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نگاهی بر روند تولید گاز  LNGدر جهان و جایگاه ایران
موسی طاهری ،کارشناس امور انرژی

ایران دارای بزرگترین ذخایر گازی شــناخته
شده در جهان است ( 35.6تریلیون مترمکعب)
و به لحاظ موقعیت جغرافیایی ،پتانسیل خوبی
برای صادرات گاز به کشــورهای همســایه در
منطقه دارد ،اما متاسفانه با توجه به ناآرامیهای
موجود در منطقه و مشــکالت داخلی ،تنها در
طول ســالیان گذشــته صادرات گاز به مقصد
ترکیــه امکانپذیر بوده اســت و مدت اندکی
اســت که صادرات گاز به کشور عراق به میزان
 8میلیون مترمکعب آغاز شــده و قرار است به
 60میلیون مترمکعب در روز برسد.
ایران علیرغم داشتن منابع گاز فراوان و یکی
از بزرگترین خطوط انتقال گاز دنیا ،متاسفانه
تولیــدی در زمینهی  LNGندارد و علیرغم
داشــتن منتقدانی برای ورود به حوزهی تولید
 LNGبه علت هزینهی سرمایهگذاری سنگین
اولیه ،نیاز به ورود هر چه سریعتر به جرگهی
کشــورهای تولیدکننــدهی  LNGدر جهت
متنوعســازی گاز صادراتی خود را دارد .شایان
توجه اســت که کشــورهای مصرفکنندهی
گاز از  LNGبه عنــوان یک تضمین امنیتی
جهت متنوعســازی منابع وارداتی گاز مصرفی
خود اســتفاده میکنند .همچنین الزم اســت
بیان شود که در طول سالهای آینده ظرفیت
قابلتوجهی از پروژههای جدید تولید LNG
در جهان بــه بهرهبرداری خواهند رســید که
حاکی از افزایش رشــد مصرف گاز در ســطح
جهانی میباشد و همچنین قراردادهای فروش
 LNGاز بلندمــدت به میانمــدت و عمدتا
کوتاهمدت تغییر یافتهاند که حاکی از تحوالت
جدیدی در این زمینه است.
با توجه به اینکه رشد فزایندهی مصرف داخلی
همواره مانــع از برنامهریــزی بلندمدت برای
صادرات گاز به کشــورهای همسایه میشود،
امر صادرات گاز با توجه به سهم یک درصدی
ایران از صادرات جهانی ،جای بسی تامل دارد

و بایــد در اولویت قرار گیــرد .در حال حاضر
بیشترین حجم صادرات گاز به ترتیب به کشور
ترکیه و پس از آن به کشــور عراق که ادامهی
خط لولهی ششم است ،تعلق میگیرد.
بازارهــای صادراتــی دیگــر که بــرای ایران
حائزاهمیت اســت ،بازار کشورهای همسایه و
منطقهای اســت که مهمترین آنها عبارتند از
کشورهای :پاکستان ،هند و عمان .همانطورکه
توضیح داده شــد صادرات تنها به  2کشــور
(ترکیه و عراق) عملیاتی شــده است و امکان
صادرات به کشورهای دیگر فعال میسر نیست.
خط لولهی انتقال گاز ایران به کشور پاکستان
در ادامهی خط لولهی هفتم سراسری است که
بیش از دو دهه اســت که بــه علت عدم ثبات
فضای سیاسی بین دو کشور هند و پاکستان و
فضای متشنج سیاسی داخل کشور پاکستان و
عدم تخصیص منابع مالی کافی از سوی دولت
پاکستان متوقف مانده است.
دولــت پاکســتان در مقاطع مختلــف زمانی
درخواست دریافت تسهیالت از ایران در جهت
ســاخت خط لولهی انتقال گاز به خاک خود
را داشته است که این موضوع با موافقت دولت
ایران مواجه نشد و در همین راستا برای تامین
نیــاز گاز مصرفی خود به بــازار  LNGروی
آورده و قریب به  7.1میلیون تن  LNGوارد
میکند که این مقدار نســبت به سال گذشته
1/7درصد رشد داشته است.
هند با داشتن جمعیت  1/3میلیارد نفری یکی
از بزرگترین پتانســیلهای صادرات گاز است
و بــا توجه به این نکته که قــرار بود این خط
لوله در ادامهی مسیر و عبور از کشور پاکستان
نیاز وارداتی گاز هنــد را نیز تامین کند ،عدم
احداث این خــط لوله ،دولت هند را مجبور به
افزایش واردات خــود از طریق  LNGکرده
است .در سال گذشته واردات  LNGهند به
 23.3میلیون تن رسید که حکایت از افزایش

 4میلیون تنی نســبت به ســال گذشته دارد.
همچنین با پیشــنهاد ترکمنستان مبنی برای
صــادرات گاز خود از طریــق خط لولهی تاپی
( )TAPIکه گاز ترکمنستان را به کشورهای
افغانســتان ،پاکســتان و هند صادر میکند،
عرصه برای صــادرات گاز ایران ســختتر از
گذشته خواهد شد.
همانطور که به مشکالت صادرات گاز ایران به
هند از طریق پاکستان اشاره شد ،وزارت نفت
درصدد ارائهی جایگزینی برای صادرات به هند
از طریق خط لولهی انتقال گاز ایران به کشور
عمان برآمد .مدیــران وزارت نفت برنامهریزی
کردهاند که شاخهای از خط انتقال گاز ایران به
عمان جدا شــود و مسیر صادرات گاز ایران به
هند را به صورت مســتقل از هر کشور دیگری
به هند فراهم آورند.
خط لولــهی ایرانـعمان،خــط لولهی دریایی
به طــول  1300کیلومتر اســت که هدف آن
صادرات گاز به میزان  25میلیون مترمکعب به
عمان بــا برآورد تقریبی  1تا  1.5میلیارد دالر
میباشد ولی متاسفانه به دلیل عدم تخصیص
منابع مالی تاکنون اجرا نشده است.
بــا توجه به محدودیتهایی کــه انتقال گاز از
طریق خــط لوله برای دو کشــور صادرکننده
و واردکننــده به وجود مــیآورد ،همواره این
بحث مطرح بوده اســت که دو کشــور باید از
روابط مســتحکم دوجانبه برخوردار باشند تا
اختالفی در این روند به وجود نیاید .لذا خیلی
از کشورها برای متنوعسازی بازار واردات خود
اقدام به واردات گاز از طریق  LNGکردهاند.
همانطــور که میدانیــد  LNGیک صنعت
سرمایهبر است و نیاز به تکنولوژی باالیی دارد.
ایــران در صــدد این بود تا با اســتفاده از گاز
تولیدی حاصل از فــاز  11پارسجنوبی اولین
تولید  LNGخود را آغاز کند که متاســفانه
به دلیل شــرایط به وجود آمده بهرهبرداری از
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آن تاکنون میســر نشده اســت .اگر این اتفاق
میافتاد در ازای صادرات هر مترمکعب گاز در
حدود  17-20ســنت برای کشور درآمد ایجاد
میشد .با توجه به اینکه رشد مصرف LNG
در جهان رو به افزایش است و ایران قصد ورود
به این بازار را دارد باید از رقبای خود و میزان
ظرفیت در حال احداث جهانی آگاه شــود که
اکنون به این موضوع میپردازیم.
مصرف  LNGدر سال گذشته در جهان طبق
گزارش سالیانهی
به حدود  316.5میلیون تن افزایش یافته است
که حاکی از رشد  28/2میلیون تنی (9/8درصد)
نسبت به سال قبل از آن است .دو کشور چین و
کرهجنوبی به ترتیب با رشد  15/8و  6/4میلیون
تن نسبت به سال گذشته بیشترین رشد مصرف
 LNGرا دارا هستند .چین به خاطر جایگزین
کردن ذغالسنگ با گاز طبیعی و جلوگیری از

 1مهمترین تحوالت  LNGدر ســال 2019

 2مهمترین تحوالت  LNGدر ســال 2019
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آالیندگی هوا به مصــرف  LNGروی آورده و
بعــد از ژاپن ،دومیــن مصرفکنندهی LNG
در جهــان با مصرف ســاالنه  54/8میلیون تن
است .قطر کمافیالســابق به عنوان بزرگترین
تولیدکنندهی  LNGبا  78/7میلیون تن است
و قصد دارد در چند سال آینده تولید خود را به
بیش از  100میلیون تن برساند.
مصرف انرژی جهان به طور متوســط تا سال
 2040در حدود 1.1درصد رشــد خواهد کرد
کــه در این میــان گاز طبیعی رشــد تقریبی
ســاالنه 1.8درصــد را تجربه خواهــد کرد .از
سوی دیگر روی آوردن به سوخت پاک یکی از
اصلیترین مشوقها برای استفاده از گاز است.
مصرف  LNGدر جهان برای پنجمین ســال
پیاپی افزایش یافت که این بیشترین رشد بعد
از سال  2010میباشد.
در همین راستا به بررسی افزایش میزان تولید
 LNGدر کشــورهای تولیدکننده پرداختیم

که بیشترین رشد میزان تولید به ترتیب برای
کشورهای اســترالیا ،ایاالت متحده و روسیه با
 8/2 ،12.2و  7/8میلیون تن اســت .در همین
حال  99میلیون تن فروشNon long term
بود که نسبت به ســال گذشته از افزایش 11
میلیون تنی برخوردار بوده و 19درصد افزایش
داشته است که نشانگر این است که مشتریان
 LNGدیگر تمایلی به قراردادهای بلندمدت
ندارند و بیشتر دنبال قراردادهای کوتاهمدت و
 Spotهستند.
البته همانطور که برای همگان مشهود است
قســمت عمدهای از  LNGجدید تولید شده
روانهی بازار مصرف چین شــده است .البته در
ســال  Re-e xports،2018نسبت به سال
گذشــته افزایش داشــت که این رقم به 3/9
میلیون تن توســط 11کشــور محدود شد که
حاکی از رشد 46درصدی است.
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در آن ســوی جهان پیشبینیها حاکی از آن
اســت که در آینــده واردات  LNGژاپن به
عنوان بزرگترین واردکنندهی جهان ،به علت
اســتفادهی بیشــتر از انرژی هستهای کاهش
خواهد یافت.
مصر نیز با اکتشاف و اســتفاده از گاز میادین
جدید در صدد این اســت که واردات LNG
خــود را در آینده به صورت کلــی قطع کند.
از ســوی دیگــر واردات  LNGکشــورهای
اروپایــی باز به همان عوامل ســال گذشــته
بستگی داشــت .تفاوت قیمت ،میزان سهولت
واردات گاز از طریــق خــط لولهی روســیه و
نروژ ،جایگزینی  LNGو ذغالسنگ ،افزایش
قیمت ذغالســنگ ،کاهش بــرق تولیدی از
طریــق  Hydropowerو کاهــش تولید
برق هســتهای همگی از جمله عوامل افزایش
واردات  LNGبوده است .اگر قیمت LNG
با افزایش تولید کاهش یابد ،میتواند گزینهی
مناســبی به عنوان سوخت نیروگاهی باشد که
در نتیجه باعث افزایش واردات آن میشود.
کشورهای عمدهی صادرکنندهی LNG

 20کشور ،صادرکنندهی  LNGو  42کشور
واردکنندهی آن هســتند .همانطور که گفته
شد اســترالیا ،آمریکا و روسیه در سال گذشته
بیشــترین افزایش تولید را نســبت به ســال
گذشته به ترتیب با  8/2 ،12/2و  7/8میلیون
داشتهاند.
کشور قطر همانند سالهای گذشته مقام اول
را به عنوان بزرگترین تولیدکنندهی LNG
دنیا با حدود  78/7میلیون تن و 25درصد سهم
در بازار جهانی حفظ کرده اســت .کشورهای

بعدی بــه ترتیب اســترالیا ،مالــزی ،آمریکا،
نیجریه ،روســیه ،اندونزی ،تیرینیداد و الجزایر
بــا تولیــد ،18/9 ،20/5 ،21/1 ،24/5 ،68/6
 12/2 ،15/2و  10/3میلیون تن هســتند .در
آیندهی نزدیک شــاهد افزایش عمدهی تولید
کشورهای استرالیا و آمریکا خواهیم بود.
واردکنندگان عمده

ژاپن کمافیالســابق بزرگترین واردکنندهی
 LNGجهــان با  83/2میلیون تن اســت و
چیــن و کرهجنوبی ،هند و چینتایپه هر کدام
با واردات بــه ترتیــب  23/3 ،44/5 ،54/8و
 17/1میلیون تن در ردههای بعدی قرار دارند.
پاکســتان نیز با افزایش میــزان واردات خود
بــه  7/1میلیون تن ،افزایــش قابلتوجهی در
واردات خود داشته اســت .مصر نیز با افزایش
تولید از میادین خود بیشترین کاهش واردات
را رقم زد 3/7(.میلیون تن)
بر خالف سالهای گذشته بازارهای نوظهور،
عوامل اصلی رشــد مصرف  LNGنبودند و
بیشــترین رشــد مربوط به کشورهای چین،
کرهجنوبی ،اســپانیا ،ترکیــه و پرتغال بوده
اســت که از واردکنندگان ثابت هر ســالهی
 LNGهستند.
از جملــه عوامل اصلی افزایش واردات LNG
در چین سایتهای محیطزیستی و جایگزینی
گاز به جای ذغالســنگ اســت .با رشد تولید
 LNGدر روســیه و اســترالیا نیــاز چین به
واردات بیشتر خصوصا در قسمتهای شمالی
رفع میشــود .چین قســمت عمدهی واردات
خود را از قطر و استرالیا انجام داد.
علیرغم تمــام این مــوارد LNG ،هنوز به

رشــد خود به دالیل متعدی ادامه میدهد ،از
جمله :کمبود منابع گاز و یا دور بودن از لحاظ
جغرافیایی ،شک و تردید در استفاده از انرژی
هستهای ،عدم افزایش تولید گاز داخلی ،عدم
ثبات سیاســی برای واردات گاز از کشورهای
همسایه و...
نکتهی قابل توجه این است که همواره از LNG
به عنوان مکملی برای تضمین تامین گاز استفاده
میشود .کشورهای اروپایی از  LNGبه عنوان
یک تضمین امنیتی بــرای وجود گاز کافی در
کشورهای خود استفاده میکنند.
شایان توجه است که تغییر عمدهای در پارادایم
قراردادهای  LNGاز بلندمدت به میانمدت
و کوتاهمدت اتفاق افتاده اســت و تقاضا برای
قراردادهای میانمــدت و کوتاهمدت افزایش
یافته است 88/3(.میلیون تن در سال )2017
اگر بخواهیم مقایســهای بین رشد خط لوله و
 LNGاز ســال  2000تا  2017انجام دهیم
بایــد به این نکتــه توجه کنیــم که LNG
همواره از رشد بیشتری نسبت به تولید محلی
گاز و صادرات گاز از طریق خط لوله برخوردار
بوده است.
بیشــترین رشــد  LNGمربوط به سالهای
 2000تــا  2010اســت و بیــن ســالهای
 2010-2015رشــد کمتری را تجربه کرده و
در ســال  2017مجددا شــروع به رشد کرد و
سهم 10.7درصدی در تجارت جهانی گاز را از
آن خود کرد (البته این مقدار در ســال 2011
به 10درصد رســیده بــود) و میزان تجارت از
طریق خط لوله بــه 20/2درصد افزایش یافت
که تقریبا  2برابر  LNGاست.

 3میزان افزایش تولید  LNGدر ســال  2019نسبت به سال 2018
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همانطور که اشاره شد  99میلیون تن میزان
تجارت  LNGدر قراردادهــای میانمدت و
کوتاهمدت بوده است .قراردادهای  2تا  5ساله
را میانمدت و کمتر از  2ســال را کوتاهمدت
مینامند که حاکی از رشد 18درصدی در سال
 2018نسبت به سال  2017و همچنین رشد
19درصدی در ســال  2017نســبت به سال
 2016است.
دالیل متعددی برای اســتفاده از قراردادهای
کوتاهمدت برای خریداران وجود دارد از جمله
آنکــه به طور خالصه میزان فروش  LNGبر
اســاس قراردادهای کوتاهمدت (قراردادهای
 spotیا کمتر از  2ســال)  96میلیون تن و
بر اساس قراردادهای میانمدت (قراردادهای
بین  2تا  5ســال)  3میلیون تن بوده اســت.
بیشــترین افزایش قراردادهای کوتاهمدت از
طرف کشــور چین به میزان  10میلیون تن
بوده و کشور کرهجنوبی با افزایش 47درصدی
نسبت به ســال گذشته در رتبهی بعدی قرار
دارد .در قرارادادهــای کوتاهمدت بیشــترین
افزایش فروش برای کشــور استرالیا با میزان
 6/4میلیون تن رقم خورده است.
ظرفیت مایعسازی

ظرفیت تولید  LNGدر جهان تا فوریه 2019
به  392/9میلیون تن در سال رسید که نسبت
به سال گذشــته حاکی از رشد  30/6میلیون
تن است.
طبق پیشبینیها اســترالیا تنهــا دو پروژهی
در حــال ســاخت دارد کــه عبارتنــد از:
 PRELUDE FLYو ایلچی FLNGT 2
و برنامــهی قابل توجه دیگــری برای افزایش
تولیــد ندارد .همانطور که گفته شــد آمریکا
در آینده نقش قابلتوجهی در ساخت LNG
خواهد داشت و از  77/4میلیون تن  LNGدر
حال ساخت در آمریکای شمالی 63/4 ،میلیون
تن در حال ساخت در سواحل خلیج مکزیک و
یا آتالنتیک است.
حال اگر بخواهیم به صورت اجمالی تا ســال
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 2022پیشبینــی در مــورد تولیدکنندگان
انجــام دهیم باید گفت که اســترالیا به عنوان
بزرگترین تولیدکننــدهی جهان با حدود 86
میلیون تن در مقام اول خواهد بود ،پس از آن
آمریکا با حــدود  82میلیون تن در مقام دوم
و قطــر نیز با  78میلیون تن جایگاه ســوم را
خواهد داشت.
البته شــنیدهها حاکی از آن است که میزان
تولید قطر در حال بررســی اســت که قصد
دارد رقــم فوق العادهای باشــد و در مراحل
 PRE-FIDاســت و هنوز در حال بررسی
برای مشارکت سرمایهگذاران میباشد.
البتــه یکــی از بزرگتریــن چالشهــا برای
ســرمایهگذاران در سراســر جهــان عقــد
قراردادهــای  offtakeبلندمــدت بــرای
پروژههای جدید اســت که سرمایهگذاران تنها
در صورتی اقدام به سرمایهگذاری میکنند که
از این نظر اطمینان یابند.
نکتــهی قابل توجه دیگر نیز تنــاژ پروژههای
جدید پیشــنهادی برای مایعســازی اســت.
ظرفیت ایــن پروژهها رقم حیرتانگیز 842.5
میلیون تن میباشــد که عمدتا در دو کشــور
آمریــکا (در امتداد ســواحل خلیج مکزیک) و
کانادا به ترتیب با  293.1و  210.6میلیون تن
و مجموعا حدود  571.6میلیون تن از 842.5
میلیون تن قرار است احداث شوند.
الزم به ذکر اســت که این پروژهها با توجه به
حجم ذخایر گاز شــیل کــه در حدود 2/200
تریلیون فوت مکعب در آمریکای شمالی وجود
دارد ،پیشنهاد شدهاند.
همچنین 89درصد از مجمــوع  329میلیون
تنی پروژههای پیشــنهاد شده در آمریکا برای
احداث در ســواحل خلیج مکزیک پیشــنهاد
شــدهاند که اهمیت اســتراتژیک این خلیج را
میرساند .مقدار تولیدی پروژههای پیشنهادی
با هم فــرق دارند لیکــن بزرگترین پروژهی
پیشنهاد شــده در آمریکا در سواحل اقیانوس
آرام است که پروژهی  20میلیون تنی آالسکا
نام دارد.
پروژههای پیشنهادی در کانادا قرار است عمدتا

در سواحل غربی این کشور و در سواحل استان
 British Columbiaاحداث شــوند که
دلیل انتخاب این محدوده ،دسترســی به منابع
گازی کانادا است.
این پروژهها نیاز به سرمایهگذاری زیادی برای
ایجــاد خطوط طوالنی انتقال گاز جهت تامین
 Feed Stockدارند.ایــن چالش باعث توقف
و یا صرفنظر کردن از بســیاری از پروژههای
کانــادا شــده اســت .پروژههای دیگــری نیز
کــه مجموعا  47میلیون تــن تولید را خواهد
داشــت در سواحل شــرقی و آتالنتیک کانادا
پیشنهاد شدهاند که عمدتا گاز مورد نیاز خود
را از ســواحل غربی کانادا و ســواحل شــرقی
ایاالتمتحده تامین خواهند کرد.
در محــدودهی آسیاـپاســیفیک نیــز 40/8
میلیون تن پروژهی جدید پیشنهاد شده است.
اســترالیا فقط  4پروژهی پیشنهادی دارد و به
نظر میرســد استرالیا بیشــتر به دنبال تامین
 FEED STOCKبــرای پروژههای موجود
باشــد .پروژهی بزرگ دیگری کــه در مراحل
 PRE-FIDاست مربوط به کشور قطر است
که قصد دارد تولید خود را به 110میلیون تن
برساند که این پروژه شامل  4ترن  7/8میلیون
تنی است.
قطــر به علت سیاســت صیانت برداشــتی از
مخازن عظیم پارسجنوبی برای مدتی افزایش
تولید از ایــن میدان را متوقف کرده بود لیکن
اکنون به نظر میرسد برای حفظ جایگاه خود
در عرضهی  LNGدر جهان اقدام به افزایش
تولید کرده است.
هزینهی احداث واحدهای LNG

بسته به حجم پروژهها این مقادیر متغیر است
لیکن میزان ســرمایهگذاری در دههی گذشته
افزایش قابلتوجهی یافته ،پروژههای متعددی
شــاهد افزایش قابلتوجهــی از زمان احداث
پروژه بودهاند.
فاکتورهــای تعیینکننــده در احــداث یک
پــروژهی  LNGبه عوامل متعددی بســتگی
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 4پروژههای پیشــنهادی جدید برای سالهای آینده

 5میانگین قیمت واحدهای مایعســازی در طول بازههای زمانی مختلف

دارنــد از جمله :محل احداث ،پروســس مورد
استفاده ،انتخاب کمپرسورها و مواد فله (مانند
ســیمان ،فوالد ،نوع گازی که بــرای خوراک
استفاده میشود) و...
متوسط هزینهی مایعســازی از  404دالر در
تــن در ســالهای  2000-2008بــه 1005
دالر در ســال  2009-2017افزایــش یافته
است .بیشــترین افزایش مربوط به پروژههای
 GREEN FIELDمیباشــد کــه از 527
دالر در همیــن بازهی زمانی بــه  1500دالر
افزایش یافته اســت .از سوی دیگر پروژههای
 BROWN FIELDکــه از وجــود
زیرســاختها بهرهمند هستند شاهد افزایش

بســیار کمتری بودند ،ایــن پروژهها از 321
دالر در تــن در ســالهای 2000-2008
بــه  458دالر در ســالهای 2009-2017
افزایش یافتهاند.
حــال اگر بخواهیــم در مورد تقســیمبندی
منطقهای نیز صحبت کنیم میتوان گفت که
بیشترین افزایش قیمت مربوط به پروژههای
حوزهی پاســیفیک اســت که در سالهای
 2009-2017بــرای تولید هر تــن ،باید به
طــور متوســط  1458دالر ســرمایهگذاری
میشد یعنی تقریبا  4برابر دورهی سالهای
.2000-2008
لــذا در خاورمیانه این هزینه به مراتب کمتر از

کشورهای حوزههای دیگر است ،به عنوان نمونه
در قطر توسعهی  BROWN FIELDها از
 299دالر در تن در سالهای  2000-2008به
 385دالر در تن بین سالهای 2009-2017
افزایش یافتــه که حاکی از پتانســیل باالی
منطقهی خاورمیانه برای سرمایهگذاری است.
شــکل 5یکی از جالبترین نمودارها اســت
کــه حکایت از میــزان ســرمایهگذاری الزم
بــرای احداث هر تن  LNGاز ســال 2000
تا ســال  2023دارد و نشاندهندهی کاهش
سرمایهگذاری در این صنعت است.
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ایران بــا  35.6تریلیــون مترمکعــب دارای
بزرگترین ذخایر گازی جهان اســت .با توجه
به اینکه رشد فزایندهی مصرف داخلی همواره
مانع از برنامهریزی بلندمدت برای صادرات گاز
به کشورهای همســایه میباشد ،امر صادرات
گاز با توجه به ســهم یک درصــدی ایران از
صادرات جهانی جای بسی تامل دارد و باید در
اولویت قرار گیرد.
ایران علیرغم داشتن منابع گاز فراوان و یکی
از بزرگترین خطوط انتقال گاز دنیا ،متاسفانه
تولیدی در زمینــهی  LNGندارد و علیرغم

داشــتن منتقدان زیادی برای ورود به حوزهی
تولید  LNGبه علت هزینهی سرمایهگذاری
ســنگین ،نیاز هر چه ســریعتر به کشورهای
تولیدکنندهی  LNGدر جهت متنوعســازی
کشورهای صادراتی گاز خود را دارد.
نکتهی قابل توجه این اســت کــه همواره از
 LNGبــه عنوان مکملی برای تضمین تامین
گاز استفاده میشود.
کشــورهای اروپایــی از  LNGبه عنوان یک
تضمیــن امنیتی بــرای وجــود گاز کافی در
کشورهای خود استفاده میکنند .شایان توجه
است که تغییر عمدهای در پارادایم قراردادهای

 6میزان هزینهی متوســط پروژهی مایعســازی از منظر بهای تمام شده

 LNGاز بلندمدت به میانمدت و کوتاهمدت
اتفاق افتاده و تقاضا برای قراردادهای میانمدت
و کوتاهمدت افزایش یافته است.
تمامــی موارد فــوق نشــاندهندهی اهمیت
 LNGدر تامین انرژی جهان در آینده است،
لذا ایران به عنوان بزرگترین دارندهی ذخایر
شناخته شــدهی گازی جهان باید وارد تولید
 LNGشــود تا بتواند فرصت از دســت رفته
در نقشآفرینی این کاالی استراتژیک را برای
خود بازآفرینی کند.

 7میزان هزینهی متوســط پروژهی مایعسازی از منظر ساخت
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