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سه كشور بنگالدش ،فيليپين و ويتنام از بازارهاي بالقوه ال ان جی در سالهاي آتي
به شمار ميروند .اگرچه اين كشورها ال ان جی وارد نمیکنند ،ولي با توجه به افزايش
تقاضاي گاز و كاهش توليد داخلي در اين كشورها انتظار ميرود در دو دهه آتي به جرگه
واردكنندگان ال ان جی بپيوندند .در ادامه چشمانداز تقاضاي ال ان جی در اين سه
بازار بالقوه ارزيابي و تحليل خواهد شد.
بازار بنگالدش
سهم گاز طبيعي در سبد انرژي بنگالدش بسيار باالســت و كل تقاضاي آن از طريق توليد
داخلي تامين مي شود ولي با توجه به چشمانداز كاهش توليد داخلي گاز در اين كشور انتظار
ميرود در صورت عدم توسعه منابع جديد گازي ،اين كشور مي بايست از سال  2016واردات
گاز خود را آغاز کند .يكي از گزينههاي واردات گاز اين كشور با خط لوله از ميانمار و ديگري به
وسیله خط لوله ايران -پاكستان -هند و يا خط لوله تركمنستان -افغانستان -پاكستان -هند
اســت .با توجه به عدم تحقق پروژههاي خط لوله ،تنها گزينه ممكن واردات گاز به صورت ال
ان جی است و انتظار ميرود در صورت عدم توسعه منابع گازي جديد ،واردات ال ان جی اين
كشور از سال  2020آغاز شود؛ از این رو اين كشور ميبايست پایانه واردات ال ان جی را تا سال
 2020به بهرهبرداري برساند .بر اساس مطالعه موسسه انرژي  ،PFCكمبود عرضه گاز اين كشور
در ســال  2025افزون بر  9ميليون تن بوده و اين رقم تا سال  2030به بيش از  20ميليون تن
افزايش خواهد يافت.
نااطمينانيهاي موجود در بازار گاز بنگالدش ،شامل توسعه زيرساختهاي واردات خط لوله

و نيز وضعيت توليد داخلي اين كشور است .در صورت عدم توسعه منابع گازی جدید ،همچنین
عدم توسعه زیر ساختهای خطوط لوله واردات گاز ،انتظار میرود نیاز واردات ال ان جی این
کشور از سال  2020به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
نمودار شماره  . 1موازنه عرضه و
تقاضاي گاز بنگالدش در دوره - 2045
( 2012ميليون تن)
بر اســاس مطالعه موسسه مطالعات انرژي
آكسفورد 2 ،ســناريوي مختلف براي تقاضاي
ال ان جی بنگالدش در نظر گرفته شده است.
بر اساس ســناريوي پايين تقاضاي ال ان جی
بنگالدش ،سطح تقاضا در افق  2030در حدود
 13/2ميليون تن خواهد بود و در ســناريوي
باالي تقاضا ،سطح تقاضاي ال ان جی اين كشــور در افق  2030به بيش از  19/1ميليون تن
افزايش خواهد يافت .ميزان توليد گاز طبيعي اين كشــور از سال  2018رو به كاهش گذاشته
و با توجه به كاهش توليد داخلي ،اين كشــور واردات ال ان جی خود را از سال 2018 - 2019
آغاز خواهد کرد.
بازار فیلیپین
تنها منبع توليد گاز فيليپين ميدان ماالپايا است.
اجراي پروژه توسعهاي در اين ميدان مي تواند سطوح فعلي توليد را تا سال  2025حفظ کند
ولي بعد از آن نيازمند پروژههاي جديد به منظور جلوگيري از كاهش توليد گاز اين كشور است.
لذا انتظار ميرود اختالف عرضه و تقاضاي گاز در اين كشور به تدريج طي دوره 2025 – 2045

خبر ویژه

عراق پیش از اجرایی شدن توافق
اوپک صادرات خود را باال برد
برخــی منابع اعالم کردنــد پیش از
آغاز مرحله اجرایــی توافق اوپک در ماه
ژانویه سال  ٢٠١٧میالدی ،عراق فروش
نفت به چین ،آمریکا و هنــد را افزایش
داده است.
برخی منابع اعالم کردند عراق فروش
نفت را به شــرکت چینــی یونیپک که
بزرگترین مشــتری نفت آن به شــمار
میآید ،افزایش داده است.
این افزایش عرضه به مشتریان چینی،
در کنار اجرایی شدن توافقهای جدید
با پاالیشگران آمریکایی و هندی ،نشان میدهد
عراق برای پایبندی به تعهدات خود برای کاهش
عرضه طبق توافق اوپک ،ناچار است عرضه نفت به
دیگر مشتریان خود را کاهش دهد.
طبق اعالم منابع یاد شــده ،شرکت بازاریابی
نفت عراق (سومو) عرضه نفت به یونیپک را برای
سال  ٢٠١٧میالدی ،به حدود  ٤٣٥هزار تا ٦٥٢
هزار بشکه در روز افزایش داده است.
یک کارشناس معامالتی گفت :در شرایطی که
دیگر تولیدکنندگان نفت ناچاراند عرضه خود را
کاهش دهند یا از افزایش آن خودداری کنند ،اگر
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عراق بتواند فروش نفت خود بــه چین را افزایش
دهد ،جای پــای خود را در مهمتریــن بازار نفت
جهان محکم خواهد کرد.
از ســوی دیگر ،عراق طبق قراردادهای بلند
مدت جدید ،عرضه نفت خام نوع سنگین بصره را
به شرکتهای آمریکایی اکسون موبیل و شورون
و همچنین شــرکت چینی اســار اویل ،افزایش
میدهد.
شــرکت بازاریابی نفــت عراق پاســخی به
درخواســت اظهار نظر درباره این مســئله نداد و
شرکتهای شورون ،اکســون موبیل و اسار اویل
نیز از اظهار نظر خودداری کردند.
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روسیه و ژاپن قرارداد انتقال الانجی
امضا کردند
شــرکت نواتک ،دومیــن تولیدکننده
گاز روســیه ،برای انتقال الانجی به ژاپن،
با شــرکتهای میتســویی ،میتسوبیشی
کورپوریشن و ماروبنی توافقنامه امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز« ،لئونید میخلسون» ،مدیرعامل شرکت نواتک ،روز
جمعه ( ٢٦آذرماه) اعالم کرد که این توافقنامه در زمینه ظرفیت تولید گاز ،مایعسازی
گاز طبیعی و انتقال الانجی است.
وی افزود :نواتــک عالقهمند به تجارت الانجی با ســه شــرکت میتســویی،
میتسوبیشی کورپوریشن و ماروبنی ژاپن است.
شرکت ماروبنی نیز در بیانیهای اعالم کرد که این شرکت در پی فرصتهای مناسب
برای توسعه پروژه تازه و عظیم «آرکتیک ال ان جی »٢واقع در منطقه قطبی است که
روسیه اجرای آن را به تازگی در دست گرفته است.
میخلســون گفت :بازار منطقه آسیا-اقیانوســیه به ســرعت رو به رشــد است و
شــرکتهای ژاپنی که ما با آنها قرارداد امضا کردیم ،در این بازار حضوری چشمگیر
دارند.
وی می گوید :تمام
شرکای ژاپنی نواتک
میتوانند ســهامدار
پــروژه «آرکتیک ال
ان جی »٢باشند.
همکاری با نواتک
در زمینــه ال ان جی
بخش اصلــی برنامه
هشتگانه همکاری
اقتصادی روســیه و

