسهميه

  
  مكانيسم تعيين حجم بهينة توليد .2-6

بـه طـور قطـع    . شـود مكانيسمي براي تعيين حجم بهينة توليد مجمع ارائه مـي در اين بخش 
-بندي توليد اعضاء بدون اطالع از حجم بهينة توليد بيتدوين هر گونه مكانيسمي براي سهميه

بنـدي پيشـنهادي، الگـويي    رو در اين بخش و قبل از ارائة مكانيسم سـهميه  اساس است؛ از اين
  .شده است يد گاز توسط كشورهاي عضو مجمع ارائهبراي تعيين حجم بهينة تول

  
  مكانيسم نخست. 2-6-1

شـده، سـپس    در اين مكانيسم، نخست در هر دورة زماني، قيمت بهينة گاز صـادراتي تعيـين  
  .حجم صادرات گاز متناسباً براي تغيير قيمت گاز و رسيدن به قيمت هدف تغيير خواهد كرد

المللي صادرات گـاز در  گذاري در قراردادهاي بينمتطي دو دهه اخير دو مكانيسم عمده قي
گذاري گاز بر حسب قيمت نفت خام يا سبدي از قيمت  نخست؛. سطح جهان حاكم بوده است

گذاري عمدتاً در قراردادهاي واردات گاز توسط اين مكانيسم قيمت 3.هاي نفتينفت و فرآورده
دت واردات گاز از طريق خط لوله توسط پاسفيك و قراردادهاي بلندم _كشورهاي منطقه آسيا 

                                                      
1. Swing Producer 

  . كشور عربستان در بازار نفت، نقش توليدكنندة ناظم را دارد. 2
3 . Oil – Indexed Pricing Mechanism 
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ايـن  . 1گـذاري رقابـت گـاز بـا گـاز     دوم؛ مكانيسـم قيمـت  . شودكشورهاي اروپايي استفاده مي
ايـن سيسـتم   . شـود قيمت گاز از قيمت نفت خام مـي  2گذاري باعث جداسازيمكانيسم قيمت

مورد استفاده قـرار   NBP4  و هاب گازي انگلستان، 3هنري هاب  در آمريكا،  گذاري عمدتاًقيمت
  . گيردمي

شواهد بازار داللت بر آن دارد كه قيمت گاز صادراتي كه از طريق مكانيسـم نخسـت تعيـين    
شود، همواره بيشتر از قيمت گاز تعيين شده بر اساس مكانيسم رقابتي بوده است؛ براي مثال مي

ت سـبد نفتـي وارداتـي    ، قيمت گاز صادراتي به ژاپن كه به صورت تابعي از قيم2009در سال 
براي (شود، در حدود دو برابر قيمت گاز در بازار هنري هاب بوده است تعيين مي5)JCC(ژاپن 

  ).2011، 6مطالعة بيشتر نگاه كنيد به كاناي
گيرد هاي تعيين قيمت بهينه، خود مختلف بوده كه در چارچوب اين بحث قرار نميمكانيسم

گذاري گاز در هر حال مكانيسم پيشنهادي قيمت. بعدي باشد اي براي مطالعاتتواند زمينهو مي
است كه در آن قيمت گاز صـادراتي تـابعي از    Oil-Linkedگذاري در اين مقاله، مكانيسم قيمت

هـاي ديگـري نيـز وجـود دارد از     طور كه اشاره شد، مكانيسـم  البته همان. خام استقيمت نفت
خام صادراتي اوپك، كه در آن قيمت بهينة نفـت از  جمله مكانيسم تعيين قيمت بهينه براي نفت

شـده، سـپس    زني و مذاكره بين اعضاء تعيينمنظر كشورهاي عضو اوپك، عمدتاً از طريق چانه
 7.شودمتناسب با آن، سطح بهينة صادرات هر يك از كشورهاي عضو تعيين مي

  
  مكانيسم دوم. 2-6-2

فرض كنيـد كـه اسـتراتژي    . است 1994، 8يرلشده در اين قسمت برگرفته از كار و مدل ارائه
  . يك استراتژي بلندمدت مبتني بر حداكثر كردن ارزش فعلي سود توليد باشد GECFبهينة 

  
                                                      

1. Gas – to – Gas Competition Pricing Mechanism 
2 . Decoupling 
3. Henry Hub 
4. National Balancing Point 
5. Japanese Crude Cocktail 
6. Miharu Kanai 

گذاري گـاز طبيعـي   هاي مختلف قيمتروش«: دهنوي، جالل و همكاران: گذاري گاز نگاه كنيد بههاي قيمتبراي مطالعة بيشتر در مورد مكانيسم. 7
  . 1391المللي انرژي، طرح پژوهشي، ، موسسة مطالعات بين»مطلوبروش  شنهاديو پجي اندر   بخش خط لوله و ال

8. Franz Wirl 
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  :كه در آن
C :هاي استخراج و فروش هر ميليون ميانگين هزينهBtu   گاز براي كشورهاي عضو مجمـع و

r : عالوه، يـك   ميانگين نرخ ترجيح زماني كشورهاي عضو مجمع است؛ بهنرخ تنزيل متوسط يا
اين . در بازار است GECFكنندة قيمت گاز سبد صادراتي ، تعيينp=P(q,t)تابع تقاضاي معكوس 

=∑يعنـي : تابع بستگي به مجموع توليد گاز مجمع توسط كشورهاي عضو xiq   و انتقـال آن
كنندة سطح بهينة توليد مجمع در هر دورة ن مسئلة حداكثرسازي، تعيينپاسخ اي. طي زمان دارد

 1.زماني خواهد بود

، بـه دسـت   1سطح توليد بهينة تجمعي كشورهاي عضو مجمع از طريق حداكثرسازي معادلة 
تـوان از طريـق مكانيسـم    مجمع، مي) صادرات كل(پس از تعيين سطح بهينة توليد كل . آيدمي

گاز هر يك از كشـورهاي عضـو را تعيـين    ) صادرات(ي سطح بهينة توليد بندي پيشنهادسهميه
پس در اين مورد هدف تعيين سطح بهينة توليد مجمع به نحـوي اسـت كـه ارزش فعلـي     . كرد

 . سود ناشي از صادرات مجمع طي زمان حداكثر شود

 
  مقايسة دو روش. 2-6-3

ي تعيـين حجـم بهينـة توليـد     شـده در دو بخـش قبلـي بـرا     هاي ارائهدر اين بخش، مكانيسم
طور كه اشاره شد، در مكانيسم اول، هـدف   همان. گيردمجمع مورد بررسي قرار مي) صادرات(

، قيمـت بهينـه   1-6-5شـده در بخـش    با توجه به تعريف ارائـه . تعيين سطح بهينة قيمت است
نفت كه در آن قيمت گاز بر حسب قيمت  گذاري استقيمتي است كه براساس مكانيسم قيمت

پس از تعيين سطح بهينة قيمت در هر . شودهاي نفتي تعيين ميخام يا سبدي از نفت و فرآورده
شـود و سـپس بـا توجـه بـه      در هر دوره تعيين مي) *q(، حجم بهينة توليد تجمعي )*P(دوره 
براي هر يك از كشورهاي عضو حجم بهينه صادرات هر يـك از اعضـاء    شده هاي تعيينسهميه

كـه، در مكانيسـم دوم، سـطح بهينـة صـادرات       شود؛ حال آنمورد بررسي، تعيين ميبراي دوره 

                                                      
شود براي محاسبة هزينة متوسط توليد و فروش از ميانگين حسابي و براي محاسبه نرخ تنزيل متوسط، از ميانگين وزني استفاده شود كـه  پيشنهاد مي. 1

چه درآمد سـرانة كشـوري از كشـورهاي عضـو بيشـتر باشـد،        ة كشورهاي عضو دارد؛ به عبارت ديگر، هرها رابطة معكوس با درآمد سراندر آن وزن
  . كمتر خواهد بود GECFدر محاسبة نرخ تنزيل متوسط ) جا شاخصي براي نرخ تنزيلدر اين(وزن نرخ بهرة آن كشور 
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شود و سپس سهم هر يك از تعيين مي) 6(مجمع به طور مستقيم از طريق حداكثرسازي معادلة 
رو تعيين سهم صادرات كشورهاي عضو مجمع با اسـتفاده از   از اين. اعضاء محاسبه خواهد شد

  . ولي سطح توليد اعضاء تابعي از سطح قيمت گاز نيست تر است،مكانيسم دوم ساده
  

  گيريبندي و نتيجهجمع. 3
تـرين تحـولي   ، مهـم 2001شايد بتوان تشكيل مجمع كشورهاي صادركنندة گـاز را در سـال   

اي از تشكيل ايـن مجمـع بـه دنبـال دوره    . دانست كه تا به امروز در بازار گاز اتفاق افتاده است
تشكيل مجمع اين نگراني را در . بوده است 21هاي منتهي به قرن طي سال هاي پايين گازقيمت

بين كشورهاي واردكننده به وجود آورد كه يك كارتل گازي در راه است و امنيت عرضـه گـاز   
هاي پـس از  طي سال. گاز در بازار افزايش خواهد يافت عالوه قيمت به خطر خواهد افتاد و به

هاي كشـورهاي عضـو و   و دليل تأثير چنداني بر بازار گاز، سياستتشكيل مجمع، اين نهاد به د
هاي ساختاري و موانع پيش روي مجمع در نخست؛ ناهمگني، ويژگي: قيمت گاز نداشته است

. داخل مجمع و در بازار گاز و دوم؛ افزايش قيمت گاز به داليل مختلف پس از تشكيل مجمـع 
برداري از ذخاير گاز كشورها، ركود اقتصـاد  بهرهدر هر حال برخي عوامل از جمله روند سريع 

جهاني و نظاير آن، كه به تفصيل در مقاله مورد بررسي قرار گرفته اسـت، باعـث ايجـاد مـازاد     
عرضه و كاهش تقاضا در بازار گاز شد كه دستاورد آن كاهش تدريجي و مداوم قيمت گاز پس 

با توجه به پتانسيل قابل توجـه آنهـا    رو كشورهاي عضو مجمع بوده است؛ از اين 2008از سال 
-ها براي افزايش قيمتصدد توسعة همكاري هاي گاز، دربراي تأثيرگذاري بر بازار گاز و قيمت

هاي فسيلي جايگزين طي ويژه با توجه به افزايش قيمت سوخت هاي گاز هستند؛ اين مسئله به
ت گـاز نيازمنـد تـدوين يـك     افـزايش قيمـ  . هاي اخير، از اهميت بيشتري برخوردار استسال

شرايط بازار گاز داللـت بـر آن   . بندي براي كنترل و كاهش حجم صادرات استسيستم سهميه
رو در ايـن   از ايـن . روسـت اي روبـه بندي با موانع جـدي دارد كه تدوين هرگونه سيستم سهميه

شرايط مجمـع و  نظر گرفتن شرايط بازار گاز،  بندي مداوم و موثر با درمقاله يك سيستم سهميه
اي آن بنـدي زمينة تدوين هر سيستم سهميهعالوه پيش كشورهاي عضو آن تدوين شده است؛ به

رو سـطح بهينـة صـادرات كشـورهاي      تعيين شود؛ از اين) صادرات(است كه سطح بهينة توليد 
توانـد  نتايج اين مطالعـه مـي  . عضو مجمع با استفاده از دو مكانيسم متفاوت پيشنهاد شده است
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گذاران كشورهاي عضو مجمع براي دستيابي به يك سيستم  مورد استفادة كارشناسان و سياست
 GECFعالوه براي رفع ايـن ابهـام كـه     بندي براي تأثيرگذاري بر قيمت گاز قرار گيرد، بهسهميه

در برخـي از مطالعـات از قبيـل مطالعـة      -گـذاري نيسـت   بندي و قيمـت مجمعي براي سهميه
به عنوان نهادي همانند يك اوپـك در بـازار گـاز يـاد شـده       GECFاز ) 2004(سوليگو و جف 

 فنـي كشـورهاي   و اقتصـادي  همكـاري  مجمـع  شود نـام ايـن سـازمان بـه     پيشنهاد مي -است
 كشورهايي اين انگيزه براي حدي تا صورت اين در. يا عنواني مشابه تغيير يابد 1گاز صادركننده

در نتيجـه در  . شوند سازمان اين وارد كه شود ايجاد مي ستنده ناظر كه اعضا هلند و نروژ مانند
كشورهاي صاحب فناوري توليـد و صـادرات   (صورت عضويت كشورهاي توسعه يافته گازي 

 در. آيـد امكان انتقال تجربيات و دانش در چارچوب مجمع به كشورهاي عضو فراهم مي)  گاز
 دهـد  مـي  انجـام  را زيادي مطالعاتي ايه فعاليت حاضر حال در كه گاز جهاني مجمع زمينه اين
  .كند كمك موضوع اين اجراي و ضمانت گيري شكل به تواند مي

  

                                                      
1. Gas Economic and Technical Cooperating of Exporting Countries Forum (GETCEF) 
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