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مقاالت تحليلي-كاربردي

انقالب گازهاى رسى (شيل  هاي گازي) و آغاز عصر طاليي 
صنعت گاز  طبيعي؛ رويكرد ژئوپلتيك

مقدمه
هم  زمــان با آغــاز عصر انقــالب انرژي در 
قرن 21، طي يك دهه گذشــته شاهد انقالب 
ديگــرى در ايــن حوزه هســتيم كــه از آن به 
انقــالب توســعه منابــع نامتعــارف گازي ياد 
مي  شــود. طي ســال  هاي اخير بــه تدريج گاز 
طبيعي نقــش پررنگ  تــري در تأميــن انرژي 
جهان ايفا كرده و ســهم قابل  توجهي از ســبد 
انرژي دنيا را به خود اختصاص داده اســت. اما 
اخيراً عالوه بر رشــد توليد گاز طبيعي از محل 
منابع متعارف، در پي پيشــرفت  هاي چشم  گير 
فن آوري، امكان توسعه و بهره  برداري از منابع 
نامتعارف گازي در مناطــق مختلف جهان نيز 
ميســر شــده و در نتيجه گاز طبيعــي در حال 
ورود بــه عصر طاليي خود قرار گرفته اســت. 
توســعه و بهره  برداري از انــواع مختلف منابع 
نامتعــارف گازي يكي از روندهــاي نوظهور 
بــازار انرژي جهان و يكي از مهم  ترين مباحث 
حــوزه آينده  پژوهــي انــرژي اســت. در اين 
مقاله ســعي شده ضمن بررســي اجمالي تأثير 
انقالب منابع نامتعــارف گازي بر بازار جهاني 

گاز طبيعــي از حيث ذخايــر، عرضه، تقاضا و 
تجارت بين  المللي گاز، آثار ژئوپلتيكي آن بر 
اقتصادهــاي نوظهور و بازيگران كنوني و آتي 

بازار گاز بررسي و تحليل شود.

1- آرايش جديد مناطق مختلف و كشـورهاي 
دارنده ذخاير گاز طبيعي

مطالعات انجام شده حاكي از ظهور آينده  اي 
است كه در آن مقوله عرضه و تقاضاي انرژي، 
به تدريــج وابســتگي متقابل مناطــق مختلف 
جهان را گســترش مي  دهد. طي دهه  هاي آتي، 
از يكســو كشــورهاي مصرف  كننــده بــا نياز 
روبه  رشــد و فزاينده انرژي مواجه خواهند شد 
و از ســوي ديگــر، كشــورهاي توليدكننده و 
درحال توسعه جهت سرمايه  گذاري و هم  چنين 
دســت  يابى به فن  آوري هاي نوين براي توسعه 
بخــش باالدســتي و كاهش شــدت انرژي و 
كنترل مصرف داخلي، به ميزان قابل  توجهي از 

منابع مالي نيازمند خواهند بود.
در چنين شرايطي هر دو دسته نيازمند ايجاد 
و توسعه زيرساخت  هاي مورد نياز جهت توليد، 

انتقال و توزيع انرژي به مصرف  كنندگان نهايي 
خود اعم از شــهروندان و صنايع هستند. بر اين 
اساس، مسلماً سياست  ها و اقدامات كشورهاي 
مصرف  كننده انرژي، تأثير به  سزايي بر توانايي 
كشورهاي توليدكننده در دست  يابي به اهداف 
خــود خواهد داشــت و مصرف  كننــدگان نيز 
بــه داليل مشــابه تأثيرپذيــر از توليدكنندگان 

خواهند بود.
طي چهــار دهه اخير راهبــرد انرژي جوامع 
صنعتي و توســعه يافته به ويــژه اياالت متحده 
بر پايه دو اصل رشــد تدريجي تقاضاي انرژي 
(به خصوص انرژي  هاي فسيلي) و محدوديت 
و روبه  اتمام  بودن ذخاير هيدروكربوري استوار 
بوده اســت. بنابراين تمام توجهات به ســمت 
واردات نفــت، گاز و فرآورده  هاي نفتي براي 
تأمين امنيــت انرژي از طريــق توليدكنندگان 
اصلي و ســنتي (روســيه، خاورميانه و شمال و 
غــرب آفريقا) معطوف شــد. امــا از دهه 70 
ميالدى همواره به دليل بروز تنش  هاي سياسي 
و ريسك  هاي ژئوپلتيكي، اين روند با نوسانات 
گسترده قيمت و تحميل هزينه هاى زياد به اين 

سليمان قاسميان، هومن طباطبايى ديبا  معاونت برنامه  ريزي وزارت نفت
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اقتصادها همراه بوده است.
در چنين شــرايطي راهبــرد مديريت تقاضا 
كشــورهاي  در  انــرژي  عرضــه  افزايــش  و 
مصرف  كننده براي كاهش وابســتگي به منابع 
نفت و گاز اوپك و روسيه در دستور كار قرار 
گرفت. در دهه  هاي اخير كشورهاي صنعتي در 
زمينــه مديريت تقاضا و كاهش شــدت انرژي 
به موفقيت  هاي قابل  توجهي دست يافتند. اما به 
دليل روبه  افول  بودن منابع هيدروكربوري خود 
موفق به افزايش توليد از ذخايرشــان نشــده و 
لذا راهبرد ســرمايه  گذاري در بخش باالدستي 
منابــع هيدروكربوري در  كشــورهاي دارنده 
قالب قراردادهاي مشــاركت در توليد را براي 
توليــد نفت و گاز و تأميــن امنيت انرژي خود 

اتخاذ نمودند [1].
امــا در حــال حاضــر تحــول شــگرفي در 
حــال شــكل  گيري اســت كــه مي  تواند نقش 
تعيين  كننده  اي در كاهش وابستگي كشورهاي 
منابــع  بــه  نوظهــور  اقتصادهــاي  و  صنعتــي 
هيدروكربوري خاورميانه و روســيه ايفا كند. 
ايــن تحول كــه كارشناســان و صاحب  نظران 
بازار انرژي از آن بــه عنوان ”انقالب گازهاي 
نامتعــارف“ يــاد مي  كننــد در حــال ايجــاد 
پارادايم جديــدى در ژئوپلتيك انرژي جهان 
و برهم زننده موازنه قدرت به نفع كشــورهاي 
مصرف  كننده صنعتي و توسعه  يافته نظير اياالت 

متحــده و اروپا و اقتصادهــاي نوظهور چين و 
هند است [2].

بــه عنــوان اولين نشــانه اين تحــول بزرگ 
مي  توان به رشــد چشــم  گير توليد گاز طبيعي 
آمريــكا در دهه نخســت قرن 21 اشــاره كرد 
كه از ســال 2010 اين كشــور را به بزرگترين 
توليدكننــده گاز جهــان مبدل ســاخته و رتبه 
ايــاالت متحده را باالتر از روســيه قــرار داده 
اســت. دســتاوردى كــه نتيجه چندين ســال 
ســرمايه  گذاري و توســعه فــن  آوري در زمينه 
منابــع  از  بهره  بــرداري  توســعه و  اكتشــاف، 

نامتعارف گازي است.
در ســال 2001 ســهم گازهاي نامتعارف از 
توليد گاز آمريكا تنهــا 2 درصد بود. درحالي 
كــه اين رقم در ســال 2010 معادل 59 درصد 
بوده است. منابع نامتعارف گازي جهان عمدتاً 
از چهار بخش گازهاى رسى، ماسه هاى گازى 
(گازهاى فشرده1)، گازهاى حاصل از متان2 و 
هيدرات هاى گازى تشــكيل مي  شود. براساس 
آخرين بررســي IEA در نوامبر 2012 با درنظر 
گرفتن ذخاير نامتعارف گازي جهان، تغييراتي 
در رتبه مناطق و كشــورهاي سنتي توليدكننده 
ايجاد شــده اســت. ذخايــر نامتعــارف گازي 
با فن  آوري  هاي موجود كشف  قابل  برداشــت 
شــده تقريباً معادل 80 درصــد ذخاير متعارف 
گاز جهان اســت كه اين رقم بســيار قابل  تأمل 

مي  باشد. مجموع ذخاير باقيمانده قابل  برداشت 
گاز جهــان در حال حاضر حدود 752 تريليون 
مترمكعب است. به لحاظ برخورداري از ذخاير 
متعارف مناطق روسيه و اروپاي شرقي و آسياي 
مركزي بــا 131 و خاورميانه بــا 125 تريليون 
مترمكعــب در رتبه اول و دوم قــرار دارند. اما 
از حيــث مالكيت ذخايــر نامتعــارف، منطقه 
آسيا - پاســفيك و آمريكاي  شمالي به ترتيب 
با 93 و 77 تريليون مترمكعب رتبه  هاي نخست 
را در اختيــار دارند كه اين رقم نيمى از ذخاير 

نامتعارف گازي جهان را تشكيل مي  دهد [3].
افزايش ميزان ذخاير قابل  برداشت گاز جهان 
با احتســاب ذخايــر نامتعــارف، موجب بروز 
تغييــرات مهمــي در تركيب بازيگــران اصلي 
بازار جهاني گاز و صف  آرايي  هاي جديد شده 

است.
در آخريــن رده  بنــدي كشــورهاي دارنده 
ذخاير گازي جهان كه در سال 2011 با درنظر 
گرفتن ذخاير متعارف در گزارش  هاى آماري 
مراكــز معتبر جهاني ارائه شــده بود، روســيه، 
ايــران و قطر بــه ترتيب بــا 44/6، 33/1 و 25 
ميليارد مترمكعب بيشترين ذخاير گاز جهان را 
در اختيار داشــتند. اما در آخرين گزارش سال 
2012 با احتساب منابع نامتعارف گازي روسيه، 
آمريكا، چين، ايران، عربســتان، استراليا و قطر 
كشــورهاي برتر دارنده ذخاير گازى جهان به 

شمار مي  روند.
نكته مهــم قرار داشــتن آمريــكا و چين به 
عنــوان دو اقتصــاد برتــر جهــان و عمده  ترين 
مصرف  كننــدگان انرژي جهــان در آينده، در 
رتبه  بندي جديد افق 2050 ميالدي اســت. اين 
دو كشــور به لطــف انقالب گازهاى رســى، 
در آينــده از منابع قابل  برداشــت قابل  توجهي 
برخوردار خواهند شد كه اين امر تأثير به  سزايي 

در تأمين امنيت انرژي آنها خواهد داشت.
اگر به تركيب ده كشــور برتر داراي ذخاير 
گاز (از روســيه تا كانادا) نــگاه كنيم، خواهيم 
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 1    ميزان ذخاير متعارف و نامتعارف گاز جهان به تفكيك منطقه (واحد: تريليون مترمكعب) [5]
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ديــد كه بــه جز ايــران، چين و روســيه، همه 
كشــورها در گــروه كشــورهاي زيرمجموعه 
حوزه آتالنتيك و همراه و متمايل به ديپلماسي 
خارجي آمريكا هســتند. لذا انقالب گازهاى 
رســى بــا تغيير آرايــش كشــورهاي صاحب 
ذخايــر گاز طبيعي، مي  تواند بــه تفوق اياالت 
متحده به عنوان ســردمدار ائتالف بين قاره  اي 
يــا فراآتالنتيــك3 بــر ذخايــر گازي جهان و 
ايفاي نقش تعيين  كننده توســط اين كشــور و 
هم  پيمانانــش در مديريــت بــازار جهاني گاز 

طبيعي و سازوكار حاكم برآن بيانجامد.
بر اســاس تئوري "اتحاد بين  قــاره  اي" اياالت 
متحــده به جــاي ايجــاد هم  پيماني صــرف بين 
كشــورهاي داراي ارزش  هاي مشترك با خود، 
اقــدام به ايجــاد مديريت جهانــي از طريق يك 
بلوك هژمونيك غربي كاپيتاليست دموكراتيك 
بــا رويكرد امنيتي يكپارچــه خواهد كرد. مركز 
اصلــي چنيــن موجوديتي مجموعــه آتالنتيك 
شــامل اروپاي غربي و آمريكاي شــمالي است 
كه در حال حاضــر از لحاظ فرهنگي، اقتصادي 

و سياسي تقريباً يكپارچه هستند.
با اين وجــود براي جلوگيــري از هر گونه 
چالــش برهم  زننده اقتدار هژمــون كنوني، دو 
قدرت اصلي مجموعه آتالنتيك يعني اتحاديه 
اروپا و آمريكا اقدام به يارگيري از قدرت  هاي 
منطقه  اي هماهنگ با خود جهت تحكيم اقتدار 

اين مجموعه هژمونيــك مى كنند. لذا احتمال 
آن وجــود دارد كه رقابت مجموعه آتالنتيك 
و چين به منظور اعمال نفوذ اقتصادي، سياسي 
و حتي نظامي جهت همراه كردن ژاپن، روسيه 

و هند آغاز شود [4].
اهميت تغيير موازنه بازار گاز طبيعي در نتيجه 
هم  ســويي و هم  گرايــي احتمالي كشــورهاي 
بلوك غرب وقتي دوچندان مي  شود كه توجه 
ويژه  اى به انحصار كنونى دانش فني توســعه و 
بهره  بــرداري از منابع نامتعارف گازي توســط 
شركت  هاي آمريكايي داشته باشيم. لذا توسعه 
منابع گازي نامتعارف كه تنها مصداق عيني آن 
در حال حاضر منطقه آمريكاي شــمالي است، 
قطعاً در حوزه آتالنتيك و كشــورهاي هم  سو 
بــا اياالت متحده با آهنگ ســريع  تري به اجرا 
درخواهد آمد. در اين خصوص كشــورهايي 
نظير اســتراليا، كانادا، عربستان سعودي، قطر و 
مكزيك كه قطعاً هم  ســويي بيشتري با مواضع 
آمريكا دارند، در مقايســه با چين و روســيه و 
ســاير كشورهاي مســتقل، راه آسان  تري براي 
توســعه و بهره  برداري از منابع نامتعارف گازي 

در پيش دارند.

2- تأثير توسـعه منابع نامتعارف گازي بر سـبد 
انرژي جهان، توليد و وابستگي به واردات گاز 

طبيعي

بر اســاس بررســي اخير EIA در ســناريوي 
Golden Rule كــه با فرض توســعه حداكثري 

ذخاير نامتعارف گازي جهان و اســتمرار تجربه 
ســال  هاي گذشــته اياالت متحده ارائه شده، به 
دليل امكان بهره  مندي مصرف  كنندگان از گاز 
طبيعي بيشتر در نتيجه افزايش عرضه گاز طبيعي 
از محل منابع نامتعارف، شاهد بروز تغييري مهم 
در سبد انرژي اوليه جهان خواهيم بود. به طوري 
كه بر خالف پيش  بيني  هاي ســال  هاي گذشته، 
پس از نفت خام، گاز طبيعي به جاي زغال  سنگ 
در رتبــه دوم تأمين انرژي جهــان قرار خواهد 
گرفت. با توجه به انقالب گازهاى رسى، سهم 
گاز طبيعــي از 21 درصد در ســال 2010 به 25 
درصد در ســال 2035 افزايــش خواهد يافت. 
در حالي كه طى همين دوره ســهم زغال سنگ 
از 28 درصــد به 24 درصد و ســهم نفت از 32 

درصد به 27 درصد كاهش مي  يابد [5].
در طرف تقاضــا، ميزان مصرف گاز طبيعي 
از 3271 ميليــارد مترمكعــب در ســال 2010 
بــه 5112 ميليــارد مترمكعب در ســال 2035  
افزايش خواهد يافت كه بيشترين رشد مصرف 
متعلــق به اقتصادهاي نوظهور چين (7 درصد)، 
هند (4/7 درصد) و كشــورهاي درحال توسعه 
خاورميانه (2/3 درصد) اســت. در مقابل نرخ 
رشــد تقاضــاي جوامــع توســعه  يافته اياالت 
متحده، اروپا و ژاپن به دليل ســاختار اقتصادي 
و اجراي سياســت  هاي مديريت شدت انرژي 

تنها 0/6، 0/7 و 1/1 مي  باشد.
انجام  بــر اســاس آخريــن پيش  بيني  هــاي 
شــده، ســهم منابع نامتعــارف گازي از توليد 
ايــاالت متحــده از 59 درصد در ســال 2010 
به 71 درصــد در ســال 2035 افزايش خواهد 
يافــت. ميــزان توليــد گاز طبيعــي آمريكا در 
اين دوره به طور متوســط ســاالنه 1/2 درصد 
رشــد دارد كــه اين رقــم دو برابر نرخ رشــد 
مصرف در اين كشــور است. لذا در بلندمدت 
نه تنها وابســتگي اين كشــور بــه واردات گاز    1    ميزان ذخاير متعارف و نامتعارف گاز 15 كشور برتر جهان (واحد: تريليون مترمكعب) [5]
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طبيعي از بين خواهد رفــت، بلكه چنان  چه در 
جــدول-2 نشــان داده شــده نســبت توليد به 
مصرف اياالت متحــده به 104 درصد خواهد 
رسيد و اين كشور به صادركننده LNG تبديل 

خواهد شد.
ديگر رويداد مهم در نتيجه انقالب شيل  هاي 
گازي مربوط به چين اســت كــه منابع گازي 
نامتعارف نقشــى حياتي در افزايش توليد گاز 
طبيعــي و تأمين بخش قابل  مالحظــه  اي از نياز 
داخلي اين كشــور ايفا مي  كنــد؛ به طوري كه 
ســهم توليد گاز از اين منابــع از 12 درصد در 
ســال 2010 به 83 درصد افزايش مي  يابد. نكته 
مهــم اينكه اگرچه ميزان مصــرف گاز طبيعي 
چين بــا آهنگ ســريع  تري در حــال افزايش 
اســت، اما به لطف افزايش توليد قابل  توجه از 
منابع نامتعارف، ميزان وابســتگي اين كشور به 
واردات گاز طبيعــي در مقايســه با حالت عدم 
توســعه كامل ايــن ذخايــر، 48 درصد كمتر 
خواهــد بود كه ايــن امر اهميت اســتراتژيك 
ويــژه  اى براي چين خواهد داشــت. در واقع با 
توجه به روند رشــد مصرف، در صورت عدم 
توســعه كامل منابع نامتعارف، نســبت توليد به 
مصــرف از 88 درصــد كنوني بــه 31 درصد 
كاهش مي  يافت كه اين امر به معناي وابستگي 
69 درصــدي چين بــه واردات گاز طبيعي از 

ديگر كشورها بود.
هند به عنوان ســومين اقتصاد بزرگ جهان 
در افق سال 2035 از ذخاير گازي قابل توجهي 
برخوردار نيســت. با اين وجــود 80 درصد از 
توليــد گاز طبيعي اين كشــور در ســال 2035 
از منابــع نامتعــارف اســت. هند بــه دليل نرخ 
باالي رشــد مصرف گاز طبيعي، هم  چنان 50 
درصد از نياز مصرفي خود را از طريق واردات 
تأميــن خواهد كــرد و منابع نامتعارف ســهم 
بســيار اندكي(تنها حدود 5 درصد) در كاهش 

وابستگي به واردات اين كشور دارد.
ديگر منطقه مهم ژئوپلتيكي جهان كه سهم 
تعيين  كننــده  اي در اقتصاد جهاني داشــته و از 
توســعه منابع نامتعارف گازي ســود بســيارى 
خواهــد بــرد، اروپاســت. منابــع نامتعــارف 
در حــال حاضر هيــچ ســهمي در توليد 304 
ميليــارد مترمكعبي اروپا نــدارد، اما به تدريج 
و بــا بهره  بــرداري از ايــن ذخاير،  اين ســهم 
بــراى اروپائيان به 27 درصد رســيده و بخش 
قابل  توجهي از افــت توليد ذخاير متعارف اين 
منطقه جبران خواهد شــد؛ به طوري كه ميزان 
توليــد گاز طبيعي اروپــا تنهــا 6 درصد افت 

خواهد داشت.
در كنــار افزايــش توليــد گاز نامتعــارف، 
مديريت تقاضا و رشــد جزيــي 0/7 درصدي 

گاز در اروپا نقــش تعيين  كننده  اي در كاهش 
وابســتگي به واردات گاز طبيعي ايفا مي  كند. 
بر اســاس جــدول-2 منابع نامتعــارف گازي 
ميزان وابســتگي اروپا بــه واردات گاز طبيعي 
را به ميــزان 23 درصد كاهــش داده و نه تنها 
از افت نســبت توليد به مصــرف از 41 درصد 
در ســال 2010 بــه 29 درصد در ســال 2035 
جلوگيــري مي  كند، بلكه اين نســبت را به 52 

درصد افزايش مي  دهد.
ژاپــن و كره  جنوبي از ديگــر بازيگران مهم 
در حوزه اقتصاد بين  الملل هســتند كه از ذخاير 
گازي اعــم از متعارف و نامتعارف بي  بهره  اند؛ 
لذا توســعه منابع نامتعارف تأثير مســتقيمي بر 
كاهش وابســتگي آنها به واردات گاز طبيعي 
ندارد. البته افزايش عرضه گاز طبيعي و برقراري 
امنيت انرژي با تغيير سازوكار قيمت  گذاري و 
كاهش قيمت گاز به طور غيرمســتقيم منافعي 
را براي آنها و ساير مصرف  كنندگان به همراه 

خواهد داشت.

3- نقش توسـعه منابع نامتعارف گازي در تغيير 
جريان تجارت گاز طبيعي جهان

بررسي  هاي اخير حاكي از آنست كه افزايش 
توليد گازهاي نامتعــارف نقش تعيين  كننده  اي 
بين  المللــي  تجــارت  جريان  هــاي  تغييــر  در 

كشور

نسبت توليد به مصرف مصرف (ميليارد متر مكعب)توليد (ميليارد متر مكعب)
كاهش (درصد)

وابستگى 
به واردات
(درصد) 2010

سهم 
منابع 

نامتعارف 
(درصد)

2035
سهم منابع 
نامتعارف 
(درصد)

نرخ رشد  
نرخ رشد  20102035(درصد)

** 2035* 20102035(درصد)

60959821711/26807870/6898910411آمريكا

9712473836/6110593788317948چين

512111803/2632014/78050555هند

0/35796920/741295222-304028527اروپا

 2    پيش  بيني ميزان توليد و مصرف گاز طبيعي و نقش منابع نامتعارف در كاهش وابستگي به واردات گاز طبيعي كشورهاي منتخب در افق 2035 (محاسبات انجام شده بر پايه [5])
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گازطبيعي خواهد داشــت. يكــي از مهم  ترين 
مصاديــق ايــن دگرگونــي، تبديــل وضعيت 
آمريــكا از واردكننده خالص بــه صادركننده 
خالص اســت. بر اســاس پيش  بيني  ها، آمريكا 
از ســال 2020 صــادرات LNG خــود را آغاز 
 LNG خواهد كرد و در اين سال كل صادرات
آمريكاي شــمالي حدود 35 ميليارد مترمكعب 

خواهد بود [6].
مجموع تجــارت بين منطقــه  اي گاز طبيعي 
بــا درنظــر گرفتن توســعه حوزه  هــاي گازي 
نامتعــارف، در ســال 2035 نســبت به تجارت 
در ســال 2010 با 50 درصــد افزايش به 1015 
ميليــارد مترمكعــب خواهــد رســيد. امــا در 
مقايســه با ســناريوي پايه (عدم توســعه كامل 
منابــع نامتعارف) ميــزان تجــارت 15 درصد 
كاهــش مى  يابــد كــه عمده  تريــن دليــل آن 
كاهــش واردات چيــن، هنــد و اتحاديه اروپا 
و تبديــل آمريكا به صادركننده LNG اســت. 
بــا اين وجود ميــزان تجــارت درون منطقه  اي 
در برخــي مناطــق افزايــش مي  يابــد كــه در 
اين رابطه مي  تــوان به افزايش صــادرات گاز 
طبيعــي تركمنســتان به چيــن در داخل حوزه 
آسيا-پاســفيك، رشــد صــادرات روســيه به 
اتحاديــه اروپــا از طريق خطــوط لوله جديد 
 South Streamو Blue Stream  ،Nord Stream

در حــوزه اوراســيا، رشــد تجــارت گاز ميان 

كانــادا، ايــاالت متحده و مكزيــك در منطقه 
آمريكاي شــمالي و رشد صادرات گاز طبيعي 
در داخــل منطقه خاورميانه از قطــر و ايران به 
كشــورهاي جنوبي حاشــيه خليج  فارس اشاره 

كرد.
بــا توجه بــه تحــوالت پيش  بيني شــده در 
جريان تجارت بين  المللي گاز طبيعي، اتحاديه 
اروپا بــه تنهايــي 40 درصد از رشــد تجارت 
(واردات) گاز جهــان را بــه خــود اختصاص 
خواهد داد. بر اساس شــكل-2 بيشترين مي  زان 
رشــد تجارت (صادرات) در سال 2035 نسبت 
به ســال 2010 از آفريقا، اقيانوسيه و اوراسيا و 
آمريكاي شمالي ان  جام خواهد شد و صادرات 
گاز طبيعي خاورميانه و آمريكاي التين رشــد 
ناچيزي خواهد داشــت. در مقابل بخش عمده 
تجارت (واردات) گاز طبيعي به مقصد اتحاديه 

اروپا، چين و هند انجام خواهد شد.
بنابراين در افق ســال 2035 با درنظر گرفتن 
واردكننــدگان اصلــي گاز طبيعــي (اروپــاي 
غربي، چين و هند)، بيشترين سهم صادرات در 
اختيار روسيه، استراليا، آفريقا، آمريكا و كانادا 
خواهــد بود و كشــورهاى مذكــور بازيگران 
اصلي عرصه تجارت گاز طبيعي جهان خواهند 
بود. چنان  چه مشاهده مي  شود با توجه به توسعه 
حوزه  هــاي گازي نامتعارف، در ســال 2035 
كشــورهاي منطقه خاورميانه (حتي قطر كه به 

 LNG عنوان يكــي از قطب  هاي اصلي تجارت
محسوب مي  شــد)، جايگاه قابل  اعتنايي نداشته 
و به بازيگران حاشــيه  اي تجــارت گاز طبيعي 

تبديل خواهند شد.
برخــي صاحب  نظــران بر ايــن باورند كه به 
تدريــج و با افزايش ســهم تجــارت LNG از 
كل تجارت گاز طبيعي، كاهش ســهم روسيه 
با ظهور بازيگران جديد نظير اســتراليا، كانادا، 
آمريكا و كشــورهاي آفريقايي و سطح پايين 
قيمت  هــاي گاز طبيعــي در بــازار آمريــكاي 
شــمالي، احتمــال آن وجــود دارد كه ســطح 
عمومي قيمت  هــاي گاز طبيعي كاهش يافته و 
با دور شــدن از نظام پيونــد قيمت گاز با نفت، 
نوعي نظام نيمه  رقابتي بر اين بازار حاكم گردد.

تحقق قيمت  هاي پاييــن و رقابتي گاز طبيعي 
به لحاظ ژئوپلتيك از ســوي آمريكا كه راهبرد 
برقراري امنيت عرضه گاز طبيعي براي هم  پيمانان 
استراتژيك و كشــورهاي مصرف  كننده هم  سو 
نظيــر اتحاديه اروپــا، ژاپــن، كره  جنوبي و هند 
را دنبال مي  كند، به طور جدي دنبال مي  شــود. 
ضمن اينكــه اين موضــوع هم  زمــان مي  تواند 
از ميزان اعمال نفوذ و فشــار سياســي روسيه به 

اتحاديه اروپا بكاهد [7].
كاهــش قيمت  هــاي جهانــي گاز طبيعــي 
هم  چنين منافع اقتصادي بسياري براي چين كه 
ديگر ابرقدرت ژئواستراتژيك بوده و در جبهه 
مقابل مجموعــه فراآتالنتيك قرار دارد، ايجاد 
كرده و تنها روسيه و برخي كشورهاي مستقل 
توليد  كننده از اين پديده زيان خواهند ديد. لذا 
در مجموع بخــش عمده  اي از بازيگران اصلي 
عرصه تجارت گاز طبيعي، از كاهش قيمت  ها 
اســتقبال كرده و اين مسئله احتمال عملى شدن 

كاهش قيمت  ها را افزايش مي  دهد.

جمع  بندي
تاكنون تصور مي  شــد كشــورهاي واقع در 
محدوده بيضــي انرژي، در دهه  هــاي آتي نيز    2    مقايسه ميزان واردات و صادرات گاز طبيعي بين  منطقه  اي در سال  هاي 2010 و 2035 [5]
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كمــاكان قــدرت بالمنازع بــازار جهاني نفت 
و گاز طبيعــي باقــي خواهنــد مانــد و ائتالف 
و هم  گرايي آنهــا به عنــوان توليدكنندگان و 
صادركننــدگان عمده و انحصاري نفت و گاز 
مي  تواند سازوكار حاكم بر بازار جهاني انرژي 
را تعيين كند. اما به نظر مي  رســد چشــم  انداز 
توسعه منابع نامتعارف گازي و ورود برخي از 
كشــورهاي مصرف  كننده نظير آمريكا، چين، 
اتحاديه اروپا و هند به جرگه بازيگران كليدي 
بازار جهاني گاز، خط بطالني بر ساختار حاكم 
كنونى كشــيده و در حال ايجاد پارادايم نويني 

در سطح بين  المللي است.
بين  المللي  معتبر  اخير مؤسسات  بررسي  هاي 
در خصــوص چشــم  انداز ذخايــر گاز طبيعي 
مناطق مختلف نشان  دهنده تنزل جايگاه برخي 
كشــورهاي دارنده ذخاير گاز نظير ايران، قطر 
و تركمنســتان و پيوســتن برخي كشــورهاي 
مصرف  كننده به جمع ده كشــور برتر است. به 
طور مشــخص طبق آخرين برآوردها نيمى از 
ذخاير نامتعارف قابل  برداشت جهان در منطقه 
آسيا-پاســفيك و آمريكاي شمالي واقع شده 

است.
يافته  هــا حاكي از آنســت كه همــان گونه 
كــه در ســال 2010 آمريــكا از طريق رشــد 
قابل  توجــه توليد گازهاي نامتعــارف موفق به 

كسب رتبه نخســت توليد گاز طبيعي جهان و 
پشت سرگذاشــتن روسيه شــد، اين كشور به 
دليل برخــورداري از تكنولوژي الزم و ذخاير 
قابل  توجه گازي نامتعارف، در افق سال 2035 
نيز بزرگ  ترين توليدكننده گاز طبيعي خواهد 
بــود و بر همين اســاس برخــي صاحب  نظران 
منطقه آمريكاي شمالي را "خاورميانه جديد" 

ناميده اند.
بررسي  ها نشان مي  دهد كه توليد گاز طبيعي 
نامتعارف در اقتصادهاي نوظهور چين و هند و 
اتحاديــه اروپا، از ميزان واردات گاز طبيعي به 
توليدكنندگان سنتي خواهد كاست و موجب 
كاهش وابســتگي چين، هنــد و اتحاديه اروپا 
به ترتيب به ميــزان 48، 23 و 5 درصد خواهد 
شــد. در مورد آمريــكا وضعيت بــه گونه  اي 
ديگر اســت و انقالب گازهاى رسى پيشرفت 
خيره  كننده  اي براى اين كشور به دنبال خواهد 
داشــت؛ به طوري كه در ســال 2030 اياالت 
متحده را از واردات گاز طبيعي بى  نياز خواهد 
ســاخت و اين كشــور در افق ســال 2035 به 

صادركننده LNG تبديل خواهد شد.
پيامــد ژئوپلتيكي اين رويــداد در آينده را 
مى  توان تضعيف جايگاه روسيه و خاورميانه در 
بازار جهاني گاز طبيعي و كاهش آسيب  پذيري 
و وابســتگي اقتصادهــاي توســعه  يافته، خنثي 

كردن اعمال نفوذ روســيه بــر اتحاديه اروپا با 
اهرم گاز طبيعي، تأمين امنيت بازار گاز طبيعي 
براي ايــاالت متحده و هم  پيمانــان و متحدان 
اســتراتژيك آن و زمينه  ســازي بــراي اجماع 
فراآتالنتيــك با مركزيت آمريــكا و همراهي 
اتحاديه اروپا، هند، ژاپن و ســاير كشــورهاي 
توســعه  يافته و عضــو OECD در مقابل چين و 
روسيه دانست. هم  چنين از آنجاكه تكنولوژي 
اين حوزه به طور عمده در اختيار شركت  هاي 
آمريكايي و اروپايي اســت، اين كشورها قادر  
به اعمال فشار سياســى بر روسيه و چين كه از 
منابع قابل  توجه گازهــاى نامتعارف برخوردار 
بــوده و در صــدد افزايش توليد خــود از اين 

طريق هستند، خواهند بود.
هم  چنيــن توســعه منابــع نامتعــارف گازي 
موجب افزايــش تجارت جهانــي گاز طبيعي 
و احتمال تســري نظام قيمت  گذاري حاكم بر 
منطقه آمريكاي شــمالي به ســاير نقاط جهان 
و تغيير ســازوكار قيمت  گــذاري گاز مبتني بر 
نفت، بــه قيمت  هاي رقابتي و پايين گاز طبيعي 
است. به اعتقاد صاحب  نظران از آنجاكه بخش 
عمــده  اي از بازيگران اصلــي عرصه تجارت 
گاز طبيعي در افق ســال 2035 را كشــورهاي 
مصرف  كننده تشــكيل مي  دهند، تحقق اين امر 

بسيار محتمل است.
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