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 املقدمة

الغاز الطبيعي املسال بالنظر إلى كل إقليم جغرافي ومستوى  تتباين وجهات النظر حول اآلفاق املستقبلية ألسواق

الدخل لدول اإلقليم. ففي حين تقود دول آسيا النمو في الطلب على الغاز الطبيعي املسال، باإلضافة إلى الرغبة 

ية األوروبية لتعزيز أمن الطاقة لديها عن طريق تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، نجد أن السياسات الحكوم

لكل من آسيا وأوروبا تزيد من حالة عدم اليقين حول مستقبل الغاز الطبيعي املسال. في ظل هذه الظروف، 

هناك وجهتا نظر حول مستقبل قطاع الغاز الطبيعي املسال، إحداهما ترى بأن السياسات الحكومية ستجعل 

 ملرحلة انتقالي
ً
 في كونه وقودا

ً
ة قبل التحول للطاقة الخالية من الكربون، من دور الغاز الطبيعي املسال محصورا

مقابل وجهة نظر ثانية مفادها بأن تحسن كفاءة التشغيل وانخفاض التكاليف ملنشآت الغاز الطبيعي املسال 

ستعزز من دوره في املستقبل كأحد مصادر الوقود األساسية، بغض النظر عن السياسات الحكومية. تستعرض 

از الطبيعي املسال، ومن ثم تقوم بمناقشة الدور املستقبلي املتوقع لهذه األسواق هذه الورقة هيكلية أسواق الغ

  في مزيج الطاقة العاملي.

( محلل في مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية aaldoseri@derasat.org.bhعبدالعزيز الدوسري )

أي املؤلف وال تعكس بالضرورة رأي مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والطاقة. تمثل اآلراء في هذه الدراسة ر 

 والدولية والطاقة.
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  مستقبل أسواق الغاز الطبيعي املسال

 تمهيد. 1

نستهل هذه الورقة بمقدمة نتحدث فيها عن أوجه الخالف الرئيسية في أسواق الغاز الطبيعي والنفط، ملا لذلك من 

الغاز الطبيعي ككل والغاز الطبيعي املسال على وجه الخصوص. بعد ذلك سنتطرق للحديث أهمية لفهم طبيعة قطاع 

 حول خصائص الغاز الطبيعي املسال.

 أوجه االختالف بين أسواق الغاز الطبيعي والنفط. 1.1

 بالرغم من الترابط البنيوي الوثيق بين القطاعين في مر 
ً
حلة يختلف قطاع الغاز الطبيعي عن قطاع النفط كليا

اإلنتاج. فمع اشتراك النفط والغاز الطبيعي في كثير من الحقول، إال أنه بعد عملية التنقيب واالستخراج يذهب كل 

 مورد من هذين املوردين في سلسلة تصنيع ونقل واستهالك مختلفة عن األخرى.

( لكال القطاعين. Midstreamتظهر إحدى أبرز االختالفات الرئيسية بين النفط والغاز في سلسلة النقل والتخزين )

ففي حين نجد أن تجارة النفط تعتمد على ناقالت النفط والخزانات الضخمة، والتي هي منخفضة التكاليف بشكل 

 بسبب بساطتها، نجد في الجهة األخرى الصعوبات والتكاليف املرتفعة في عملية نقل وتخزين الغاز الطبيعي.
ً
 كبير جدا

فط من ناحية صعوبة النقل والتخزين. فالنفط عبارة عن زيت كما هو أسمه باللغة يختلف الغاز الطبيعي عن الن

(، وهذا بحد ذاته يسهل من عملية التعامل معه من ناحية النقل والتخزين بكلفة منخفضة. بينما Oilاإلنجليزية )

ب للنفط على الشعلة نجد أنه من املألوف في صناعة النفط أن يتم حرق إنتاج الحقول من الغاز الطبيعي املصاح

في املنشآت النفطية، ويعود ذلك إما لعدم جدوى هذه الكميات القليلة من الغاز الطبيعي أو بسبب عدم توافر البنية 

 . (Bott, 2016)ملعالجة ونقل وتخزين الغاز الطبيعي –عالية التكلفة  –التحتية 

تعد تجارة النفط عبر الناقالت ومرافق التخزين مستقرة وآمنة، وأنها قد بلغت مرحلة عالية من النضج، مما جعلها 

التكلفة بشكل أصبحت تغني عن إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط على مساحات كبيرة ومواجهة  منخفضة

التعقيدات البيروقراطية. هذا على عكس تجارة الغاز الطبيعي، التي ظلت عملية التجارة فيها لسنوات طويلة مقتصرة 

ادات وصعوبة التعاقد بين املنتجين على مشاريع خطوط األنابيب عالية التكاليف، عالوة على مخاطر انقطاع اإلمد

 .(Thomas & Dawe, 2003) واملستوردين وغيرها من املعوقات
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مشاريع ضخمة بين كبار املنتجين وكبار املستهلكين  أدى هذا األمر إلى تشكل قطاع تجارة الغاز الطبيعي على هيئة

، مما منع صغار املستهلكين من الوصول إلى إمدادات الغاز الطبيعي (Mulherin, 1986) بشكل ثنائي وبعقود طويلة األمد

 كهذه.لى مشاريع ضخمة لعدم قدرتهم على التعاقد ع

 خصائص الغاز الطبيعي املسال. 1.2

هو عبارة عن الغاز الطبيعي املتعارف عليه )غاز امليثان بشكل رئيس ي( ولكن بعد  (Foss, 2007)الغاز الطبيعي املسال 

درجة مئوية( بهدف تحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. تكمن  -162ن يتم إخضاعه لعملية تبريد )أ

االستفادة من عملية تبريد الغاز الطبيعي في تقليل الحيز الذي يشغله. فبعد عملية تبريده وتحويله إلى سائل، يقل 

 تخزينه بكميات كبيرة مع تقليل التكاليف املصاحبة.مرة، وبذلك يسهل نقله و  600حجم الغاز الطبيعي بمقدار 

 بالغاز الطبيعي التقليدي الذي يتم عبر 
ً
يتم نقل الغاز الطبيعي املسال بشكل رئيس ي عبر الناقالت البحرية، مقارنة

خطوط األنابيب. يتم تجهيز الناقالت بخزانات مخصصة لنقل الغاز الطبيعي املسال. تعمل هذه الخزانات على حفظ 

درجة حرارة الغاز الطبيعي املسال طوال عملية نقله من موانئ التصدير إلى موانئ االستيراد. فعند الحاجة إلى خفض 

درجة الحرارة داخل هذه الخزانات، تقوم املضخات الداخلية بتبخير أجزاء من الغاز الطبيعي املسال بهدف تبريد 

تم تبخيرها من الغاز الطبيعي إلى وقود ملحركات الناقلة، بل قد حمولة الناقلة. بعدها يتم تحويل هذه الكميات التي 

تقوم الناقلة بتبخير أجزاء من الغاز الطبيعي املسال بشكل متعمد لحاجتها للوقود، حيث أن أغلب ناقالت الغاز 

 الطبيعي املسال لديها محركات تعمل بأكثر من مصدر للوقود.

 ,Dobrota, Lalić, & Komar) ز الطبيعي املسال في تقليل الحمولة الكلية للناقلةفي نهاية املطاف، تتسبب عملية تبخير الغا

 من إجمالي الحمولة املبدئية، ما 0.25. يتم تقدير هذا االنخفاض في الحمولة بنسبة (2013
ً
يتسبب في رفع % يوميا

 للمسافات الطويلة التي تستغرق أسابيع. بعد وصول 
ً
تكلفة استيراد الغاز الطبيعي املسال بشكل واضح، خصوصا

الغاز الطبيعي املسال إلى موانئ االستيراد، تتم هناك عملية إعادته إلى حالته الغازية ونقله عبر خطوط األنابيب إلى 

 املستهلك النهائي.

القرن العشرين. إال أن تقنيات التخزين ذ أوائل منالواليات املتحدة األمريكية بدأت صناعة الغاز الطبيعي املسال في 

والنقل لم تبلغ مرحلة متقدمة إال بعد عدة سنوات، حيث كانت بدايات تجارة الغاز الطبيعي املسال في الستينات 

رى. رغم انطالق تقنية تسييل الغاز الطبيعي من الواليات املتحدة، بين الجزائر من جهة وفرنسا وبريطانيا من جهة أخ

 في عام 
ً
 .2016إال أنها لم تقم ببناء مرفأ للتصدير إال مؤخرا
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يتم تسعير الغاز الطبيعي املسال بطريقة مغايرة لتسعير النفط. ففي أسواق النفط لدينا األسعار املرجعية لبرميل 

بي وغيرها، بحيث تمكن أسعار النفط هذه املنتجين واملستهلكين من شراء النفط، كسعر برنت وغرب تكساس ود

النفط إما بصورة فورية كتداول يومي أو بصورة آجلة عن طريقة عقود شراء مؤجلة. بينما األمر مختلف في قطاع 

ين الجهة املصدرة الغاز الطبيعي املسال، حيث يتركز التبادل التجاري في هذا القطاع على عقود توريد طويلة األمد ب

. تقلل هذه الصورة من مرونة قطاع (Agerton, 2017) والجهة املستوردة، ويتم في هذه العقود تحديد آلية األسعار 

.الغاز الطبيعي املسال وتصعب من عملية تحديد السعر الحقيقي له. سنبحث بالتفصيل هذه ا
ً
 لنقطة الحقا

 لصغار مستهلكي الغاز الطبيعي
ً
. فمنذ أول (Losz, 2017) مع كل ذلك، شكلت صناعة الغاز الطبيعي املسال متنفسا

، حيث بات من املمكن 
ً
شحنة للغاز الطبيعي املسال من الجزائر، بدأت صناعة الغاز الطبيعي في التغير تدريجيا

ز الطبيعي عبر املوانئ كما هو الحال مع النفط، ومن عدة مصادر لالستيراد، دون الحاجة لالرتباط الحصول على الغا

 مع مورد واحد من خالل مشروع خط لألنابيب وجميع املصاعب املتعلقة بذلك.

لى هو في قدرته ع –ملنافسة نظيره املنقول عبر خطوط األنابيب  –يبقى التحدي الرئيس ي للغاز الطبيعي املسال 

وإال ستجد ناقالت الغاز الطبيعي املسال ، (Dorigoni, Graziano, & Pontoni, 2010) الوصول للمستهلكين بأسعار تنافسية

نفسها ليست فقط في منافسة مع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وإنما أمام منافسة مصادر الطاقة األخرى التي 

 أكثر من الناحية االقتصادية.
ً
 ستبدو مجدية

 نمو صناعة الغاز الطبيعي املسال. 2

 
ً
 كبيرا

ً
خالل السنوات املاضية. فقد تضاعفت كميات الغاز الطبيعي املسال حققت صناعة الغاز الطبيعي املسال نموا

 في عام  140املتبادلة من مستوى 
ً
. 431 2018لتتجاوز في عام  2000مليار متر مكعب سنويا

ً
 مليار متر مكعب سنويا

( يتبين بوضوح كيف تقود القارة اآلسيوية الطلب على الغاز الطبيعي املسال. فقد تعزز موقع آسيا 1في الشكل )

، لتعود 2010كأحد أهم وجهات الغاز الطبيعي املسال، بينما يظهر ارتفاع مستوى الواردات األوروبية منه خالل عام 

 وتتراجع بعد ذلك. 

ة أمريكا الشمالية، حيث أدت وفرة الغاز الصخري في الواليات املتحدة إلى كذلك يظهر تراجع الطلب من قبل كتل

 نمو للطلب 
ً
تراجع الواردات، لتتحول الواليات املتحدة إلى أحد أهم الدول املصدرة للغاز الطبيعي املسال. هناك أيضا

 في دول أمريكا الوسطى والجنوبية، باإلضافة إلى الشرق األوسط وأفريقيا.
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 في أسواق الغاز 2) يظهر الشكل
ً
 مهما

ً
( أهم الدول املستوردة للغاز الطبيعي املسال. بدأت الصين والهند تلعبان دورا

 الواردات األوروبية في عام 
ً
الطبيعي املسال في األعوام القليلة املاضية. فقد تجاوزت واردات الصين والهند مجتمعة

ر من واردات املجموعة األوروبية ككل. في نفس العام، ، أصبحت واردات الصين لوحدها أكب2018، وفي عام 2016

 أصبحت الصين ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي املسال بعد اليابان، بعد تفوقها على كوريا الجنوبية.

مليار متر مكعب –واردات الغاز الطبيعي املسال (: 1الشكل )

 

 BP Statistical Review of World Energy 2019املصدر: 

متر مكعب مليار  –أهم وجهات الغاز الطبيعي املسال (: 2ل )الشك

 

 BP Statistical Review of World Energy 2019املصدر: 
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بينما تقود كل من الهند والصين النمو في الغاز الطبيعي املسال، تظهر اإلحصائيات تسارع النمو الصيني في السنوات 

لنمو الصيني في الغاز الطبيعي املسال هو تبني الحكومة الصينية القليلة املاضية بشكل ملحوظ. من أهم أسباب ا

 لسياسات بيئية متشددة ضد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

 من التشريعات التي أدت إلى تزايد عدد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز  2013فقد أصدرت الصين عام 
ً
عددا

 (SCPRC, 2013)فحم الطبيعي وتراجع دور املحطات التي تعمل بال
ً
لضعف إنتاجها من الغاز الطبيعي اضطرت  ، ونظرا

 الصين إلى اللجوء لالستيراد.

تستورد الصين الغاز الطبيعي عبر خطوط األنابيب من كل من أوزبكستان وتركمنستان، إال أن هذه اإلمدادات غير 

قة الكهربائية التي تطلبها الصين من أجل تغيير هيكلية قطاع الطا ةمستقرة وليست مناسبة لتوفير الكميات الكبير 

 في دخول أسواق الغاز الطبيعي املسال بشكل مكثف.
ً
 لديها. لهذا بدأت الصين مؤخرا

مليار متر مكعب –صادرات الغاز الطبيعي املسال (: 3الشكل )

 
 BP Statistical Review of World Energy 2019املصدر: 

 تزايد نصيب بقية دول 2الشكل )ال يقتصر األمر على ازدياد الحصص السوقية للصين والهند، ففي 
ً
( يالحظ أيضا

-كوريا الجنوبية-الهند-الصين-العالم من تجارة الغاز الطبيعي املسال. فقد تراجعت نسبة الوجهات الرئيسية )أوروبا

-كوريا الجنوبية-% بعدما كانت تحتكر كل من )أوروبا81اليابان( من مجموع تجارة الغاز الطبيعي املسال لتصل إلى 

. كانت األسواق في تلك الفترة مبنية بشكل رئيس ي على عقود التوريد 2000% من هذه التجارة أوائل عام 91بان( اليا
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طويلة األمد، بينما في الوقت الحالي تزايد دور العقود الفورية للغاز الطبيعي املسال، مما أتاح الفرصة للدول الصغيرة 

 لدخول سوق الغاز الطبيعي املسال.

د حصص بقية دول العالم أن يعزز مرونة أسواق الغاز الطبيعي املسال، وأن يقوي من السوق الفورية من شأن تزاي

 .(Losz, 2017) على حساب العقود طويلة األمد بين كبار مستهلكي ومنتجي الغاز الطبيعي املسال

(، مع مالحظة تزايد 3الطبيعي املسال بشكل رئيس ي )الشكل تقوم دول الشرق األوسط بتلبية الطلب املتزايد للغاز 

الدور األمريكي واألسترالي )من ضمن مجموعة آسيا( في زيادة كميات الغاز الطبيعي املسال املتوفرة في األسواق طويلة 

 األمد والفورية.

ع هذه الكميات ضمن سياق رغم االرتفاع الكبير في كميات تجارة الغاز الطبيعي املسال، إال أنه من الضروري وض

تجارة الغاز الطبيعي الكلية )املسال واملنقول عبر خطوط األنابيب( من أجل معرفة مقدار النمو للغاز الطبيعي املسال 

 مقارنة بقطاع الغاز الطبيعي بأكمله.

متر مكعب مليار  – 2018حجم تجارة الغاز الطبيعي خالل (: 4الشكل )

 

 BP Statistical Review of World Energy 2019املصدر: 

لتحديد حجم التغيير في أسواق الغاز الطبيعي بدقة، تجدر مقارنة الكميات املتداولة للغاز الطبيعي املسال مع كميات 

 2018( حجم تجارة الغاز الطبيعي الكلية لعام 4الغاز الطبيعي التقليدي املنقول عبر خطوط األنابيب. يظهر الشكل )

 لكل نوع.

805

431

الغاز الطبيعي عبر خطوط األنابيب

الغاز الطبيعي املسال
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، ضخامة تبين األ 
ً
رقام بأنه ال تزال أغلب تجارة الغاز الطبيعي تتم عبر خطوط األنابيب، ويعود ذلك لعدة أسباب. أوال

. ففي الوقت الحالي تنحصر أغلب مشاريع خطوط األنابيب 
ً
 والقادمة مستقبال

ً
مشاريع خطوط األنابيب القائمة حاليا

ي معظم هذه املشاريع كمزود للغاز الطبيعي. فعلى سبيل الضخمة بين أوروبا وروسيا والصين، حيث تتواجد روسيا ف

( والذي سيقوم بمضاعفة كميات الخط السابق Nord Stream 2املثال، هنالك الخط الثاني ملشروع السيل الشمالي )

(Nord Stream 1( خط السيل التركي 
ً
(، وهو Turk Stream( التي تذهب إلى أملانيا ومنها إلى الدول املجاورة. وهناك أيضا

خط لنقل الغاز الطبيعي من مناطق جنوب روسيا إلى تركيا، ليصل بعدها إلى دول جنوب أوروبا. يوجد كذلك 

( الذي سوف يقوم بنقل Shah Deniz 2مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي ألوروبا ولكنها ليست من روسيا، كمشروع )

 
ً
على مشروع آخر ال يقل أهمية عن مشاريعها في أوروبا، وهو  الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا. تقوم روسيا أيضا

 ( الذي يهدف إلى إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من أواسط روسيا إلى الصين.Power of Siberiaمشروع )

 بخالف هذه املشاريع الضخمة، هنالك عدد كبير من مشاريع خطوط نقل الغاز الطبيعي عبر األنابيب، لكنها التزال

غير مفعلة. يعود ذلك إلى التكلفة العالية لهذه املشاريع، والتي تتطلب إنشاء عقود شراء طويلة األمد يصل بعضها 

سنة. فبدون عقود الشراء طويلة األمد، يصبح من الصعب على املستثمرين املخاطرة بإنشاء هذه املشاريع  25إلى 

إلمدادات. لذلك يعتقد كثيرون أن أغلب الزيادة في تجارة دون وجود ضمانات لتوافر مستهلكين لهذه الكميات من ا

 .(Vivoda, 2019) الغاز الطبيعي خالل العقد القادم سوف تأتي من مشاريع الغاز الطبيعي املسال

مليار متر مكعب –نتاج الغاز الطبيعي إنمو (: 5الشكل )
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، تنخفض تكلفة استيراد الغاز الطبيعي عبر خطوط األنابيب، مما يقلل من حماس املستوردين الحاليين عبرها 
ً
ثانيا

، ورغم دخول الغاز الطبيعي املسال لسلسلة توريد معينة، فإن 
ً
لالنتقال إلى استيراد الغاز الطبيعي املسال. ثالثا

األنابيب جزء أساس ي لنقله عبر الحدود واألقاليم ملناطق ال تمتلك منافذ بحرية إلنشاء مرافئ واستيراده خطوط 

 عند ميناء االستيراد، بل يتم نقله غبر خطوط األنابيب 
ً
بشكل مباشر. فالغاز الطبيعي املسال ال يتم استهالكه مباشرة

 إلى مناطق أخرى ليتم استهالكه.

، عدم استقرار 
ً
األسواق الفورية للغاز الطبيعي املسال، وكثرة املخاطر التي يتعرض لها املنتجون واملستهلكون في رابعا

 Greenfieldاملشاريع الجديدة )
ً
( للغاز الطبيعي املسال، باملقارنة مع املشاريع التي تقام بالقرب من منشآت قائمة حاليا

(Brownfield.) 

الطبيعي املسال من منظور اقتصادي، يظهر التراجع األوروبي في إنتاج الغاز إذا ما نظرنا إلى تقسيم أسواق الغاز 

(. 5( والدول من خارج املنظمة )الشكل OECDالطبيعي مقارنة ببقية دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

عاني الدول األوروبية من (، تOECDفبينما تقود الواليات املتحدة وأستراليا النمو في إنتاج الغاز الطبيعي لبقية دول )

، والذي أدى بدوره إلى زيادة االعتماد على استيراد الغاز الروس ي غبر 
ً
معضلة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليا

خطوط األنابيب، أو اللجوء إلى أسواق الغاز الطبيعي املسال لتغطية حاالت انقطاع اإلمدادات أو تلبية الطلب 

 الستهالك.املفاجئ خالل أوقات ذروة ا

متر مكعب مليار  –نمو استهالك الغاز الطبيعي (: 6الشكل )
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( هي من يتحمل OECD) والتنميةمن جانب االستهالك، تسهل رؤية كيف أن الدول خارج منظمة التعاون االقتصادي 

( OECDطبيعي نتيجة النمو االقتصادي لهذه الدول. أما دول منظمة )الجزء األكبر من النمو في استهالك الغاز ال

ماعدا أوروبا، فكما بينا قبل قليل، ال تزال كل من كوريا الجنوبية واليابان أهم الدول املستوردة للغاز الطبيعي 

لصخري، حيث يظهر املسال، باإلضافة إلى تزايد االستهالك األمريكي للغاز الطبيعي نتيجة لوفرته بعد ثورة الغاز ا

 الذي رافق نمو إنتاجية الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي. 2009ارتفاع خط االستهالك بعد عام 

 عدم استقرار أسواق الغاز الطبيعي املسال وأثر ذلك على مستقبله. 3

لغاز الطبيعي حتى من خالل ااستيراد بإمكانهم لكثير من املستهلكين لم يكن  وسيلة املسالوفر قطاع الغاز الطبيعي 

  املسال. فقد أحدثت صناعة الغاز الطبيعي عوائق أخرى جغرافية و  لعواملخطوط األنابيب 
ً
كبيرة في قطاع  نقلة

 عن أسواق النفط التي بلغت مراحل متقدمة من النضج ،الغاز الطبيعي
ً
 كثيرا

ً
 الذي يبدو في نظر الكثيرين متأخرا

(Jensen, 2004). 

فاألسعار في أسواق الغاز تعاني من إشكاليات في آليات تسعير الغاز الطبيعي.  املساللطبيعي فال تزال أسواق الغاز ا

كثير من . هذا باإلضافة إلى اعتماد  (Stern, 2014)الطبيعي املسال ال تعكس حقيقة التوازن بين العرض والطلب

 ةتبدو هذه الحالة وكأنها مشابهو  ،على عقود طويلة األمد بين املصدرين واملستوردين املسالالطبيعي مشاريع الغاز 

 لحالة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط األنابيب.

 علىر املستهلكين افي حل إشكالية عدم قدرة صغبشكل كامل  املساللم تنجح أسواق الغاز الطبيعي  ،بهذه الصورة

الغاز الطبيعي املسال  و فإذا استمر منتج مع احتياجاتهم. ةومتناسب ةمرنبصورة الغاز الطبيعي الوصول إلى إمدادات 

في اشتراط إيجاد زبائن مسبقين وتوقيع عقود طويلة األمد قبل البدء في املشاريع، فإن ذلك سيجعل من الغاز 

بر خطوط األنابيب، لتتحول الخطوط الطبيعي املسال غير مختلف من الناحية النظرية عن الغاز الطبيعي املنقول ع

(، مع ما تحمله من سلبيات Virtual Pipelineالبحرية لنقل الغاز الطبيعي املسال إلى ما يشبه خطوط أنابيب افتراضية )

 لخطوط األنابيب التقليدية.

ى إيجاد سيمنع هذا األمر بدوره أسواق الطاقة من تحقيق أقص ى استفادة من قدرات الغاز الطبيعي املسال عل

املرونة الالزمة ألسواق الغاز الطبيعي، وهي املرونة التي تتمتع بها أسواق النفط لسنوات. لتوضيح أهمية املرونة في 

 لتوفر الكثير 
ً
األسواق، فلننظر كيف ساهمت هذه املرونة في إنشاء كثير من الدول ملصافي النفط على أراضيها نظرا

فلوال قدرة املصافي على استيراد النفط من أكثر من مصدر، القتصرت من إمدادات النفط من مصادر مختلفة. 
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( عند منتجي النفط Downstreamأسواق النفط على تبادل املنتجات البترولية وحصر قطاع التكرير والبتروكيماويات )

 أنفسهم.

التزال ، لكن (Hartley, 2015) بشكل ملحوظ املسالتوريد الغاز الطبيعي ل الفورية عقودالتزايد عدد  ،في الفترة األخيرة

إال أن  ،عقود طويلة األمدالقود الفورية أقل بكثير من الكميات املتداولة عبر عبر الع املسالكميات الغاز الطبيعي 

،مسار العقود الفورية ال يزال 
ً
. متصاعدا

ً
 ومن املتوقع أن يستمر هذا النمط مستقبال

 
ً
 بالنسبة لكل من املستهلكين واملنتجين، بل قد تكون  كما هو الحال في أسواق النفط، تشكل العقود الفورية معضلة

 من أسواق النفط
ً
ن و ينتفع املستهلك املسال. فحين تتراجع األسعار الفورية للغاز الطبيعي (1)الجدول  أكثر إشكاال

حين ترتفع األسعار نتيجة تراجع اإلنتاج أو تزايد الطلب من قبل املستهلكين تتحول املنفعة أما  ،على حساب املنتجين

 للمنتجين.

 سواق الفورية للغاز الطبيعي املسال(: سيناريوهات أسعار األ 1الجدول )

 تراجع األسعار ارتفاع األسعار 

تضرر املستهلكين مع مخاطر لتدمير الطلب  ن و املستهلك

املستقبلي على الغاز الطبيعي املسال 

 والتحول ملصادر أخرى للطاقة

املستهلكين والتشجيع على بدء  استفادة

مشاريع جديدة ملرافئ االستيراد وبقاء الغاز 

 املسال ضمن مزيج الطاقة

املنتجين الحاليين والتشجيع على  استفادة ن و املنتج

 بدء مشاريع جديدة ملرافئ التصدير

تضرر املنتجين الحاليين والتوقف عن 

 املض ي في إنشاء مشاريع جديدة

 ملؤلفاملصدر: من إعداد ا

مما سيؤذي  ه،حيث يتم تجميد املشاريع الجديدة لتصدير  املسال،تراجع األسعار الفورية صناعة الغاز الطبيعي  يضر 

 
ً
في تدمير الطلب على  ذلك فيتسبب ،ارتفاع االستهالك. كذلك الحال عندما ترتفع األسعارعند األسواق مستقبال

لكين لعدم االعتماد عليه في مزيج الطاقة والبحث عن مصادر أخرى وهذا بدوره سيدفع املسته املسال،الغاز الطبيعي 

 لتلبية الطلب املحلي للطاقة.

على حد  املستهلكينو املنخفضة إلى اإلضرار بكل من املنتجين و سيؤدي استمرار عدم التوازن بين األسعار املرتفعة 

للحاالت الطارئة ألمن ليبقى  املسالفي هذه الحالة من املتوقع أن يؤدي ذلك إلى انحسار دور الغاز الطبيعي ف. سواء

الحذر من قبل املستثمرين قبل تمويل أي مشروع ازداد اإلمدادات وبعض الدول املستهلكة، وبالنسبة للمنتجين 
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قبل غيرها  ذات التكلفة املنخفضة وكفاءة التشغيلاملشاريع املسال، حيث أصبح التركيز على جديد للغاز الطبيعي 

 .من املشاريع

 الخالف حول مستقبل أسواق الغاز الطبيعي املسال. 4

تسبب عدم نضوج أسواق الغاز الطبيعي املسال وارتفاع نسبة العقود طويلة األمد في تشاؤم الكثيرين حول مستقبل 

 وأن هذه الصناعة. بينما في الجانب اآلخر، يعتقد املتف
ً
ائلون بهذه الصناعة أن إصدار الحكم النهائي اليزال مبكرا

، وأنه بإمكان املشاريع الجديدة أن تقلل التكاليف التشغيلية بشكل أكبر لتتمكن من 
ً
التقدم التقني ال يزال مستمرا

يثيرها كل من دخول السوق وتحقيق الربحية بأسعار في متناول الكثير من املستهلكين. سنستعرض أهم النقاط التي 

 املتشائمين واملتفائلين حول مستقبل صناعة الغاز الطبيعي املسال.

 الغاز الطبيعي املسال كوقود ملرحلة انتقالية. 4.1

على أن دور الغاز الطبيعي املسال  ،(Stern, 2017)ولننظر على سبيل املثال إلى  ،ترتكز أطروحة الفريق املتشائم

 ملرحلة انتقالية قبل التحول إلى املصادر املتجددة وعديمة االنبعاثات الكربونية. هذا سيق
ً
تصر على كونه وقودا

املوقف مبني على فرضية استمرار دول العالم في االلتزام بتعهداتها حول االنبعاثات الكربونية، وعليه سيتعين على 

 ملرحلة انتقالي
ً
ة بين مصادر الطاقة عالية االنبعاثات واملصادر عديمة االنبعاثات. الغاز الطبيعي املسال أن يكون جسرا

 –في حال عدم قدرة الغاز الطبيعي املسال على تقديم نفسه كوقود مناسب لهذه املرحلة االنتقالية، فإن مستقبله 

 ال يدعو للتفاؤل. –حتى على املدى املتوسط 

 التصور ملستقبل الغاز الطبيعي املسال في أوروبا وآسيا:هنا سنناقش أهم النقاط التي يتم طرحها لتأييد هذا 

 ارتفاع األسعار وتفضيل الطاقة املتجددة (1)

 في األسواق خارج الواليات املتحدة  ،2014-2011فترة الخالل في األسواق الفورية أدى ارتفاع األسعار 
ً
خصوصا

 والفحم الذي يعتبر وقود ،املتجددةإلى تبني هذه الدول لسياسات تركز على مصادر الطاقة  ،كأوروبا وآسيا
ً
 رخيص ا

ً
 ا

 
ً
 مقارنة

ً
 املتقلبة.املسال بأسعار الغاز الطبيعي  جدا

 لذلك كبديل ملصادر الطاقة األخرى.املسال في أضرار كبيرة لصورة الغاز الطبيعي موجات ارتفاع األسعار تسببت 

تقوم الدول األوروبية بدعم مصادر الطاقة ا وفيه ،لجأت الدول األوروبية إلى تطوير سياسة جديدة لقطاع الطاقة
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  ،املتجددة، وفي نفس الوقت تتسامح
ً
مع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم نتيجة مخاطر ارتفاع معدالت  ،ولو مؤقتا

 .(Alves Dias et al., 2018)اقتصادية متعددة  اتحداث صدمة لقطاعإالبطالة و 

بينما في حقيقة األمر تقوم  ،هداف الطاقة املتجددةأالحديث عن تحقيق بيسمح هذا التوجه للسياسيين في أوروبا 

نجد هنا أنه بالرغم  طالق انبعاثات أكثر مما توفره مصادر الطاقة املتجددة.بإمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم 

ت الكربونية، تظهر العوائق املتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الطاقة من الهدف املعلن إللغاء مصادر الطاقة ذات االنبعاثا

 كأبرز التحديات التي تواجه صناع القرار في أوروبا.

 أمن إمدادات الطاقة األوروبية (2)

للغاز الطبيعي الروس ي الذي  2008-2006مدادات الطاقة وأمنها بشكل أكبر بعد االنقطاعات في إعاد الحديث عن 

إال أن أحداث أوكرانيا في  ،بعد الحرب الباردةو  أثناءيا. فمع استمرار أهمية هذا املوضوع ألوروبا أوكران يمر من خالل

 عززت من هذا املوقف األوروبي. 2014 أحداثإلى باإلضافة  2006-2008

ل في تراجع تتركز قضية أمن الطاقة األوروبية في الغاز الطبيعي وحاجتها إلى روسيا في ثالثة محاور. يتمثل املحور األو 

. أما املحور الثاني فيتمثل في فشل الدول األوروبية في تنويع مصادر الغاز 
ً
إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا كما بينا سابقا

الطبيعي مع عدم القدرة على االعتماد على أسواق الغاز الطبيعي املسال ذات التقلبات الشديدة. بينما يتمثل املحور 

الذي يعتبر ذو تكلفة أقل وفي نفس الوقت يزود أوروبا بكميات كبيرة  –واردات الغاز الروس ي  الثالث في محاولة تقليل

عن طريق خطوط األنابيب، ودون إيجاد البدائل املناسبة سيتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي والطاقة 

 بشكل عام في أوروبا.

األنابيب قليلة إن لم تكن معدومة. فكميات الغاز الطبيعي  تعد بدائل الغاز الطبيعي الروس ي القادم عبر خطوط

القادمة من شمال أفريقيا عبر خطوط األنابيب أصبحت تسير في مسار تراجعي، ويعود ذلك إلى ازدياد الطلب املحلي 

جديدة للدول املصدرة وتراجع استقرارها األمني والسياس ي، باإلضافة إلى عدم االستثمار في منشآت أو آبار إنتاج 

 ضخمة. رغم توفر احتياطيات ضخمة في هذه املنطقة، إال أن هنالك شكوك كبيرة حول 
ً
تتطلب بدورها مبالغا

 الجزائر( في التدفق خالل السنوات القادمة 
ً
استمرار كميات الصادرات القادمة من شمال أفريقيا )خصوصا

(Aissaoui, 2016). 

كذلك تواجه مشاريع خطوط األنابيب البديلة في أذربيجان وغيرها، التي تعتبر املمر الجنوبي لتغذية أوروبا، تحديات 

( Shah-Deniz 2األوروبي )-التركي-. فخط األنابيب األذربيجاني(Pirani, 2016)لتوفير الكميات الالزمة للسوق األوروبية 

از الطبيعي التي تطلبها أوروبا بسبب تزايد االستهالك املحلي في أذربيجان، وحتى سيواجه صعوبات في توفير كميات الغ

 في تركيا التي هي نقطة الوصل لهذا الخط.
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فيما يتعلق بالبنية التحتية األوروبية الستيراد الغاز الطبيعي املسال، ال تعمل مرافئ استيراد الغاز الطبيعي املسال في 

% فقط من قدرتها 24حيث تشير اإلحصائيات إلى بلوغ نسبة تشغيل هذه املرافئ  ابية،أوروبا بكامل طاقتها االستيع

، بإمكان هذه املنشآت لعب دور في تنويع مصادر (Corbeau & Ledesma, 2016)الكلية السنوية 
ً
الغاز الطبيعي، . نظريا

لكنها تواجه صعوبة في إيجاد أسعار مناسبة لصادرات كل من الواليات املتحدة وأستراليا من الغاز الطبيعي املسال، 

 ال سيما مع ارتفاع األسعار في آسيا مقارنة باألسعار األوروبية.

 ، التي اتسمت بتراجع إ2014إلى  2011ال تزال الدول األوروبية تتذكر الفترة من 
ً
مدادات الغاز الطبيعي املسال نظرا

للطلب املتزايد من دول شرق آسيا. فالطلب القادم من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ال يمكن تلبيته إال من خالل 

 النعدام البدائل لدى هذه الدول، كخطوط األنابيب، وهي بدورها مستعدة 
ً
شحنات الغاز الطبيعي املسال، نظرا

  بكثير من نظرائها األوروبيين. لدفع أسعار أعلى

 European)، أصدر اإلتحاد األوروبي ورقة إطار عمل استراتيجية لبحث أمن الطاقة لدول اإلتحاد 2015في 

Commission, 2015). غاز طرحت هذه الورقة مبادرات لتمويل مشاريع جديدة لبناء خطوط أنابيب ومرافئ استيراد ال

الطبيعي املسال، إال أن هذه املشاريع ليست بهدف تحقيق بدائل اقتصادية ومجدية للوضع الراهن وإنما لتحقيق 

 أمن إمدادات الطاقة للدول التي هي عرضة بشكل أكبر لتهديد انقطاع اإلمدادات.

ي هي الجدوى التجارية ملرافئ تبقى املشكلة األهم لدى الدول األوروبية الراغبة في تنويع مصادرها من الغاز الطبيع

 قبل بناء مرافئ جديدة. ففي حين تسعى مفوضية اإلتحاد األوروبي 
ً
استيراد الغاز الطبيعي املسال املوجودة حاليا

لتشجيع الدول األعضاء على إيجاد البدائل عن الغاز الروس ي، تجد الدول األوروبية نفسها أمام ضرورة تقييم أوضاع 

الدوافع السياسية لتنويع مصادر الغاز الطبيعي، مما يعني إمكانية زيادة واردات الغاز السوق بغض النظر عن 

 الطبيعي املسال، شرط تحقق األفضلية السعرية لهذه املصادر مقارنة بالغاز الروس ي القادم عبر خطوط األنابيب.

فهناك مخاطر أخرى ال تحظى بنفس  تتجاوز مشكلة توريد الغاز الطبيعي لدول اإلتحاد األوروبي قضية الغاز الروس ي.

، ونذكر على سبيل املثال انقطاع اإلمدادات الليبية إلى (Lochner & Dieckhöner, 2012)االهتمام ولكنها ال تقل أهمية 

. فدولة مثل إيطاليا ال يتم النظر في أمن الطاقة لديها بسبب انقطاع إمدادات ليبيا كما 2011إيطاليا منذ أحداث 

البلطيق وبولندا. تبين هذه القضية تعقيدات أمن الطاقة يتم النظر ملخاطر انقطاع اإلمدادات الروسية لدول 

 األوروبية وعدم انسجام األولويات بين الدول األعضاء والقرارات الصادرة من قبل املفوضية األوروبية.

 مستقبل الغاز الطبيعي املسال خارج أوروبا (3)

يادات العاملية في القدرات ستشكل كل من الصين والهند نصف الز  (2018 ,(IEA))حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 

. ورغم تراجع دور الفحم في كثير من مناطق العالم، إال أنه سيظل في 2040اإلنتاجية للطاقة الكهربائية حتى عام 
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 الصين والهند  –آسيا 
ً
 إلنتاج الطاقة الكهربائية، حيث توجد احتياطيات كبيرة ورخيصة  –وخصوصا

ً
 مهما

ً
مصدرا

 الة الطاقة الدولية أن يستمر الغاز الطبيعي بلعب دور مهم في هاتين الدولتين.من الفحم. مع ذلك تعتقد وك

جيجاوات من الطاقة  298سوف تضيف الصين نحو  2040أنه بحلول عام  (2016 ,(IEA))تتوقع وكالة الطاقة الدولية 

جيجاوات من  1306جيجاوات من الطاقة اإلنتاجية من الغاز الطبيعي و  132اإلنتاجية عن طريق الفحم مقارنة بـ 

جيجاوات بواسطة  300ا بأن يتم إضافة املصادر املتجددة. بينما في الهند، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى توقعاته

 جيجاوات من املصادر املتجددة. 443جيجاوات من الغاز الطبيعي و  92الفحم و 

مع وجود السياسات الصينية املحلية التي تهدف إلى تقليل استخدام الفحم في مقابل زيادة حصة الغاز الطبيعي 

تصورات مختلفة حول قدرة الصين يبدو أن وكالة الطاقة الدولية لديها  ،(SCPRC, 2013)إلنتاج الطاقة الكهربائية 

 مع املعطيات الحالية ألسواق الغاز الطبيعي املسال.
ً
 على مواصلة العمل بهذه السياسات على املدى البعيد، خصوصا

  ،2017أسعار الغاز الطبيعي املسال في األسواق الفورية بشكل كبير خالل عام  ارتفاعتسببت الصين في فقد 
ً
خصوصا

دوالر/مليون وحدة حرارية. بمعدل ارتفاع  7.1فقد بلغ معدل سعر الغاز الطبيعي املسال  منطقة شرق آسيا.في 

بل  ،دوالر/مليون وحدة حرارية11الشتاء وصلت األسعار إلى مستوى  فيوفي وقت ذروة االستهالك  ،%25سنوي بلغ 

 هذا املعدلقد فاق ية، و دوالر/مليون وحدة حرار  9.1مستوى  2018معدل األسعار في النصف األول من  لقد بلغ

 .%47بنسبة  2017عام من لنصف األول مثيله ل

 أمام خطط الحكومة الصينية ملواصلة نموها االقتصادي
ً
وفي نفس الوقت السيطرة على  ،تعتبر هذه األسعار عائقا

ر بالقطاعات التلوث البيئي الناتج من التوسع الصناعي لديها. فارتفاع األسعار لهذا املستوى سيتسبب في اإلضرا

 .ضعاف أمن الطاقة الصينيإلى جانب إ ،قتصاديةاال

  تنفيذ هذه السياساتفي قدرة الصين على  أدى هذا األمر إلى التشكيك
ً
سيما وأن الحكومة  ال  ،في وقت قصير جدا

 على استمرار نموها 
ً
 . مع تزايد استهالك الغاز الطبيعي لألغراضمستمربشكل  االقتصاديالصينية حريصة جدا

 الصناعية وإنتاج الكهرباء والتدفئة، من املتوقع أن تستمر األسعار في األسواق الفورية باالرتفاع.

منها العمل على إنشاء أسواق للمضاربة على عقود  ،االستمرار على هذا املسار يقامت الصين بعدة خطوات لتفاد

نشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعي وكذلك إ كما تمتوريد الغاز الطبيعي املسال بشقيها الفوري وطويل األجل. 

شاريع البنية التحتية هذه من قدرة الصين على تقليل تقلبات األسعار خالل ستعزز محيث  ه،ت لتخزينآبناء منش

 .فترات ذروة االستهالك وحاالت االنقطاعات غير املتوقعة
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املاضية إلى إعادة تفكير الحكومات في تشكيلة أدت تذبذبات وارتفاعات أسعار الغاز الطبيعي املسال خالل السنوات 

. فمع رغبة هذه الحكومات في االبتعاد عن الفحم ألسباب بيئية وصحية، إال أن الغاز الطبيعي 
ً
مزيج الطاقة محليا

 للفحم. يضع ذلك كله الغاز الطبيعي املسال كبديل 
ً
املسال أظهر عدم قدرته على توفير البديل املستقر اقتصاديا

 لحاالت الطارئة لتغطية تراجع اإلمدادات من املصادر األخرى أو لتلبية االرتفاعات املوسمية للطلب.متاح ل

حتى مع إغفال مسألة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي املسال في السنوات القليلة املاضية، تنظر الدول اآلسيوية للفحم 

. ففي دول جنوب شرق 
ً
جيجاوات من الطاقة اإلنتاجية التي  30آسيا هناك من زاوية أمن إمدادات الطاقة محليا

 ,Shearer & Buckley) جيجاوات إضافية تم التصريح لها في الفترة األخيرة 60تعمل بالفحم تحت اإلنشاء، باإلضافة إلى 

2019). 

 6من الصعوبات التي ستواجه صناعة الغاز الطبيعي املسال قدرة املستهلكين على تحمل أسعار الغاز إذا ما تجاوزت 

دوالر/مليون وحدة حرارية، ستجد الدول  6دوالر/مليون وحدة حرارية. فحين تبدأ األسعار في االرتفاع عن مستوى 

عوبات في تحمل هذه التكاليف للتزود بالغاز الطبيعي. سينعكس هذا األمر على التخطيط طويل األمد النامية ص

 لهذه الدول.

لغاز الطبيعي املسال. ( لGreenfieldمن جانب آخر، هنالك تردد من قبل املستثمرين من الدخول في مشاريع جديدة )

ع جديد سيتطلب أن تكون أسعار الغاز الطبيعي املسال حيث تشير التقارير إلى أن السعر املناسب لبدء أي مشرو 

 دوالر/مليون وحدة حرارية. 10عند مستوى 

فالتباين واضح بين قدرة املستهلكين من خارج أوروبا وجدوى مشاريع الغاز الطبيعي املسال في ظل هذه األسعار. في 

 ا
ً
لصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، ظل هذا املوقف، من املتوقع أن تقوم الدول غير األوروبية، وخصوصا

.
ً
 باالستمرار في دعم مشاريع انتاج الطاقة بواسطة الفحم كما أشرنا سابقا

 صعوبة إيجاد السعر املناسب للمنتجين واملستهلكين (4)

ستعتمد نسب النمو في إمدادات الغاز الطبيعي املسال حول العالم على نجاح النموذج التجاري الحالي لهذا القطاع. 

 بأسعار الغاز الطبيعي املنقول عبر خطوط تتط
ً
 بشكل ملحوظ مقارنة

ً
 مرتفعة

ً
لب مشاريع الغاز الطبيعي املسال أسعارا

 األنابيب.

فمع املرونة في عملية تصدير واستيراد الغاز الطبيعي املسال لكل من املنتجين واملستهلكين، تظهر عوائق تتعلق بقدرة 

اد املستهلكين لالستيراد بأسعار مرتفعة. تظهر بعض التقارير حاجة املصدرين املصدرين على تحقيق الربحية واستعد
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 ,Corbeau & Ledesma)دوالر/مليون وحدة حرارية، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية  11و  8إلى أسعار تتراوح بين 

 . (Henderson, 2017)دوالر/مليون وحدة حرارية  14-10وترتفع هذه األرقام في أستراليا لتصل إلى  ،(2016

األخذ بسعر الغاز  في حساباته إلى (Stern, 2017)فيشير  ،أما بالنسبة ملشاريع الغاز الطبيعي املسال في الواليات املتحدة

دوالر/مليون وحدة حرارية  3.5-3دوالر/مليون وحدة حرارية باإلضافة إلى  3( عند Henry Hubالطبيعي في بورصة )

كرسوم تحويله إلى غاز مسال. بذلك ستتمكن منشآت تصدير الغاز الطبيعي املسال في الواليات املتحدة من تحقيق 

 دوالر/مليون وحدة حرارية. 8.5-8الربحية في آسيا عند أسعار 

دوالر/مليون وحدة  3حتى مع ثورة النفط الصخري وتراجع أسعار الغاز الطبيعي داخل الواليات املتحدة إلى مستوى 

يعي (، يظل مصدرو الغاز الطبيعي املسال في أمريكا بحاجة لبلوغ سعر الغاز الطبHenry Hubحرارية في بورصة )

 املسال ثالثة أضعاف مستواه في البورصة املحلية.

على ذلك بقوله أنه من املتوقع في املستقبل املنظور أن تتأرجح أسعار الغاز الطبيعي في بورصة  (Stern, 2017)يعلق 

(Henry Hub بين )الية ملنشآت تصدير الغاز الطبيعي دوالر/مليون وحدة حرارية، ومع التكاليف التشغيلية الح 5و  3

املسال، ليس من املتوقع أن تتمكن الواليات املتحدة من املنافسة في الكثير من األسواق، باإلضافة إلى عدم قدرتها 

 على تحقيق املردود الكافي للمستثمرين.

(5)  
ً
 العصر الذهبي للغاز الطبيعي لم يدم طويال

 بعنوان "هل سندخل العصر الذهبي للغاز الطبيعي؟"  2011أصدرت وكالة الطاقة الدولية في عام 
ً
 ,(IEA))تقريرا

والذي ناقش في وقته ثورة النفط والغاز الصخريين في الواليات املتحدة األمريكية وإمكانية استنساخ التجربة ، (2011

 األمريكية في دول أخرى.

حمل التقرير الكثير من التفاؤل، إلى درجة أنه اشتهر بين املحللين باسم "العصر الذهبي للغاز الطبيعي" بسبب توقعاته 

كما  استخراج الغاز الطبيعي الصخري بتكلفة مشابهة أو أعلى بقليل من التكلفة األمريكية. الكبيرة النتشار تقنيات

 
ً
استنتج التقرير بأنه وفق املعطيات في تلك املرحلة، فإنه من املتوقع أن يتعاظم الطلب على الغاز الطبيعي )نتيجة

% من مزيج الطاقة لدول 25ك الوقت ، وأن يشكل في ذل2035% بحلول عام 50لوفرته وأسعاره املنخفضة( بنسبة 

 العالم.

بإصدار تقرير آخر يقلل من توقعاتها السابقة في تقرير "العصر  2015بعدها قامت وكالة الطاقة الدولية في عام 

الذهبي". يعود السبب في ذلك إلى عدم نجاح تجارب الغاز الصخري في أي دولة خارج الواليات املتحدة، حتى في 
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ا اللتين لم تتمكنا من تحقيق النمو الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي الصخري كما حصل في الواليات الصين وأسترالي

 املتحدة. 

 في التنافسية املسالالغاز الطبيعي . 4.2
ً
 يحقق تقدما

ولننظر على سبيل املثال إلى ما  ،في الجانب اآلخر، يتحدث املتفائلون حول مستقبل صناعة الغاز الطبيعي املسال

عن تطور هذه الصناعة وتحقيقها لتخفيضات كبيرة في التكاليف، والتي بدورها ستقلل من  ،(Steuer, 2019)قاله 

 الحاجة لعقود توريد طويلة األمد، وكذلك ستساهم في تقليل اضطرابات األسعار في األسواق الفورية.

ل، يتم تقسيم هذه األسواق إلى أسواق ذات دخل عال وأخرى ذات دخل لفهم هيكلة أسواق الغاز الطبيعي املسا

متدن. بهذا التقسيم يسهل تحديد مواطن الضعف والقوة في هذه األسواق. فاألسواق عالية الدخل تمثلها بعض 

الطبيعي  الدول األوروبية وكوريا الجنوبية واليابان والصين بشكل رئيس ي، بينما تنتمي بقية الدول املستوردة للغاز 

 املسال لفئة األسواق متدنية الدخل.

دوالر / مليون وحدة  –(: تنافسية مشاريع الغاز الطبيعي املسال في أسواق الدخل العالي ملنطقة أوروبا 7الشكل )

يةحرار 

 
 ألسعار الغاز الطبيعي املسال لكل من هاتين السوقين. فاألسواق عالية الدخل لديها سقف  (Stern, 2017)يضع 

ً
سقفا

رات/مليون وحدة حرارية. دوال  6دوالرات/مليون وحدة حرارية، بينما في األسواق متدنية الدخل يبلغ سقف األسعار  8
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 لقدرة الغاز الطبيعي املسال على الحصول على زبائن لكل من هذه األسواق بناء 
ً
 واضحا

ً
تشكل هذه األسعار معيارا

 على األسعار الفورية.

 في استهالك الغاز الطبيعي  (2017 ,(IEA))أظهرت وكالة الطاقة الدولية 
ً
أن الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا تشهد نموا

دوالرات/مليون وحدة حرارية بدأ  8دوالرات/مليون وحدة حرارية، بينما عند بلوغ األسعار  6عند مستوى أسعار 

لطبيعي املسال في قدرتها على توفير األسعار املناسبة لضمان الطلب بالتراجع. إذن يتمثل التحدي لصناعة الغاز ا

 استمرار الطلب والحفاظ على دوره في مزيج الطاقة العاملي.

. تم تقييم مشاريع الغاز الطبيعي املسال (Steuer, 2019)( املقتبسة من 10-7في تحليلنا التالي نستعين باألشكال التالية )

ل واملتدنية بحسب املوقع الجغرافي. فنتيجة لتغير تكاليف الشحن لكل بقعة عن طريق تقسيم األسواق عالية الدخ

 جغرافية، تم تقسيم األسواق بهذه الصورة إضافة إلى تقسيمها حسب مستوى الدخل.

-كوريا الجنوبية-(: تنافسية مشاريع الغاز الطبيعي املسال في أسواق الدخل العالي ملنطقة آسيا )الصين8الشكل )

 دوالر / مليون وحدة حرارية –وان( تاي-اليابان

 

تظهر تحليالت التنافسية للمشاريع الجديدة للغاز الطبيعي املسال قدرة أغلب املشاريع على املنافسة في أسواق 

. بالنسبة ألسواق منطقة أوروبا عالية الدخل، 
ً
الدخل العالي ملنطقة آسيا، باستثناء املشاريع األمريكية القائمة حاليا

.
ً
 نجد أن املنشآت الحالية في الواليات املتحدة غير تنافسية في هذه األسواق أيضا
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تكلفة الغاز التسييل الشحن ($8.76)السقف املحدد 
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دوالر لكل مليون  –(: تنافسية مشاريع الغاز الطبيعي املسال في أسواق الدخل املتدني ملنطقة أوروبا 9الشكل )

 وحدة حرارية

 

. لعل أبرز ما يلفت اإلنتباه هو التراجع الكبير في التكاليف للمشاريع األ 
ً
مريكية القادمة مقارنة باملشاريع القائمة حاليا

 لعوائق 
ً
لكنها ال تزال في موقع تنافس ي ضعيف مع بقية املصدرين للتنافس على األسواق اآلسيوية عالية الدخل، نظرا

(. قد يكون من املنطقي أن تركز املشاريع األمريكية ع
ً
 طويال

ً
لى جغرافية )املرور من قناة بنما مكلف ويأخذ وقتا

 من محاولة منافسة بقية 
ً
اإلستفادة من تحسين كفاءة اإلنتاج لزيادة حصصها السوقية في األسواق األوروبية بدال

 املصدرين آلسيا.

-باكستان-(: تنافسية مشاريع الغاز الطبيعي املسال في أسواق الدخل املتدني ملنطقة آسيا )الهند10الشكل )

بنغالديش(
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(، تظهر الصعوبات التي قد تواجه بعض هذه املشاريع لتلبية الطلب من قبل هذه األسواق 10و)( 9بينما في الشكلين )

 فيه الكثير من  6متدنية الدخل سواًءا في أوروبا أو في آسيا. فوضع سقف 
ً
دوالرات/مليون وحدة حرارية يبدو رقما

 التحدي لهذه املشاريع.

لغاز الطبيعي املسال على مواصلة تقليل التكاليف وتحقيق إال أن ذلك لم يمنع من التفاؤل حول قدرة صناعة ا

 من ناحية توفير الغاز الطبيعي املسال بأسعار في متناول 
ً
التنافسية في األسعار. فاملشاريع الجديدة تعتبر متقدمة جدا

عار ملختلف كثير من املستوردين، بمن فيهم الدول متدنية الدخل. من خالل تحليل تكاليف هذه املشاريع وسقف األس

 األسواق، يتضح بأن الدور الكبير ملواصلة نمو قطاع الغاز الطبيعي املسال يكمن في األسواق اآلسيوية.

 الخالصة. 5

تتباين وجهات النظر حول مستقبل صناعة الغاز الطبيعي املسال، ويعود ذلك إلى تداخل العوامل االقتصادية 

الة عدم اليقين حول السياسات الحكومية من جهة أخرى. تطرقنا والتطورات التقنية لهذه الصناعة من جهة، وح

لبعض هذه السياسات الحكومية التي من شأنها التأثير بشكل كبير على مستقبل هذه الصناعة، كالسياسات األوروبية 

 لتقليل االنبعاثات الكربونية وأمن الطاقة والسياسات الصينية املوجهة لتقليل التلوث.

قبل صناعة الغاز الطبيعي املسال، لعل من املهم التركيز على واقعية السياسات الحكومية فمن أجل فهم مست

، مع محطات الكهرباء التي تعمل 
ً
املطروحة والقدرة على تنفيذها كما هي. فمثلما بينا كيف تتسامح أوروبا، ولو مؤقتا

 الرتباطها بسلسلة قطاعات اقتصادية أخرى وما
ً
ت اقتصادية، تطرقنا كذلك للسياسات لها من تبعا بالفحم نظرا

 الصينية ملكافحة التلوث وكيف شككت في جدواها وكالة الطاقة الدولية.

 
ً
في ظل هذه الظروف، من املتوقع أن تستمر هذه الصناعة وأن يتزايد دورها في مزيج الطاقة العاملي، وأن تشهد نموا

 مع استمرار تحسن
ً
كفاءة التشغيل في املشاريع الجديدة، باإلضافة إلى  خالل املدى املتوسط على األقل، خصوصا

  عدم توفر البدائل الجاهزة للغاز الطبيعي املسال ومخاطر فرض سياسات حكومية قد تأتي بنتائج عكسية.
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