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سناریوی سعودی
واگذاری سهام آرامکو توسط عربستان چه الزامات و نتایجی دارد؟

توافق برای کاهش تولید به کمک ابزارهای مبتنی بر بازار چگونه عراق در مسیر مناقصات جدید و
افزایشبازده انرژی را رقم میزنند؟ بازنگری در قراردادها قرار دارد
شرکتهای نفتی آمد
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آیا دوران نفت سهرقمی به پایان رسیده است؟

پایان عصر تالطم
محمد مروتی
دکترای اقتصاد انرژی از دانشگاه تگزاس  -آستین

4

این مقاله در پی آن است که با بررسی تحوالت جدید
در بازار نفت به درک جامعتری از دینامیکهای بازار و
روندهای آتی آن نائل آمده و تبعات آن را برای ایران
ارزیابی کند.
در سه سال اخیر که قیمت نفت سقوط نسبتاً
شدیدی را تجربه کرده است مباحث تخصصی در زمینه
تکنولوژیهای نوین در استخراج نفت به خصوص انقالب
شیل به عرصههای عمومی نیز راه یافته است و بیشتر
متخصصان و عالقهمندان کم و بیش به اهمیت ،نقش
و سهم این مخازن نامتعارف واقف شدهاند .در عین حال
آنچه توجه به آن ضروری است و عمدتاً مغفول واقع شده
این است که منابع شیل صرفاً «یک منبع دیگر» برای
تولید نفت نیستند که نقش و سهمشان محدود به «میزان
افزایش عرضه نفت» باشد ،بلکه تفاوتهای ساختاری این
منابع و ویژگیهای متفاوت اقتصاد تولید آنها ،منجر به
نتایج شگفتآور و اثرات فراگیری در بازار نفت میشود.
در نتیجه اثرات و تبعات توسعه این تکنولوژیها عمیقاً
با کشف و توسعه یک مخزن بزرگ دیگر در حوزههای
متعارف مانند خلیج فارس یا دریای شمال متفاوت است.
در ادامه به تشریح تفاوتهای ساختار تولید منابع متعارف
و نفت شیل و به تبعات برجسته و متمایز آن در بازار نفت
پرداخته میشود.
ساختار تولید نفت متعارف و تبعات آن در بازار نفت
تولید نفت خام از هر مخزنی از جمله مخازن متعارف،
تابع اقتضائات فنی و زمینشناسی مخزن است .در این
نوع مخازن عمدتاً نفت خام ،آب و گاز تحتفشار هستند
و در صورت موفق بودن حفاری ،نفت با فشار به بیرون
از مخزن جریان مییابد .با نصب تجهیزات متناسب ،نرخ
تولید کنترل میشود و معموالً تا مدتها بدون نیاز به

صرف انرژی و مشقت خاصی با نرخ ثابتی جریان مییابد.
پس از چند سال و در نتیجه تولید نفت ،فشار مخزن افت
کرده و پس از آن نرخ طبیعی تولید از چاه افت میکند که
نرخ افت تولید سالیانه ،بسته به نوع مخزن ،در اکثر مخازن
متعارف کمتر از پنج درصد است.
ویژگیهای فیزیکی و زمینشناسی این مخازن
متعارف منجر به عدم انعطاف تولید در پاسخ به کاهش
یا افزایش شدید قیمت نفت میشود که این خود
نقش مهمی در تعیین دینامیکهای بازار نفت داشته
است .از منظر اقتصاد پروژه ،مهمترین ویژگی مخازن
متعارف این است که بیشتر هزینههای الزم جهت
تولید نفت در ابتدای امر و پیش از تولید اولین بشکه
نفت و به صورت سرمایهگذاری حفاری و تجهیزات
تولید انجام میشود و هزینه جاری آن ناچیز است.
از سوی دیگر این سرمایهگذاریها از لحاظ هزینه و
زمان ،سرمایهگذاریهای سنگین و زمانبر هستند .به
این ترتیب مهمترین ویژگی مخازن متعارف از منظر
اقتصادی آن است که عکسالعمل تولیدکنندگان به
تغییر قیمت نفت در کوتاهمدت ناچیز است .به بیان
دیگر در صورت افزایش شدید قیمت نفت ،میزان
تولید از مخازن متعارف در کوتاهمدت نمیتواند افزایش
زیادی بیابد چون مستلزم سرمایهگذاریهای هنگفت و
چندساله برای حفر چاههای جدید است .از سوی دیگر
در صورت کاهش شدید قیمت نفت نیز ،کاهش عرضه
برای تولیدکنندگان نفت به صرفه نیست زیرا بخش
اعظم هزینهها از قبل انجام شده است و عدم تولید منجر
به ضرر مضاعف خواهد بود.
این عدم انعطاف در پاسخ به تغییرات بازار نفت یکی
از عوامل اصلی نوسانات شدید قیمت نفت است که از
ویژگیهای جداییناپذیر این بازار تلقی میشود .توضیح
آنکه اگر به هر دلیلی تقاضا برای نفت افزایش یابد
تولیدکنندگان نمیتوانند با افزایش تولید این افزایش
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تقاضا را جبران کنند و قیمت نفت باید الجرم آنقدر
افزایش یابد که بخشی از تقاضا در اثر افزایش قیمت از
بازار خارج شود .از سوی دیگر اگر تقاضا در اثر رکود یا هر
عامل دیگری اندکی کاهش یابد ،تولیدکنندگان نفت از
عرضه خود نخواهند کاست و مازاد عرضه در بازار متراکم
خواهد شد .این امر منجر به افت شدید قیمت خواهد
شد تا حدی که این مازاد عرضه بهواسطه کاهش قیمت
کافی موجب ترغیب برخی مصرفکنندگان کمرغبت
و در نتیجه افزایش تقاضا شود تا تعادل نسبی به بازار
برگردد .به این ترتیب عدم انعطاف منابع متعارف را
میتوان مهمترین دلیلی دانست که قیمت نفت نوسانات
شدیدی را تجربه کرده است .به عنوان مثال در اثر بحران
اقتصاد جهانی ،قیمت نفت از  ۱۴۷دالر در تابستان ۲۰۰۸
به کمتر از  ۳۵دالر در زمستان همان سال افت کرد .به
دلیل مشابهی ،رشد قیمت نفت در بازه زمانی دوساله
منتهی به  ۲۰۰۸را نیز میتوان در نتیجه افزایش تقاضا
ناشی از رشد اقتصادی در چین و هند و عدم افزایش
تولید متناسب با این رشد دانست.
ساختار متفاوت تولید نفت شیل و تبعات آن
با پیشرفت شگرف تکنولوژی حفاری افقی و شکست
هیدرولیکی به خصوص پس از رشد شدید قیمت نفت
در دهه اخیر ،تولید از مخازن شیل صرفه اقتصادی یافته
است .برای تولید از این مخازن ابتدا باید چاههایی پیشرفته
حفاری شود که در طول الیههای شیل و به موازات آنها
پیش برود .در مرحله بعدی باید با تزریق شن ،آب و...
و با صرف انرژی زیاد فرآیند شکست هیدرولیکی رخ دهد
که در نتیجه آن نفت شیل در چاه جریان مییابد .به علت
ویژگیهای خاص زمینشناسی منابع شیل ،تولید از این
منابع عمدتاً افت شدیدی را تجربه میکنند کما اینکه
به گزارش  EIAنرخ تولید بیشتر این مخازن در دو سال
اول بیش از  ۸۰درصد است! از اینرو برای امتداد مستمر
تولید از یک مخزن نفتی باید مدام حفاریها و شکستهای
هیدرولیکی جدید انجام شود.
به این ترتیب از منظر اقتصادی تفاوتهای جدی بین
مخازن متعارف و نامتعارف (از نوع شیل) وجود دارد .اوالً
چاههای شیل عمدتاً در خشکی و کوچکتر از چاههای
متعارف هستند و هزینه و زمان سرمایهگذاری متوسط

برای هر چاه شیل تنها کسری از هزینه چاههای متعارف
است .از اینرو با افزایش قیمت نفت و صرفاً ظرف چند ماه
تولید از این نواحی افزایش شدیدی مییابد کما اینکه تولید
نفت آمریکا ظرف چند ماه پس از توافق ماه دسامبر اوپک
بیش از  ۵۰۰هزار بشکه افزایش داشته است! یعنی افزایش
قیمت کمتر از  ۱۰دالر در بشکه توانسته ظرف چند ماه در
جریان تولید نفت شیل در آمریکا افزایش شدیدی ایجاد
کند .ثانیاً بر خالف چاههای متعارف که بیشتر هزینهها در
ابتدای امر صورت میگیرد و هزینه جاری آن ناچیز است،
مرز بین هزینه جاری و سرمایهگذاری در چاههای شیل
کمرنگ شده و برای استخراج در چاههای شیل باید به
صورت مستمر هزینه کرد .در نهایت و شاید از همه مهمتر
اینکه تولید از مخازن شیل افت طبیعی شدیدی دارد و
در نتیجه در صورت افت شدید قیمت نفت ،تولید از این
مخازن خودبهخود در مدت کوتاهی افت شدیدی میکند
و در به تعادلرساندن سریعتر عرضه و تقاضا موثر است.
تغییرپارادایم
تا  10سال پیش ،ساختار تولید ناشی از منابع متعارف که
عدم انعطاف ویژگی ذاتی آن بود دینامیکهای بازار نفت از
جمله تالطمهای شدید قیمت را ایجاد میکرد .ولی امروزه
با جدیشدن سهم تولید نفت شیل به عنوان یک بازیگر
کوچک ولی موثر ،دینامیکهای بازار در واقع تابع انعطاف
و قدرت عکسالعمل این تولیدکنندههاست .تا پیش از این
اگر تقاضا کمی افزایش مییافت زمان طوالنی الزم بود تا
تولید افزایش یابد و در این مدت قیمت جهش زیادی داشت.
متقاب ً
ال اگر تقاضا کمی کاهش مییافت تولید بیتوجه به این
کاهش قیمت کمابیش در سطح قبلی باقی میماند و این
منجر به افت شدید قیمتها میشد .در دوران جدید پارادایم
جدیدی بر بازار حاکم است .هرگاه قیمت کاهش شدیدی
یابد ،تولیدکنندگان منعطف شیل کمی از شدت حفاری خود
میکاهند و این ظرف چند ماه منجر به کاهش تولید میشود.
متقاب ً
ال به محض افزایش قیمت این تولیدکنندگان چابک
شروع به تولید میکنند که این افزایش تولید ظرف چند ماه
به بازار سرازیر میشود .از اینرو است که بعد از این شاهد
تالطمات کمتری در بازار نفت خواهیم بود و قیمتهای
سرسامآور و سهرقمی نفت را بسیار به ندرت مشاهده خواهیم
کرد .بازار نفت وارد دوران جدیدی شده است.
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باالدستی نفت

باالدستی نفت
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حدود یکششم دستگاههای حفاری ایران بیکار هستند
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باالدستی نفت

توافق برای کاهش تولید به کمک شرکتهای نفتی آمد

رشدنامتوازنسرمایهگذاری

8

بیزینس مانیتور اینترنشنال :ثبات قیمت نفت در محدوده
 50دالر که به مدد توافق اوپک و تولیدکنندگان خارج
از این سازمان حاصل شده ،موجب بهبود سرمایهگذاری
در نفت و گاز پس از دو سال افت مداوم در سال جاری
میالدی شده است .آنطور که بررسی صد شرکت بزرگ
فعال در این حوزه نشان میدهد ،هزینههای سرمایهگذاری
در نفت و گاز در سال  2017نسبت به سال گذشته 5/1
درصد رشد خواهد داشت و به  465میلیارد دالر خواهد
رسید .شرکتهای نفتی در ایاالت متحده ،روسیه ،آسیا
و خاورمیانه اقدام به افزایش سرمایهگذاری خواهند کرد؛
در حالی که شاهد افت سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ
نفتی در اروپا ،آفریقا و آمریکای التین برای سومین سال
متوالی خواهیم بود.
بر اساس این گزارش ،هزینه سرمایهگذاری صد شرکت
مورد بررسی در سال  2016بالغ بر  442/4میلیارد دالر
بوده است .ثبات در بازار نفت پس توافق اوپک و غیراوپک
و از سوی دیگر کاهش هزینههای توسعهای پروژهها،
شرکتهای نفتی را به افزایش سرمایهگذاری در این صنعت
در سال  2017ترغیب کرده است .از اینرو هزینههای
سرمایهگذاری در سال  2017با رشد 5/1درصدی نسبت
به سال قبل به  464/9میلیارد دالر خواهد رسید .عالوه
بر این به دلیل انعطاف بودجه شرکتها ،هزینههای
سرمایهگذاری میتواند در صورت مساعدبودن شرایط
بازار نفت  17/4میلیارد دالر بیشتر افزایش یابد .بنابراین
در بهترین سناریو ،هزینههای سرمایهگذاری در صنعت
نفت و گاز در سال جاری میالدی  9درصد رشد ساالنه را
تجربه میکند و به  482/4میلیارد دالر میرسد .همچنین
برآوردهای اولیه  BMIنشان میدهد در سال ،2018
هزینههای سرمایهگذاری  4/2درصد افزایش خواهد داشت
و به  484/7میلیارد دالر خواهد رسید.
اما افزایش سرمایهگذاری در همه مناطق جهان
به طور همگن و به یک شکل نیست که به هزینههای

پروژهها و توان مالی شرکتها بازمیگردد .بر این اساس
انتظار میرود ،سرمایهگذاری در آمریکا ،خاورمیانه ،آسیا و
روسیه افزایش یابد .در آمریکای شمالی ،هزینههای توسعه
پروژهها با همراهی بانکها و حمایت شرکتهای تامین
سرمایه به شدت کاهش یافته و شرکتهای نفتی را قادر
ساخته توسعه پروژههای خود را از سر بگیرند .به طوری
که متوسط هزینه سر به سری چرخه کامل تولید یک
بشکه نفت شیل که در سال  2014حدود  70دالر بود،
در اوایل سال  2017به  35دالر بر بشکه رسید .به طوری
که بسیاری از پروژهها در قیمتهای پایین نفت نیز سودآور
شدند .در این میان احتمال بازگشت تورم به هزینه تولید
نفت در خشکی ،تهدید اصلی افزایش هزینههای توسعهای
در آمریکای شمالی است .در واقع افزایش تقاضا برای
حفاری میتواند هزینهها را افزایش داده و به تدریج هزینه
سر به سری تولید را بیشتر کند.
صنعت نفت و گاز خاورمیانه و روسیه نیز امسال شاهد
افزایش 2/4درصدی هزینههای سرمایهگذاری واقعی؛ بر
اساس دالر آمریکا و بدون در نظرگرفتن تورم خواهد بود.
در واقع بخشی از افزایش هزینهها به افزایش نرخ دالری
پروژهها در سال  2016بازمیگردد .چرا که افزایش ارزش
روبل در برابر دالر موجب شد هزینههای دالری شرکتها
افزایش یابد ،در حالی که شرکتها گزارشهای خود را بر
اساس روبل اعالم میکنند .شرکتهای فعال در خاورمیانه
و روسیه از هزینه پایین تولید برای سرمایهگذاری پایدار
و توسعه پروژههای نفت و گاز سود میبرند ،عالوه بر آن
کاهش جهانی هزینههای خدماتی توسعه پروژهها نیز به
کمک آنها آمده و سودشان را بیشتر کرده است .همچنین
شرکتهای ملی نفت آسیایی در سال جاری هزینههای
سرمایهگذاری خود را افزایش خواهند داد .شرکتهای
چینی هر چند در سال  2016کمتر از بودجه خود اقدام به
سرمایهگذاری کردند ،اما در سال جاری در حال بازگشت
به پروژههای باالدست به خصوص در صنعت گاز هستند.
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کاهش هزینههای تولید در دوران قیمت پایین نفت

سود سقوط
مکینزی :طی دو سالونیم گذشته سقوط قیمت نفت
از بشکهای  100دالر به کمتر از  35دالر موجب شده
شرکتهای نفت و گاز سراسر جهان به کاهش هزینههای
تولید خود روی بیاورند .پژوهشهای انجامشده در
خصوص هزینههای تولید  37شرکت نفت و گاز با
ظرفیت تولید نزدیک به  40میلیون بشکه در روز نشان
میدهد از سال  2014تاکنون ،هزینههای تولید تقریباً 44
میلیارد دالر ( 29درصد) کاهش داشته است .این در حالی
است که در سالهای گذشته ما شاهد رشد شدید این
هزینهها بودیم .برای مثال طی سالهای  2008تا ،2014
هزینههای تولید حدود  60میلیارد دالر افزایش داشته
است .کاهش اخیر هزینههای تولید موجب شده هزینه
عملیاتی سال  2016به سطوح سال  2010بازگردد.
هزینه تولید تنها بخشی نیست که در سالهای اخیر با
بهبود عملکرد مواجه بوده است .گزارش انجمن بینالمللی
تولیدکنندگان نفت و گاز نشان میدهد عملکرد ایمنی
جهانی نیز از سال  2012تا  2015روندی رو به بهبود
داشته است .سومین حوزهای که صنعت نفت و گاز در
سالهای اخیر عملکردی مناسب از خود نشان داده،
مجموع زیان عملیاتی تولید در میادین تولیدی است.
شاخص جدید بازده دارایی تولید فراساحل مککینزی
افتی 15درصدی را نشان میدهد .اوپراتورها از راههای
مختلفی هزینههای خود را کاهش میدهند :هماهنگی
مجدد عملیات و سازماندهی از طریق مدیریت پورتفوی،
افزایش بازده و گرفتن قیمتهای پایینتر از ارائهکنندگان
خدمات و اجناس ناشی از شرایط کنونی بازار.
برای درک بهتر اینکه چه عواملی ممکن است
موجب افزایش یا کاهش هزینهها در آینده شود بهتر
است به تالشهایی که از سال  2014برای کاهش
هزینههای تولید در دریای شمال بریتانیا انجام گرفته
است نگاهی بیندازیم .بر اساس گزارش انجمن نفت
و گاز بریتانیا ،هزینههای عملیاتی این صنعت در بازه

زمانی  2014تا  2016از  9/7میلیارد دالر به 7/1
میلیارد دالر (افتی 27درصدی) کاهش داشته است.
این در حالی است که بازده تولید و عملکرد ایمنی
در این بخش افزایش داشته است .در خصوص منابع
این کاهش هزینه ،پژوهشها نشان میدهد بیش از
نیمی از این صرفهجویی از بهبود بازدهی عملیاتی و
حذف فعالیتهای غیرضروری حاصل شده است .در
مقایسه با به تعویقانداختن موقت فعالیتهای تولید یا
انجام مذاکرات برای کاهش بهای تجهیزات و خدمات،
چنین کاهشهایی ظرفیت بیشتری برای ماندگاری
دارند .بر اساس این پژوهش نتیجه میگیریم دستکم
نیمی از این صرفهجویی حتی در زمانی که قیمت نفت
و گاز باالتر از مقادیر کنونی باشد ،باید ادامه داشته
باشد .حذف موقت فعالیتهای برنامهریزیشده ،تغییر
در رویکرد ،کاهش بها طی مذاکرات با عرضهکننده و
تعویق فعالیتها چهار مسیر برای کاهش هزینههاست.
بر اساس تجزیه و تحلیلی که در خصوص  200ابتکار
انجامشده از سوی اپراتورهای نفت و گاز بریتانیا که در
سالهای  2015و  2016بیش از  400میلیون دالر
صرفهجویی کردهاند صورت گرفته ،به طور تقریبی 40
تا  50درصد از این کاهش هزینهها از حذف موقت
فعالیتهای برنامهریزیشده صورت گرفته و  20تا
 25درصد دیگر از تغییرات در رویکرد نشات میگیرد.
انتظار میرود این دو نوع کاهش هزینهها در دو ،سه
سال آینده تداوم داشته باشد .مابقی کاهش هزینه
از کاهش بها طی مذاکرات با عرضهکنندگان (15
تا  20درصد) یا تعویق فعالیتها ( 10تا  15درصد)
ناشی میشود .در حالی که این دو روش آخر اغلب به
عنوان نخستین ابتکارات در کاهش هزینهها اجرایی
میشوند ،در نهایت کاهش هزینهها کمتر از حد انتظار
دوام دارند و تا حد زیادی به سطوح فعالیت و قیمت
نفت بستگی دارند.
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آوریل ،دومین ماه پایبندی 100درصدی اعضای اوپک به توافق بود

تداوم توافق
نسیم عالیی
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چهارمین ماه از اجراییشدن توافق اوپک برای کاهش
تولید با موفقیت بینظیری همراه بود .در ماه آوریل اعضای
این سازمان بر اساس سه منبع اطالعاتی پالتس ،میس و
اوپک بیش از  100درصد به توافق پایبند بودهاند .موفقیت
اعضای اوپک در اجرای توافق در حالی است که کمتر از دو
هفته به برگزاری نشست رسمی اوپک زمان باقی است و
در این نشست باید در خصوص تمدید توافق تصمیمگیری
شود .چراکه با وجود پایبندی اعضای این سازمان به توافق،
بر اساس آمار بسیاری از منابع اطالعاتی هنوز عالئمی
مبنی بر اثرگذاری کاهش تولید اوپک بر مازاد عرضه و
سطح ذخایر انبارهای نفتی دیده نشده و این خود موجب
کاهش قیمتها و رسیدن به سطوح پیش از توافق اوپک
در هفتههای اخیر شده است .از این رو غالب کارشناسان
بر این باورند که اعضای اوپک در نشست پیشرو ،توافق را
برای نیمه دوم سال تمدید خواهند کرد .غالب برآوردها
نشان میدهد توافق اوپک در سه ماه پایانی سال 2017
موجب کاهش ذخایر انبارهای نفتی میشود .با این حال
برخی نیز بر این باورند که اوپک باید توافق را در سال
 2018نیز تمدید کند؛ حتی برخی معتقدند باید کاهش
تولید این سازمان بیشتر از توافق حال حاضر باشد.
پایبندی100درصدی
بر اساس توافق اوپک ،تولید روزانه نفت اعضای این
سازمان به استثنای لیبی و نیجریه در شش ماه ابتدایی
سال جاری میالدی باید نسبت به سطح تولید پایه (که با
تغییراتی جزئی همان سطح تولید اعضا در ماه اکتبر است)
 1/166میلیون بشکه کاهش یابد و به  29/804میلیون
بشکه در روز برسد .حال دادههای دبیرخانه اوپک نشان
میدهد تولید نفت این سازمان در ماه آوریل به 31/73
میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن
 18/2هزار بشکه کاهش داشته است .همچنین تولید نفت

 11عضو (بدون لیبی و نیجریه) در ماه آوریل 29/67
میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سطح مصوب
توافق 134 ،هزار بشکه کمتر است .از این رو بر اساس
دادههای دبیرخانه اوپک ،میزان پایبندی اعضا در ماه آوریل
 111درصد بوده است .این در حالی است که دیگر منابع
اطالعاتی از جمله میس و پالتس نیز این آمار را تایید
میکنند .میس میزان پایبندی  11عضو اوپک را در ماه
آوریل کمی بیش از  100درصد و پالتس  113درصد
برآورد کرده است.
بر اساس آمار منابع ثانویه اوپک ،اعضای این سازمان در
ماه ژانویه  93درصد ،در ماه فوریه  97درصد ،در ماه مارس
 110درصد به توافق پایبند بودهاند .پالتس هم متوسط
پایبندی  11کشور عضو را در چهار ماه ابتدای سال 105
درصد برآورد کرده است.
جزئیات تولید ماه آوریل
نگاهی به جزئیات تولید اعضای این سازمان نشان
میدهد هر چند میزان پایبندی کشورها به توافق به یک
میزان نبوده است ،اما تقریباً همه اعضا برای اجرای موفق
توافق به خوبی همکاری داشتهاند.
بر اساس آمار منابع ثانویه ،کشورهای کویت ،امارات،
قطر ،عربستان و ونزوئال در ماه آوریل بیش از  100درصد
به توافق پایبند بودهاند .عربستان به عنوان بزرگترین
تولیدکننده اوپک در این ماه هر چند تولیدات خود را
نسبت به ماه مارس بیش از  49هزار بشکه افزایش داده
است و به  9/95میلیون بشکه در روز رسانده ،اما همچنان
 104هزار بشکه کمتر از سطح تعهداتش در توافق ،نفت
تولید کرده است .بنابراین حدود  120درصد به توافق
پایبند بوده است.
ایران نیز که در این توافق فرصت افزایش تولید تا
رسیدن به سطح  3/797میلیون بشکه در روز را یافته ،در
ماه آوریل (بر اساس آمار منابع ثانویه)  38هزار بشکه کمتر
از این سطح تولید کرده است .عراق که خواهان معافیت
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تولید و درصد پایبندی اوپک در ماه آوریل

از توافق اوپک بود و بسیاری احتمال میدادند که چندان
با دیگر اعضای این سازمان برای کاهش تولید همکاری
نکند ،در این ماه نسبتاً در سطح باالیی به توافق پایبند
بوده است .این کشور که در اولین ماه اجراییشدن توافق
تنها  41درصد به آن پایبند بود ،ماه گذشته سطح پایبندی
خود را به  90درصد رسانده است .آنگوال با وجود اینکه با
 97هزار بشکه بیشترین رشد تولید را در میان اعضای این
سازمان در ماه آوریل به خود اختصاص داده ،تولید خود
را به  1/69میلیون بشکه در روز رسانده که تنها  19هزار
بشکه بیشتر از سطح تعهداتش در توافق است .بنابراین
آنگوال در ماه آوریل  93درصد به توافق پایبند بوده ،این در
حالی است که در سه ماه ابتدای سال سطح پایبندی این
کشور به توافق بیش از  100درصد بوده است .الجزایر که
به عنوان یکی از متولیان حصول توافق از آن یاد میشود،
در ماه آوریل  80درصد به توافق پایبند بوده که نسبت
به دیگر اعضای اوپک کارنامه چندان مطلوبی محسوب
نمیشود .بزرگترین خاطی توافق اوپک ،کوچکترین
عضو آن یعنی گابن بوده است .این کشور باید بر اساس
توافق ،تولید خود را نسبت به تولید ماه اکتبر  10هزار
بشکه کاهش بدهد و به  193هزار بشکه در روز برساند .در
حالی که گابن در ماه آوریل سه هزار بشکه نسبت به سطح

تولید اکتبر بیشتر تولید کرده است .با این حال به دلیل
اینکه تولید گابن به طور متوسط حدود  200هزار بشکه
در روز است ،تخلف این کشور چندان بر آمار کلی پایبندی
اوپک اثرگذار نیست.
اما تغییرات تولید نفت دو کشور معاف از توافق یعنی
لیبی و نیجریه نیز به گونهای نبوده که کاهش تولید از
سوی دیگر اعضا را خنثی کند ،چرا که تولید نفت این دو
کشور که به عنوان عوامل احتمالی عدم موفقیت توافق
اوپک مطرح بودند در چهار ماه گذشته رشد چندانی
نداشته است .لیبی در ماه آوریل  550هزار بشکه و نیجریه
 1/51میلیون بشکه در روز نفت تولید کردهاند که در
مجموع نسبت به سطح تولید ماه اکتبر به عنوان مبنایی
برای توافق اوپک نهتنها رشد نکرده ،بلکه کاهش نیز داشته
است .همچنین متوسط تولید این دو کشور در چهار ماه
ابتدای سال  2/156میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به
میزان تولید اکتبر تنها  12هزار بشکه بیشتر است .با این
حال به دلیل وضعیت داخلی آشفته این کشورها ،تولید
نفت آنها نوسان زیادی دارد .به طور مثال آخرین اخبار
نشان میدهد تولید لیبی در ماه جاری به  800هزار بشکه
در روز رسیده و ممکن است با رشد بیشتر تهدیدی برای
اجرای توافق اوپک باشد.
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سرمایه و تکنولوژی کلید شناسایی حوزههای تازه

افق جدید نفت
مونا مشهدیرجبی

12

در سالهای گذشته مدام صحبت از نفت خامی بود
که در ذخایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وجود
داشت ولی در سالهای اخیر و پس از سرمایهگذاریهای
کالن در فعالیتهای اکتشافی و توسعه تکنولوژی دیگر
نفت خاورمیانه اصلیترین منبع تامین انرژی دنیا
نیست ،بلکه نفت غیرمتعارف سهم بزرگی از بازار را
تصاحب کرده است .حال سوال اینجاست که این نفت
غیرمتعارف در کجا یافت میشود و کدام کشورها در
تولید نفت غیرمتعارف سرمایهگذاری کردهاند؟ براساس
گزارش آوریل صندوق بینالمللی پول ،ذخایر نفت
غیرمتعارف در چند کشور خاص متمرکز شده است.
بیشترین تمرکز این ذخایر در آمریکای شمالی است
و به همین دلیل است که آمریکای شمالی بزرگترین
تولیدکننده نفت غیرمتعارف در دنیا هم محسوب
میشود .نفت شیل در آمریکا و شنهای نفتی در کانادا
بزرگترین و اصلیترین منابع غیرمتعارف نفت هستند
البته در آمریکای مرکزی و جنوبی هم به طور پراکنده
ذخایر نفت غیرمتعارف یافت میشود که شامل نفت
سنگین و بسیار سنگین و ذخایر نفتی در آبهای عمیق
و آبهای بسیار عمیق در کشورهای برزیل ،کلمبیا،
اکوادور و ونزوئالست.
کشورهای اروپایی تنها چند حوزه نفت سنگین
را در خود جای دادهاند و تعدادی حوزه نفتی در
آبهای عمیق و آبهای بسیار عمیق در دریای شمال
و آفریقای غربی یافت شده است .جالب اینجاست که
کشورهای خاورمیانه که بزرگترین مالک ذخایر نفت
متعارف در دنیا هستند ،دارای حجم بسیار پایینی از
ذخایر نفتی غیرمتعارف هستند که یک دلیل آن عدم
سرمایهگذاری برای مطالعات زمینشناسی و اکتشاف
حوزههای نفتی غیرمتعارف است.

آگاهی زمینشناسی و اکتشاف
اقتصاددانان منابع طبیعی بر این باورند که بستر
ذخایر طبیعی در هر کشوری ارتباط معناداری با میزان
تالش انجامشده در آن کشور برای اکتشاف منابع ،میزان
سرمایهگذاری انجامشده برای ارتقای تکنولوژی ،نوآوری
و در نهایت شناسایی ساختار زمینشناسی منطقه دارد.
بنابراین میتوان گفت که منابع غیرمتعارف نفت بیشتر
در کشورهایی مشاهده میشود که سرمایهگذاریهای
الزم برای مطالعات زمینشناسی و توسعه تکنولوژیهای
الزم در این صنعت را انجام دادهاند .طبق آمارهای
موجود میزان تولید نفت غیرمتعارف در آمریکا سال
گذشته برابر با  9/28میلیون بشکه در هر روز بود ،در
حالی که کانادا که از نظر حجم تولید نفت غیرمتعارف
در جایگاه دوم دنیاست ،روزانه  3/28میلیون بشکه
نفت غیرمتعارف تولید کرد .البته بعد از کاهش قیمت
نفت خام در بازار جهانی سرمایهگذاری در تولید نفت
غیرمتعارف در کشور کانادا کاهش یافت .همین مساله
سبب شد تا بخش زیادی از پروژههای اکتشافی در این
کشور تعطیل یا تعلیق شود .این در حالی است که در
سالهای اخیر آمریکا سرمایهگذاری در فعالیتهای
اکتشافی و تولید نفت را به طرز محسوسی کاهش نداد
و حال که دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور در کشور
حضور دارد هم سرمایهگذاری در صنعت نفت بیشتر
خواهد شد و چهبسا حجم ذخایر نفت غیرمتعارف و توان
تولید آمریکا بیش از گذشته شود .آمریکا بزرگترین
مالک نفت شیل در دنیاست و میزان تولید نفت شیل
در این کشور سال گذشته  7/25میلیون بشکه در هر
روز بود .کانادا بزرگترین تولیدکننده نفت از شنهای
نفتی و برزیل بزرگترین تولیدکننده نفت از آبهای
بسیار عمیق است.
عوامل تاثیرگذار بر اکتشاف و تولید
همانطور که پیشتر گفته شد عوامل زیادی روی
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تولید نفت غیرمتعارف در سال ( ۲۰۱۶میلیون بشکه در روز)  -منبع :صندوق بینالمللی پول
آبهای
عمیق

آبهای بسیار
عمیق

نفت
شیل

مجموع

نام کشور

نفت سنگین

شنهای نفتی و
نفت بسیار سنگین

0/79

7/25

9/28

-

0/6

3/28

آمریکا

0/07

0/4

0/77

کانادا

0/08

2/60

-

-

2/39

برزیل

0/03

0/09

1/09

1/18

آنگوال

0

-

1/34

0/16

-

1/5

نروژ

0/02

-

1/36

-

-

1/39

چین

0/73

0/36

0/08

0/01

0/03

1/21

ونزوئال

0/18

1

-

-

-

1/18

نیجریه

0/08

0

0/83

-

-

0/91

مکزیک

31/0

0/48

0/01

-

۰

0/8

آذربایجان

0/01

0

0/72

-

-

0/74

کلمبیا

0/13

0/5

-

-

۰

0/63

عمان

0/12

0/3

-

-

0/01

0/43

توان تولید نفت غیرمتعارف در کشورها تاثیر دارد ولی
مهمترین عامل میزان سرمایهگذاری انجامشده روی این
حوزهها است .سوال اینجاست که چه عواملی را میتوان
برشمرد که روی تولید و اکتشاف نفت غیرمتعارف تاثیر
داشته باشد؟ صندوق بینالمللی پول مساعدبودن فضا
برای جذب سرمایههای خارجی ،وجود قوانین مناسب در
مورد حقوق داراییها و حمایت از سرمایهگذاران خارجی
به گونهای که ریسک سرمایهگذاری برای آنها پایین باشد
را از مسائل مهم تاثیرگذار در این زمینه دانست .باید در
نظر داشت که تفاوتهای چشمگیری میان ذخایر نفتی
موجود و حجم تولید از هر ذخیره نفتی در کشورهای
مختلف وجود دارد که این تفاوت ناشی از تفاوت در
کارایی تولید در حوزههای مختلف است .یک مساله بسیار
مهم مالکیت حوزههاست .آمار نشان میدهد کارایی تولید
در حوزههایی که تحت تملک دولت هستند پایینتر از
حوزههای خصوصی است .باید در نظر داشت تولید نفت
غیرمتعارف بسیار پرهزینهتر از نفت متعارف است و برای
اینکه صرفه اقتصادی برای تولید از این حوزهها بیشتر شود
باید سرمایهگذاری در ایجاد تکنولوژیهای تازه افزایش
پیدا کند و نوآوری در این زمینه بیشتر و بیشتر شود.
اصالح قوانین هم نقش مهمی در تعیین سطح خالقیت

و توانایی کشور در بهکارگیری تکنولوژیهای تازه در
تولید نفت غیرمتعارف دارد .بررسیهای تاریخی نشان
میدهد در دهه  ۱۹۲۰میالدی حوزههای نفت شیل
در آمریکا شناسایی شده بود ولی به دلیل پایین بودن
سطح تکنولوژی ،عدمحمایت قانونی و پایینبودن قیمت
نفت سرمایهگذاری روی این حوزهها انجام نشد .اواسط
دهه اول قرن بیست و یکم میالدی بود که مطالعاتی در
مورد هزینه باالی تولید نفت شیل در آمریکا انجام شد و
در این مطالعات گفته شد که با توجه به پیشرفتهای
تکنولوژیک تولید نفت شیل امکانپذیر است .با افزایش
قیمت نفت ،کشورهای دیگر از قبیل چین و هند هم
فعالیتهای اکتشافی زیادی انجام دادند تا حوزههای
نفت غیرمتعارف را شناسایی کنند و در این زمینه
موفقیتهایی را هم به دست آوردند .بهزعم بسیاری از
فعاالن صنعت نفت ،نفت غیرمتعارف آینده تامین انرژی
در دنیا را در دست دارد .بنابراین سرمایهگذاری برای
شناسایی این حوزه اهمیت زیادی دارد که کشورهای
خاورمیانه در آن پیشرفت زیادی نکردهاند.
پینوشت :تعریف منابع غیر متعارف در این گزارش
ممکن است با دیگر موسسات متفاوت باشد و در
نتیجه آمار غیریکسانی گزارش شود.
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شرق آفریقا در مسیر توسعه بخش نفت قرار دارد

شرقپیشرو

14

جهان نفت :پس از اینکه در ماه می  2016شرکتهای
اکتشاف و تولید نفت شرق آفریقا ،کمترین میزان
حفاری شش سال اخیر را به ثبت رساندند ،اکنون در
حال بازسازی خود هستند .با وجود اینکه منطقه شرق
آفریقا ظرفیت زیادی برای تبدیلشدن به قطب اکتشاف
و تولید نفت و گاز دنیا را دارد ،موانع زیادی بر سر راه
شرکتهای انرژی وجود دارد .بیشتر کشورهای شرق
آفریقا با آشفتگی اقتصادی و سیاسی و بدهی شدید
دست به گریبان هستند؛ موضوعی که مانعی برای
سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای این منطقه شده
و ورود سرمایهگذاران خارجی را با مشکل مواجه کرده
است.
کنیا
کنیـا کـه از لحـاظ اقتصـادی در مقایسـه با برخی
از کشـورهای همسـایه خـود پیشـرفتهتر محسـوب
میشـود ،پتانسـیل ایـن را دارد کـه صنعـت انـرژی
منطقه را احیا کند .چاه نفتی چپتوکت ،1-نخسـتین
چاهـی بود که در حوزه آبگیـر دره کریو مورد آزمایش
قـرار میگرفـت؛ حفـاری با عمـق نزدیک بـه 10115
فـوت نشـان داد که این چاه نفت زیـادی در خود دارد.
علاوه بـر این شـرکت نفتـی تالـو ،اکتشـافات موفق
دیگـری را در نقـاط مختلـف ایـن کشـور انجـام داده
اسـت؛ موضوعی که موجب پیشـرفت این شـرکت در
زمینه برنامهریزی توسـعه شـده اسـت .امضـای توافق
توسـعه مشـترک در ماه اکتبر یکی از این پیشرفتها
بـوده اسـت .توافقـی کـه میـان دولت کنیا و شـرکای
سـرمایهگذاری ایـن کشـور بـه منظـور پیشـرفت در
توسـعه خـط لولـه صادراتـی بـه امضا رسـیده اسـت.
شـرکای سـرمایهگذاری دولت کنیا مجوزی گرفتهاند
کـه بـه آنهـا اجـازه میدهـد بـا اسـتفاده از چاههـای
موجـود و مخـازن ذخیـره بـه تولیـدی در حـدود دو
هزار بشـکه در روز دسـت پیـدا کنند.

سودان جنوبی
با وجود این واقعیت که سودان جنوبی از نظر میزان
ذخایر نفتی یکی از غنیترین کشورهای جنوب صحرای
آفریقاست ،اما جنگ و فسادی که از سال 2013
گریبانگیر این کشور شده ،صنعت انرژی سودان جنوبی
را فلج کرده است .سال گذشته تولید نفت در این کشور
به  120هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ مقداری که در
مقایسه با تولید روزانه  350هزاربشکهای سال 2011
تقریباً به یکسوم رسیده است .این کاهش تولید
عمدتاً به دلیل آسیب شدیدی است که جنگ داخلی
به تجهیزات تولید و خطوط لوله رسانده است .خطوط
لولهای که نفت خام را به بندر صادراتی سودان انتقال
میداد .در ماه می  ،2016در کل کشور تنها میدان نفتی
پالوچ در منطقه ملوت در شمال ایالت نیل بود که در آن
تولید نفت همچنان جریان داشت .افت تولید در کنار
تورم سنگین و درگیری میان ارتش و نیروهای شورشی
موجب ایجاد بحران اقتصادی در کشور شده و بازگشت
تولید نفت به سطوح قبل از جنگ را بسیار دشوار کرده
است .با وجود این ،در اوایل سال جاری پیشرفتهایی
حاصل شده است .با تقویت ایمنی تجهیزات نفتی
در سراسر منطقه ،بسیاری از کارکنان نفتی در این
کشور جنگزده به سر کارهایشان بازگشتند .عالوه بر
این ،بهبود وضعیت امنیتی در این کشور باعث شده
شرکتهای نفتی بزرگی نظیر شرکت ملی نفت چین،
پتروناس مالزی و شرکت نفت و گاز هند مجددا ً به
سودان بیایند .وزیر نفت این کشور در خصوص بازگشت
غولهای نفتی به سودان جنوبی گفت« :در زمان بحران
ژوئیه سال گذشته ،شرکتهای بزرگ نفتی از سودان
خارج شدند .اما آنها بازگشتهاند و آمادهاند تا تولید نفت
خام را از سر بگیرند».
اوگاندا
در حالی که بسیاری از کشورهای مختلف در سراسر
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جهان به منظور کاهش عرضه جهانی انرژی به کاهش
تولید روی آوردهاند ،جمهوری اوگاندا به دنبال افزایش
تولید خود است .در آگوست  ،2016دولت این کشور
گزارش داد طرحی را در دستور کار دارد که با اجرای
آن تولید نفت را به  230هزار بشکه در روز افزایش دهد.
این طرح به دنبال صدور مجوز تولید به شرکتهای
بزرگ نفتی نظیر تالو و توتال ارائه گرفته است .ایرین
مولونی ،وزیر نفت اوگاندا ،اعالم کرد این دو شرکت
در کنار شرکت نفتی چینی کونوکو ،حدود هشت
میلیارد دالر در این کشور شرق آفریقا سرمایهگذاری
خواهند کرد .پیشبینی میشود پس از اخذ مجوزهای
الزم ،فرآیند تولید در سال  2020آغاز شود .بر اساس
گزارشها ،انتظار میرود تصمیمات سرمایهگذاری نهایی
طی  18ماه گرفته شود و مجوز تولید برای  25سال
اعتبار داشته باشد .مجوزی که پتانسیل آن را دارد که
برای پنج سال دیگر تمدید شود .بر اساس اعالم وزیر
نفت اوگاندا ،این سرمایهگذاری هشت میلیارددالری
برای حفاری در حدود  500چاه ،ساخت تجهیزات
پاالیش مرکزی و خطوط لوله خواهد بود.
تانزانیا
جمهوری تانزانیا یکی از بیشترین ذخایر گاز طبیعی
را در شرق آفریقا به خود اختصاص داده است .بر اساس
اعالم دولت این کشور ،ذخایر گاز طبیعی این کشور
در حدود  55هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده
است .با وجود این ،همانند بسیاری از کشورهای جنوب
صحرای آفریقا ،زمانی که کمبود زیرساختهای انرژی
با فقر شدید همراه میشود ،توسعه و پتانسیل صادرات
در آینده سرکوب میشود .در ماه نوامبر ،منابع خبری
گزارش دادند شرکت شل با همکاری مشترک با دو
شرکت انرژی پاویون و افیر ،برنامه حفاری در دریاهای
تانزانیا را آغاز کرده است .این پروژه  80میلیوندالری
حفاری بخشی از پروژه  LNGتانزانیاست که مساحتی
در حدود  75هزار کیلومترمربع را در برگرفته است.
بر اساس شرکت منابع طبیعی ونتورث و همکاران
موفقیتهای چشمگیری در جنوب شرق تانزانیا به
دست آمده است به طوری که میزان تولید گاز طبیعی
در میدان امنازیبی ،به طور متوسط به  44میلیون فوت

مکعب در روز رسیده است.
موزامبیک
در میان عرضه مازاد انرژی جهانی ،جمهوری
موزامبیک در زمینه اکتشاف و تولید عملکرد درخشانی
داشته ،به خصوص شرکت نفتی آندارکو که هفت سال
پیش نخستین اکتشاف خود را در منطقه رووما در
سواحل موزامبیک انجام داده است .در  20سال گذشته
شرکت آندارکو بیش از  75هزار میلیارد فیت مکعب
منابع قابل بازیابی در منطقه رووما کشف کرده است .با
وجود موفقیت منطقهای ،این شرکت باید تصمیم نهایی
خود را در خصوص پروژه  15میلیارد دالر الانجی
بگیرد؛ پروژهای که به عرضه گاز به بازارهای داخلی
کمک میکند.
بر اساس اعالم آندارکو ،این پروژه ظرفیت آن را
دارد که موزامبیک را به سومین صادرکننده بزرگ
گاز طبیعی دنیا تبدیل کند .شرکت انرژی ساسول،
شرکت دیگری است که به موفقیتهای چشمگیری
در استان اینهامبان موزامبیک دست پیدا کرده است.
در ژانویه  ،2016این شرکت توانست از شورای وزرای
موزامبیک مهر تاییدی برای طرح توسعه میادین نفتی
خود بگیرد .طرحی که اجازه رشد بیشتر این شرکت
در منطقه را میدهد.
اولین چاه ساسول تحت برنامه توسعه فازی در ماه
می  2016حفر شد .حفر این چاه در واقع نشاندهنده
آغاز فاز اول طرح  1/4میلیارددالری این شرکت انرژی
خواهد بود؛ طرحی که شامل عالمتگذاری و توسعه
ذخایر تمان  ،G8تمان شرقی ،اینهاسورو  G6و اینهاسورو
 G10میشود .عملیات حفاری در مجموع شامل 13
چاه تولید خواهد بود .بر اساس گزارشها ،شرکت
اگزون موبیل سال گذشته داراییهایی را در موزامبیک
به دست آورد که براساس شنیدهها برای سبککردن
بحران بدهی گسترده موزامبیک بوده است .از سوی
دیگر در جوالی  ،2016اگزون اعالم کرد با همکاری
شرکت نفت قطر در نظر دارد سهام میادین متعلق به
آندارکو و انی را خریداری کند .موضوعی که باعث ایجاد
مالیات بر سرمایهای در حدود  1/3میلیارد دالر برای
دولت موزامبیک میشود.
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عراق به دنبال مناقصات جدید و بازنگری در قراردادهای نفتی است

خون تازه
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پس از مزایده بزرگ عراق در سال  ،2009ناآرامیها باعث
شد سرمایهگذاران خارجی چشم خود را به روی این کشور
ببندند .اما به نظر میرسد خون تازهای در رگهای عراق
در حال دمیدهشدن است .این کشور قصد دارد تا پایان
سال  2017مناقصهای را برای توسعه پنج میدان نفتی
بزرگ خود برگزار کند و در همین راستا  19شرکت را
واجد شرایط دانسته است که در این میان شش شرکت
ژاپنی ،شرکت نفت دراگون امارات ،موباداال ،کرسنت،
گلنکور و شرکتهایی از چین ،روسیه ،ایتالیا ،کویت،
اندونزی ،ویتنام ،تایلند و رومانی به چشم میخورد .این در
حالی است که در ابتدا قرار بود این مناقصه برای  12میدان
انجام گیرد .این اقدام وزارت نفت عراق به منظور رهایی از
قراردادهای مبتنی بر خدمات صورت میگیرد.
چالش پیشرو
مقامات وزارت نفت عراق ،شرکای خارجی خود را
در خصوص هزینههای تولید به چالش کشیدهاند .قاتی
الجبوری ،رئیس بخش خاورمیانه شرکت روسی لوکاویل،
معتقد است عراق برای همکاری موفقیتآمیز با شرکتهای
خارجی نیازمند «صلح ،بهرهوری و رفاه» است .بر اساس
برآورد الجبوری ،صنایع باالدستی عراق نیازمند سرمایهای
در حدود  124میلیارد دالر در  18سال آینده است .با
این حال تمایل شرکتهای خارجی در اثر تنشهای میان
گروههای سیاسی ،دولتهای منطقهای و فدرال و نیز جنگ
با داعش به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .بیپی که
در میدان نفتی رمیله در جنوب عراق فعالیت دارد روزانه
حدود  1/44میلیون بشکه نفت تولید میکند .این شرکت
قصد دارد قراردادهای منطقه شمالی کرکوک را که از زمان
ورود داعش به این منطقه در سال  2014معلق مانده بود
مجددا ً از سر گیرد .اما این موضوع نیازمند حصول توافق
میان دولت منطقهای کردستان و بغداد برای کنترل میادین
نفتی در این استان است .نرخهای بازگشت داخلی پایین
برای شرکتهای نفت خارجی ،مانع سرمایهگذاریهای

بیشتر شده است .بر اساس اعالم الجبوری ،بیشتر پروژههای
سرمایهگذاری از سال  2014تا  ،2016نرخ بازگشت
داخلی در حدود سه تا پنج درصد به دست آوردهاند .بر
اساس قرارداد خدمات فنی عراق ،بندهای مرتبط با
بازپرداخت هزینهها و افزایش نرخ بازگشت داخلی پیشنیاز
سرمایهگذاریهای جدید هستند .اما قراردادهای کنونی
انگیزهای به شرکتهای نفت خارجی برای کاهش هزینهها
نمیدهد .دولت عراق هزینههای سرمایهگذاری و تولید
شرکتهای خارجی را بازپرداخت میکند ،به این صورت
که به شرکتهای باالدستی پاداش ثابتی در حدود دو دالر
به ازای هر بشکه نفت خام پرداخت میکند .هزینههای
عملیاتی و تولید لوکاویل در فاز دوم  13میلیارددالری قرنه
غربی در حدود  5/5دالر برای هر بشکه بوده است .وزیر
نفت عراق معتقد است با تمرکز بر مدیریت بهتر پرداخت
در بودجه عراق میتوان هزینهها را کاهش داد .به گفته او
مشکل قراردادها این است که وزارت نفت هزینههای تولید
و سرمایهگذاری را طی سه ماه بازپرداخت میکند و همین
موضوع روی بودجه ملی فشار وارد میکند.
قرارداد با مصر
در این میان همچنین اعالم شده است که سازمان
بازاریابی نفت دولت عراق از ماه مارس ماهانه یک میلیون
بشکه نفت خام به مصر عرضه خواهد کرد .روزنامه االهرام
به نقل از سفیر عراق در مصر اعالم کرد مذاکرات به پایان
رسیده و قراردادی برای وزیر نفت مصر ارسال شده است.
قرار است اولین محموله تا پایان ماه مارس به مقصد برسد.
مصر پیش از این هم خریدار نفت سبک و سنگین بصره
بوده است اما معموالً این خریدها به جای اینکه مستقیماً
از سازمان مذکور انجام شود از طریق شرکتهای تجاری
انجام میشد .بر اساس گزارشها مقامات دو کشور در مورد
صادرات ماهانه حدود یک تا دو میلیون بشکه نفت خام
سبک و سنگین بصره (معادل  30تا  60هزار بشکه در روز)
به توافق رسیدهاند.
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بیش از یکششم دکلهای خشکی ایران بیکار هستند

فصل رکود
جدیدترین آمارهای منتشره از سوی نشریه صنعت حفاری
ایران نشان میدهد تعداد دستگاههای بیکار حفاری در
بخش خشکی ایران به سطح کمسابقهای افزایش پیدا
کرده و هماکنون بیش از یکششم دستگاههای حفاری
در ایران در هیچ پروژهای مشغول فعالیت نیستند .بر
اساس آمار این نشریه و دیگر بررسیهای صورتگرفته،
از مجموع  117دستگاه حفاری خشکی فعال در ایران،
 21دستگاه بیکار هستند .بیشترین تعداد دستگاههای
بیکار حفاری مربوط به شرکتهای مهندسی و ساخت
تاسیسات دریایی ایران است که هر پنج دکل آن در
هیچ پروژهای مشغول فعالیت نیستند .شرکتهای ملی
حفاری ایران و حفاری و انرژیگستر پارس (پدکس) با
چهار دستگاه بیکار در رتبههای بعدی قرار دارند .منابع
دیگر اعالم کردهاند که هر سه دستگاه شرکت سپنتا (با
احتساب پتروهورتاش) نیز بیکار هستند که این آمار در
نشریه یادشده دو دستگاه اعالم شده است .شرکتهای
گلوبال پتروتک کیش ،نفتکاو ،انرژی دانا ،پیراحفاری و
صبا (که با احتساب دستگاههای متعلق به شرکت پرشیا
قشم ،مجموعاً سه دستگاه را مدیریت میکند) هر کدام
دارای یک دستگاه بیکار حفاری هستند .مجموع 21

دستگاه بیکار ،نرخ بیکاری معادی  18درصد را برای بخش
خشکی صنعت حفاری ایران نشان میدهند.
با در نظرگرفتن تعداد کل دستگاههای حفاری و
تقسیم تعداد دستگاههای فعال بر آن ،نرخ بهکارگیری
دستگاهها به دست میآید .با وجود اینکه شرکت ملی
حفاری ایران چهار دستگاه بیکار دارد ،در مقایسه با 70
دستگاه خشکی ،نرخ بهکارگیری مساوی  94درصد را
نشان میدهد که از اغلب شرکتهای ایران باالتر است.
رکود نسبی توسعه در بخش باالدستی صنعت نفت،
توقف پروژههای  EPDو عدم اجرای قراردادهای جدید
نفتی از جمله علل اصلی وضعیت فعلی به شمار میروند.
در صورت عدم تغییر اساسی در این وضعیت و با پایان
پروژههای آزادگان جنوبی و نیز قرارداد شرکت حفاری
شمال با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،پیشبینی
میشود تعداد دستگاههای بیکار حفاری به صورت
مقطعی افزایش پیدا کنند .تعدد شرکتهای حفاری
فعال در بخش خشکی ایران بدون بهرهگیری از صرفه
مقیاس و با تعداد اندک دستگاهها ،موجب تحمیل بیشتر
هزینههای تعمیر و نگهداری شده و در نهایت به افت توان
رقابتپذیری شرکتها انجامیده است.
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وضعیت ناوگان شرکتهای حفاری فعال در بخش خشکی ایران (به جز ملی حفاری)
منبع :نشریه صنعت حفاری
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کشتی حمل الانجی در حال انتقال محموله به شناور ترکیه
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رصد نوسانات خوراک گازی پتروشیمیها

تالطم گاز
سلیمان کرمی
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اوره و متانول نزدیک به  11میلیون تن ظرفیت
تولیدات پتروشیمیهای داخل را به خود اختصاص
میدهند (کمتر از  20درصد کل ظرفیت تولید
پتروشیمی کشور) .این واحدها در مجموع حدود
هفت میلیارد و  500میلیون مترمکعب گاز طبیعی
را برای تولیدات محصوالت در یک سال مصرف
میکنند .خوراک گازی مجتمعهای پتروشیمی طی
سالهای اخیر و به خصوص پس از جهش عجیب نرخ
دالر در اوایل دهه  90بسیار خبرساز بود .در حالی که
جهش نرخ دالر در سمت فروش ،درآمد این شرکتها
را به طور قابل توجهی افزایش داد ،اما ادامه نرخهای
ثابت گذشته گاز طبیعی (حدود  70تومان به ازای هر
مترمکعب) باعث شد هزینه بهای تمامشده نسبت به
گذشته تغییر چندانی نداشته باشد .این موضوع رشد
قابل توجه سود خالص آنها را به دنبال داشت.
رشد پنج برابری
این روند تا اواخر سال  1392ادامه پیدا کرد .در
الیحه بودجه سال  1393در خصوص نرخ خوراک
گازی واحدهای پتروشیمی که از ماهها قبل با عناوینی
چون رانت پتروشیمیها مطرح شده بود ،تصمیمگیری
شد .به این ترتیب نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی
ناگهان حدود پنج برابر افزایش یافت .ثابتبودن نرخ
خوراک مشکل اصلی اینگونه نرخگذاری در صنعت
پتروشیمی بود .در این خصوص ریزش نرخ گاز
همزمان با ریزش شاخص انرژی در بازار جهانی (از
میانه سال  2014و همزمان با ریزش قیمت نفت)
این بار اعتراض سرمایهگذاران این بخش را به دنبال
داشت (نرخ گاز در بازارهای بینالمللی از میانه سال
 2014تا سال  2015افت 40درصدی را تجربه کرد).
به این ترتیب بار دیگر تغییر نرخ خوراک واحدهای

پتروشیمی (نرخ اعالمی به این واحدها  13سنت به
ازای هر مترمکعب) در برنامه وزارت نفت قرار گرفت.
نرخگذاری ماهانه
سرانجام پس از مدتها انتظار نرخ خوراک گاز
طبیعی بر اساس یک فرمول کلی تعیین و بنا شد
این نرخ به صورت ماهانه به واحدهای پتروشیمی
ابالغ شود .این فرمول میانگینی از قیمتهای داخلی و
همچنین چهار هاب بینالمللی بود .بخش اول ،قیمت
داخلی گاز خوراک میانگینی از قیمت واردات ،صادرات
و مصارف داخلی گاز بود .بخش دوم این فرمول نیز
میانگینی از قیمت گاز طبیعی در هابهای بینالمللی
را شامل میشد .چهار هاب بینالمللی هنری آمریکا،
آلبرتای کانادا NBP ،انگلیس و  TTFهلند در این میان
اثرگذار بودند.
از ابتدای سال  1395نرخ خوراک به صورت ماهانه
به مجتمعهای پتروشیمی اعالم شد .بخش عمده گاز
تولیدی کشور به مصارف داخلی به خصوص در بخش
خانگی اختصاص مییابد .این موضوع باعث شده توان
صادراتی بسیار محدودی برای کشور وجود داشته
باشد .نحوه نرخگذاری مصارف گاز داخلی کشور از
فرمول پلکانی تبعیت میکند .بر اساس آخرین
پیشنهاد هیات دولت نرخ گاز طبیعی در هشت ماه
نخست سال به ازای هر مترمکعب  150تومان و در
ماههای سرد به صورت پلکانی خواهد بود .باالبودن
میزان مصرف در چهار ماه سرد سال عموماً رشد قابل
توجه گاز طبیعی را در قبوض مصرفکنندگان به
همراه دارد .به طور معمول با اوجگیری سرما میانگین
قیمت هر مترمکعب گاز در دی و بهمن به اوج خود
میرسد.
رشد قیمت در فصل زمستان
نظر به اینکه هابهای بینالمللی اثرگذار در
محاسبه نرخ خوراک در نیمکره شمالی واقع هستند،
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نرخ گاز طبیعی در سال ( 95تومان بر مترمکعب)

در زمستان رشد قیمت گاز طبیعی را در تمامی این
هابها شاهد هستیم .در این خصوص در سال گذشته
اوایل بهمن قیمت گاز طبیعی در هابهای بینالمللی
به بیشترین مقدار خود رسید .نرخ هر مترمکعب گاز
هابهای هنری ،آلبرتا NBP ،و  TTFبر اساس ارزش
دالر آمریکا به ترتیب معادل  16 ،14 ،12و  22سنت
بود .این موضوع باعث شد نرخ خوراک واحدهای
پتروشیمی در بهمن نیز مسیر صعودی را در پیش
بگیرد .در حالی که میانگین قیمت گاز طبیعی در
چهار هاب بینالمللی در بهمن معادل  16سنت به
ازای هر مترمکعب بود این نرخ در اواسط اسفند تا
سطح  13سنت نزول یافت .در حالی که در شرایط
کنونی همچنان قیمت خوراک گاز طبیعی واحدهای
پتروشیمی در اسفند رسانهای نشده است ،با توجه به
ریزش قیمت گاز طبیعی در هابهای بینالمللی و
با فرض یکسانبودن میانگین قیمت مصارف داخلی
گاز اسفند با بهمن ،انتظار میرود قیمت خوراک
واحدهای پتروشیمی به کمتر از  330تومان کاهش
یابد .طی هفتههای اخیر نیز گرچه قیمت گاز در
هابهای بینالمللی نوساناتی را تجربه کرده است
اما میانگین قیمت گاز نسبت به ماههای سرد سال
پایینتر بوده است .میانگین قیمت کمتر از 18سنتی

گاز طبیعی در هابهای بینالمللی طی هفتههای
اخیر ثبت شده است .در این میان نکته قابل توجه
کاهش نرخ گاز طبیعی برای مصارف داخلی است.
در صورتی که آخرین پیشنهاد هیات دولت برای
محاسبه نرخ خوراک در نظر گرفته شود ،نرخ خوراک
گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی در ماه فروردین به
سطح  290تومان نزدیک میشود.
در حالی که بار دیگر شائبههایی در خصوص عدم
لحاظ فرمول قیمت گاز طبیعی مطرح میشود باید در
انتظار اعالم نرخ خوراک در ماههای اسفند و فروردین بود.
به نظر میرسد عدم شفافسازی مناسب در خصوص
نحوه محاسبه قیمت خوراک گاز طبیعی در هابهای
بینالمللی بتواند تالطم خوراک را در میان سرمایهگذاران
و همچنین نرخگذاران ایجاد کند.
نظر به اینکه هابهای بینالمللی اثرگذار در
محاسبه نرخ خوراک در نیمکره شمالی واقع
هستند ،در زمستان رشد قیمت گاز طبیعی را در
تمامی این هابها شاهد هستیم .در این خصوص
در سال گذشته اوایل بهمن قیمت گاز طبیعی در
هابهای بینالمللی به بیشترین مقدار خود رسید.
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در شرایط کنونی حدود  5/5میلیون تن از ظرفیت
پتروشیمیهای کشور به تولید اوره اختصاص دارد.
البته این ظرفیت طی ماههای اخیر و با راهاندازی
طرحهای توسعه پتروشیمیهای اورهساز و همچنین
بهرهبرداری از سایر طرحهای اوره افزایش خواهد
یافت .میزان مصرف داخلی بر اساس آخرین آمار
حدود  2/2میلیون تن است .بر این اساس وضعیت
قیمت جهانی مهمترین عامل در روند سودآوری
تولیدکنندگان اوره داخلی است.
مازاد عرضه
مانند دیگر کاالها روند عرضه و تقاضای جهانی بر
قیمت این محصول اثرگذار است .بیش از  90درصد
از مصرف اوره جهانی به تولید کودهای شیمیایی
نیتروژندار اختصاص مییابد .در ایران نیز بخش
عمده تولیدی اوره در بخش کشاورزی مصرف
میشود که با نرخی ثابت و کمتر از میانگین جهانی
از تولیدکنندگان اوره خریداری میشود.
از سویی بازار جهانی اوره با مازاد عرضه روبهرو
است .بر این اساس میزان تقاضای اوره جهانی تنها
 80درصد از ظرفیت تولید این محصول را پوشش
میدهد (حدود  170میلیون تن) .گرچه اوره در
مواردی مانند ساخت مالمین و حذف آالیندههای
هوا در اتومبیلهای دیزلی استفاده میشود ،اما عمده
مصرف آن همانطور که اشاره شد به تولید کودهای
شیمیایی اختصاص دارد .در این میان میزان تقاضای
اوره طی سالهای اخیر با توجه به کندشدن رشد
اقتصاد جهانی و همچنین رشد جمعیت ،نرخ رشد
کمتری را تجربه میکند .به این ترتیب میزان رشد
تقاضای ساالنه رشد حدود سهدرصدی را در پیش
گرفته است .بر اساس آمار نشریات بینالمللی انتظار
میرود تقاضای اوره تا سال  2020به سطح 192
میلیون تن برسد در حالی که انتظار افزایش ظرفیت

تولید اوره تا سطح  230میلیون تن وجود دارد.
بر این اساس شاهدیم که اوره با یک تقاضای
ثابت ساالنه مواجه بوده و احتمال رشد محسوس
تقاضا نیز در شرایط فعلی وجود ندارد .بعضاً به
احتمال افزایش تقاضا از سوی برخی تکنولوژیهای
جدید اوره مانند مصرف در موتورهای دیزلی به
منظور کاهش میزان آلودگی هوا با عنوان Blue TEC
اشاره میشود .با این حال آنچه در سالهای گذشته
بر بازار اوره جهانی حاکم بوده و در روند میانمدت
آتی نیز مورد انتظار است تقاضای ثابت با نرخ رشد
محدود است.
تابع خوراک
از سوی دیگر عرضه این محصول از دو خوراک
اصلی زغالسنگ و گاز طبیعی در بازار جهانی انجام
میشود .چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده اوره
در جهان (حدود  40درصد از ظرفیت تولید اوره
جهانی) شناخته میشود .حدود  80درصد از ظرفیت
تولید اوره چین بر اساس زغالسنگ بنا نهاد شده
است .به این ترتیب پس از گاز طبیعی به عنوان
خوراک اصلی تولید اوره در بازار جهانی ،زغالسنگ
به عنوان منبع دوم تولید این محصول در جهان
شناخته میشود .تمایل چشمگیر چین در تولید و
مصرف محصوالت طی سالهای اخیر در اوره نیز
محسوس است که در نتیجه آن نوسانات تولید اوره
در این کشور بازار اوره جهانی را تحت تاثیر قرار
داده است.
مازاد عرضه اوره در بازار جهانی و رشد تقاضای
محدود آن ،باعث شده نوسانات قیمت اوره همراه با
نوسانات نرخ خوراک آن هم در نزدیکی کف قیمتی
رخ دهد .در نمودار شاخص قیمتی اوره ،گاز طبیعی
و زغالسنگ از ابتدای سال  2010آورده شده است
(توجه داشته باشید که به منظور مقایسه تنها تغییرات
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قیمتی این مواد آورده شده است) .نوسانات نرخ گاز
طبیعی به عنوان خوراک اصلی تولید اوره کام ً
ال در
قیمت اوره در بازار جهانی اثرگذار است .در این میان
اثر نوسانات قیمت زغالسنگ نیز در مسیر قیمتی
اوره مشاهده شده است .یک مثال ملموس تغییرات
قیمتی اوره را میتوان در میانه سال  2016میالدی
مشاهده کرد .در حالی که قیمت اوره در ژوئن 2016
به  180دالر به ازای هر تن رسیده بود اما رشد قیمتی
زغالسنگ در بنادر چین و همچنین در ادامه رشد
قیمت گاز طبیعی با آغاز فصل سرما در نیمکره شمالی
زمین باعث شد قیمت اوره تا سطح  250دالر به ازای
هر تن رشد یابد .باوجود این طی ماههای اخیر بار
دیگر نزول قیمت خوراک به خصوص گاز طبیعی در
بازار جهانی افت دوباره قیمت اوره را تا  190دالر به
ازای هر تن به دنبال داشته است.
آنچه مشخص است اوره در سطوح کمتر از 200
دالر برای تولیدکنندگان آن به خصوص واحدهای
تولیدی بر مبنای زغالسنگ به سمت زیان سوق
میدهد .این موضوع باعث شده شیب نزول قیمت
اوره در سطوح کمتر از  200دالر با وجود مازاد
عرضه جهانی کند شود .در صورتی که تقاضای اوره

مطابق با شرایط فعلی پیش رود به نظر میرسد
باید منتظر تکرار چرخه ریزش قیمت این ماده را
در فصل گرم سال با کاهش قیمت انرژی و از سوی
دیگر رشد قیمتی اوره با شوکهای قیمتی فصل
سرما به بازار انرژی به خصوص گاز طبیعی بود.
در کشور ما نیز در دولت قبل بیتوجه به روند
عرضه و تقاضای جهانی محصوالتی مانند اوره
مجوزهایی برای احداث واحدهای اورهساز صادر
میشد .البته در دولت فعلی بسیاری از این مجوزها
با ارزیابی بازار باطل شدهاند و تولید دیگر محصوالت
در دستور کار قرار گرفته است .در حالی که در نگاه
اول استفاده از مواد خام مانند گاز طبیعی برای تولید
هر نوع محصول پتروشیمی جلوگیری از خامفروشی
است اما عدم توجیه اقتصادی این طرحها تنها
هدردادن گاز طبیعی به عنوان ثروت ملی کشور را
هدف گرفته است.
طی ماههای اخیر بار دیگر نزول قیمت
خوراک به خصوص گاز طبیعی در بازار جهانی
افت دوباره قیمت اوره را تا  190دالر به ازای هر
تن به دنبال داشته است.
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پالتس :افزایش ظرفیت تبدیل 1ادامه یافته اما از
سرعت رشد آن کاسته شده است .شرکتهای
پاالیشی عموماً با افزودن واحدهای تبدیل جهت تولید
حجم بیشتری از محصوالت پاالیشی نظیر بنزین و
گازوئیل و حجم کمتری نفت کوره ،به دنبال ارتقای
پاالیشگاههای خود هستند .عالوه بر این ،اضافهکردن
واحدهای تبدیل موجب میشود سود بیشتری در
اختیار شرکتهای پاالیشی قرار گیرد .با وجود این،
از طرحریزی اولیه تا راهاندازی واقعی یک پروژه
تبدیل ،دستکم چهار تا پنج سال زمان الزم است.
از سال  2010تا  ،2014اضافهشدن واحد تبدیل به
پاالیشگاهها به طور قابل مالحظهای افزایش پیدا کرد؛
موضوعی که ناشی از سود باالی پاالیش در سالهای
 2005تا  2008بود .هر چند با کمترشدن تقاضا،
حاشیه سود پاالیشگاهها به شدت کاهش پیدا کرد ،اما
حتی با سود کمتر ،شرکتهای پاالیش همچنان برای
افزودن ظرفیت تبدیل انگیزه دارند و از اینرو افزایش
ظرفیتهای تبدیلی با نرخی کمتر از سالهای 2010
تا  2014ادامه داشته است .در سالهای اخیر ،افزایش
ظرفیتهای پاالیشی بیشتر به سمت تولید بنزین بوده
و واحدهای تولید فرآوردههای میانتقطیر کمتر طرفدار
داشته است .این موضوع تا حدودی به دلیل عدم
تعادلی بود که در سالهای  2015تا  2017در بازار
مشاهده شد؛ زمانی که عرضه بنزین به شدت کاهش
یافت و گازوئیل بیش از ظرفیت و با قیمت نسبی
پایینتر عرضه شد .روند تقاضا همچنین موجب رشد
شدید تقاضای جهانی بنزین و رشد ضعیف گازوئیل
شد .در حالی که پیشبینی میشد این وضعیت دوام
چندانی نداشته باشد ،اما انتظار میرود تا سال  2020و
زمانی که تغییر مشخصات ذخایر سوختی به برگ برنده
بازارهای محصوالت و فرآیند پاالیش تبدیل شود ،این
روند ادامه داشته باشد.

تغییر در مشخصات سوخت
تصمیم سازمان بینالمللی دریانوردی مبنی بر
سختگیرانهترکردن مشخصات سوخت در سراسر جهان
که از سال  2020آغاز خواهد شد ،نیازمند تغییر قابل
مالحظهای در ترکیب بنزین مورد استفاده برای سوخت
کشتی است .بر اساس قوانین جدید حداکثر میزان گوگرد
سوخت کشتی میتواند  0/5درصد باشد .این تغییرات
شامل جایگزینی روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت کوره
پسماند با میزان گوگرد باال ،با نفت گاز دریایی و ترکیبی
از نفت گاز و سوخت پسماند با میزان گوگرد کمتر از 0/5
درصد خواهد بود .در واقع این تغییرات به منظور تولید
کافی سوخت سازگار با محیطزیست ایجاد نمیشود بلکه
مشکل اصلی ،مشخصکردن سرنوشت  2/5تا  3میلیون
بشکه در روز نفت کوره با میزان گوگرد باالست.
نظیفکنندهها
صنایع کشتیرانی و حملونقل دریایی با توجه به
محدودیتهای سرمایه و ظرفیت نصب ،احتماالً روی
سیستمهای پاکسازی گاز خروجی (نظیفکنندهها)2
سرمایهگذاری خواهند کرد .تا به امروز این کار به صورت
محدود انجام شده است اما افزایش قیمت نفت گاز
دریایی و سوختهای ترکیبی جدید در مقایسه با قیمت
 HSFOدر سال موجب خواهد شد این شرکتها انگیزه
بسیار زیادی برای نصب نظیفکنندهها پیدا کنند .بر
اساس پیشبینی  ،PIRAنظیفکنندههای نصبشده در
تاسیسات و نفتکشهای جدید به تدریج موجب افزایش
مصرف HSFOها (حاوی  3/5درصد گوگرد) خواهد شد .با
توجه به اینکه حجم سوخت ذخایر  HSFOبه  80درصد
سطوح سال  2016بازگشته است ،احتمال ایجاد تعادلی
جدید تا سال  2030بسیار زیاد خواهد بود.
پینوشت:

1- Conversion
2- Scrubber
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خاورمیانه صادرکننده خالص محصوالت پاالیشی میشود

رونق پاالیش
بلومبرگ :با افزایش شمار پاالیشگاهها و ارتقای سطح
تکنولوژیک پاالیشگاههای موجود در کشورهای
خاورمیانه به خصوص ایران ،عربستان و امارات ،تا
چند سال آینده کشورهای حاشیه خلیج فارس به
صادرکنندگان خالص فرآوردههای پاالیشگاهی در
دنیا تبدیل میشوند .براساس گزارش وودمکنزی،
پاالیشگاههای احداثشده در امارات و عربستان
پاالیشگاههایی صادراتمحور هستند و طی چهار
سال گذشته مجموع ظرفیت این پاالیشگاهها برابر
با  1/4میلیون بشکه در روز بود .در نتیجه با توسعه
این پاالیشگاهها و صادرات محصوالت آنها به بازارهای
جهانی فضای رقابتی در این بازار تنگتر میشود.
در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس دو کشور
ایران و عربستان سعودی در افزایش ظرفیت تولید
پاالیشگاهی پیشگام هستند .عربستان که بزرگترین
تولیدکننده نفت در سازمان اوپک است و در میان
کشورهای حاشیه خلیج فارس باالترین ظرفیت
پاالیشگاهی را دارد ،اعالم کرده تا  10سال آینده ظرفیت
تولید پاالیشگاهی خود را دو برابر میکند و به بالغ بر
 10میلیون بشکه در روز میرساند .انتظار میرود در
سال  2018میالدی یک پاالیشگاه با ظرفیت  400هزار
بشکه در روز در این کشور به بهرهبرداری برسد .در سال

 2013میالدی دو پاالیشگاه دیگر با ظرفیتی مشابه در
عربستان راهاندازی شده بود .ابوظبی هم در سال 2015
میالدی ظرفیت پاالیشگاهی خود را به  817هزار بشکه
در روز رساند و انتظار میرود ایران هم از سال جاری
تولید بنزین را در پاالیشگاههای خود آغاز کند و از سال
 2018میالدی وارد بازارهای صادراتی شود .کویت اعالم
کرد تا سال  2020ظرفیت پاالیشگاهی خود را به 615
هزار بشکه در روز میرساند و عمان بزرگترین پاالیشگاه
خود را در سال جاری راهاندازی میکند.
نکته مهم اینجاست که در سال جاری واردات بنزین
در کشورهای حاشیه خلیج فارس به  150هزار بشکه
در روز میرسد که  50هزار بشکه در روز کمتر از سال
قبل است و از سال  2019میالدی هم تولید بنزین در
این منطقه بیش از میزان مصرف آن است و این تولید
مازاد بر نیاز داخلی وارد بازار مصرف جهان میشود .از
یک سو محصوالت این کشورها -به دلیل پایینتربودن
قیمت نفت مصرفی در آنها -با قیمت پایینتری به بازار
جهانی عرضه میشود و از سوی دیگر با واردشدن
محصوالت کشورهای حاشیه خلیج فارس ،بازار با مازاد
عرضه روبهرو میشود ،در نتیجه شماری از پاالیشگاهها
تعطیل میشوند و شمار دیگری باید کمتر از ظرفیت
خود تولید کنند.
از 2020

عربستان

ایران

کویت

بحرین/عمان/قطر

امارات

عراق

رشد ظرفیت پاالیش کشورهای حاشیه خلیج فارس (میلیون بشکه در روز)
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3
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0
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پاییندستی نفت

خاورمیانه به جمع واردکنندگان  LNGدنیا پیوسته است

در جستوجوی گاز
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پالتس :خاورمیانه که سالهای زیادی به عنوان یکی از
بزرگترین صادرکنندگان  LNGدنیا شناخته میشد،
هماکنون به دلیل نرخ باالی تقاضا در جهان مورد توجه
قرار گرفته است .در سالهای اخیر شمار زیادی از
کشورهای خاورمیانه برای تامین نیاز انرژی داخلی خود
اقدام به واردات  LNGکردند که از جمله این کشورها
میتوان به مصر ،اردن ،کویت و امارات متحده عربی اشاره
کرد .در این مطالعه پاکستان در میان کشورهای واردکننده
 LNGدر خاورمیانه قرار گرفته است زیرا مسیر واردات
 LNGبه این کشور آسیایی از طریق خلیج فارس است.
نرخ رشد تقاضا در کشورهای خاورمیانه به اندازهای
باالست که سبب شد واردات  LNGبه منطقه طی سه سال
گذشته  380درصد رشد کند .این رشد در شرایطی اتفاق
افتاد که دیگر کشورهای بزرگ مصرفکننده سوختهای
فسیلی نهتنها رشدی را تجربه نکردند بلکه شاهد کاهش
میزان تقاضا هم بودند و نیاز انرژی خود را با کمک منابع
پاک تامین میکردند یا شاهد ثبات میزان تقاضا بودند.
در سال  2014میالدی کشورهای خاورمیانه  5/9میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی به صورت  LNGوارد کردند که
معادل دو درصد از کل واردات  LNGدر دنیا بود .اما در
سال  2016میالدی واردات  LNGبه این منطقه به 28/6
میلیارد مترمکعب (معادل  20/9میلیون تن) رسید که برابر
با  7/9درصد از کل واردات دنیا بود.
دلیل نرخ باالی واردات  LNGبه منطقه بیشتربودن
نرخ رشد تقاضا در مقایسه با ظرفیت خطوط لوله موجود
در خاورمیانه و میزان تولید در این منطقه است .از سوی
دیگر بخش اعظم زیرساختهای صنعتی و اقتصادی در
کشورهای خاورمیانه بر مبنای مصرف گاز طبیعی طراحی
و احداث شده است و گاز طبیعی نیمی از انرژی مصرفی
این منطقه را تشکیل میدهد .بررسیها نشان میدهد
صنعت برق و دیگر صنایع فعال در خاورمیانه با استفاده
از گاز متان کار میکنند و انتظار میرود توسعه صنعت

برق و دیگر صنایع مصرفکننده گاز سبب شود میزان
تقاضا برای این منبع انرژی تا سال  2040میالدی بیشتر
شود .در سال  2012میالدی میزان مصرف گاز طبیعی در
خاورمیانه بیش از  400میلیارد مترمکعب بود و تا سال
 2040میالدی از مرز  800میلیارد مترمکعب میگذرد.
نکته مهمی که در مورد بازار گاز طبیعی در خاورمیانه
مطرح میشود این است که با وجود اینکه خاورمیانه سهم
بزرگی از ذخایر گازی دنیا را در خود جای داده است ولی
 80درصد از این ذخایر در کشورهای ایران و قطر جای
گرفتهاند و دیگر کشورهای منطقه برای تامین نیاز داخلی
خود مجبور به واردات هستند .ضمن اینکه نرخ رشد تقاضا
در کشورهایی از قبیل امارات متحده عربی و کویت از نرخ
رشد تولید بیشتر است و تولید داخل نمیتواند پاسخگوی
تقاضای داخلی باشد .در سال  2014میالدی میزان
تقاضای گاز در کشورهای امارات و کویت به ترتیب 12/1
میلیارد مترمکعب و  3/8میلیارد مترمکعب بیشتر از میزان
تولید بود .در مصر هم شرایط کم و بیش بر همین منوال
بود به گونهای که در سال  2010میالدی این کشور 61/3
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید کرد و  16/2میلیارد
مترمکعب از این گاز وارد بازارهای جهانی شد ،در حالی که
در سال  2014میالدی تمامی  48/8میلیارد مترمکعب
گاز تولیدی در این کشور در بازار داخل مصرف شده است.
از آنجا که در سالهای اخیر هم سرمایهگذاریهای
زیادی برای توسعه زیرساختهای صنعتی فعال با گاز
طبیعی در این منطقه انجام شده است ،انتظار میرود
نرخ باالی رشد مصرف گاز طبیعی تا سال  2040میالدی
ادامه داشته باشد .گفته میشود یکی از دالیل مهم در
افزایش واردات  LNGبه این منطقه و افزایش مصرف،
کاهش قیمت این منبع انرژی در سالهای اخیر است .در
واقع طی دو سال اخیر خاورمیانه توانسته است از یک بازار
صادراتی به یک واردکننده بزرگ تبدیل شود و در همین
بازه زمانی هم قیمت  LNGروند کاهشی داشته است.
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تمرکز ترکیه روی اصل تنوع در منابع تامین انرژی

چالشهای تامین انرژی ترکیه
مکینزی :بازار گاز طبیعی در کشور ترکیه طی 10
سال اخیر با سرعت باالیی رشد کرد و از  27میلیارد
مترمکعب در سال  2005به  48میلیارد مترمکعب در
سال  2016رسید .حدود  70درصد از این رشد به دلیل
افزایش فعالیتهای صنعتی و افزایش تولید برق در کشور
اتفاق افتاد و  30درصد هم به دلیل افزایش تقاضا برای
گاز طبیعی به منظور تامین گرما در فصل زمستان در
بخشهای مسکونی و تجاری این کشور به وقوع پیوست.
یکی از بزرگترین چالشهای ترکیه را میتوان تفاوت
فاحش در تقاضای گاز طبیعی در فصل سرما و فصل گرما
دانست که به دلیل ضعف این کشور در ذخیرهسازی گاز
طبیعی در فصل گرم برای تامین نیاز فصل سرد به مشکلی
جدی برای ترکیه تبدیل شده است .مطالعات نشان
میدهد ده سال قبل تقاضای گاز طبیعی در فصل سرد
در ترکیه یک میلیارد مترمکعب بیش از فصل گرم بود
ولی هماکنون  3/5میلیارد مترمکعب بیشتر است و نیاز
به واردات در فصل سرما بیشتر شده است .به گزارش اداره
اطالعات انرژی آمریکا از سال  2000تاکنون مصرف گاز
طبیعی در ترکیه ساالنه هفت درصد رشد کرد ولی تقاضا
در فصل زمستان نسبت به تابستان با رشد 220درصدی
همراه بود.
محدودیت ظرفیت وارداتی
ترکیه به دلیل ظرفیت محدود وارداتی در تامین نیاز
گاز طبیعی در فصل سرما با مشکل روبهرو است .این
کشور از طریق خطوط لوله انتقال گاز تنها میتواند از
کشورهای ایران ،روسیه و آذربایجان گاز طبیعی وارد کند
که در فصول سرد از تمامی این ظرفیت استفاده میشود.
از سویی توان ذخیرهسازی این کشور محدود و تنها امید
به پیشرفتهایی است که در بازار الانجی دنیا اتفاق
افتاده است .این پیشرفتها به ترکیه فرصت میدهد تا
از مازاد عرضهای که تا سال  2024در بازار الانجی ایجاد
میشود استفاده کند و در ضمن منابع انرژی مصرفی خود

را متنوعتر کند .هماکنون ترکیه قراردادهای بلندمدتی
برای خرید الانجی با کشورهای نیجریه ،الجزایر و قطر
دارد ولی همچنان به تولیدکنندگان بزرگی همچون آمریکا
چشم دوخته است تا شرکای تجاری خود را متنوعتر کند.
امکان استفاده ترکیه از الانجی و کاهش تنش در تامین
نیاز به این کشور فرصت میدهد قراردادهای بلندمدتی
برای ساخت خط لوله انتقال گاز منعقد کند که تا اواسط یا
سالهای پایانی دهه  2020به بهرهبرداری میرسد .ترکیه
در اواخر  ،2016یک شناور ذخیرهسازی و تبدیل مجدد
الانجی به گاز (موسوم به  )FSRUرا به کار گرفت که
در فصل سرد میتواند ماهانه  0/6میلیارد مترمکعب به
ظرفیت واردات این کشور اضافه کند.
خطوط لوله
هماکنون ظرفیت واردات ترکیه از طریق خطوط
لوله برابر با  210میلیون مترمکعب در هر روز است ولی
پروژههایی برای افزایش  190میلیون مترمکعبی ظرفیت
تولید در هر روز در کشور اجرا میشود .ظرفیت انتقال
گاز طبیعی ترکیه از خط لوله  Blue Streamروزانه 47
میلیون مترمکعب و خط لوله  Trans Balkanروزانه 42
میلیون مترمکعب است که هر دو خط لوله بین روسیه
و ترکیه احداث شده است .ظرفیت انتقال گاز طبیعی از
ایران از طریق خط لوله تبریز-آنکارا با ظرفیت  29میلیون
مترمکعب در هر روز است .خط لولهای که از آذربایجان به
ترکیه گاز طبیعی را انتقال میدهد خط لوله قفقاز جنوبی
با ظرفیت  19میلیون مترمکعب در روز است .از سوی
دیگر برنامهریزی برای ساخت خط لولهای دیگر با کشور
آذربایجان با ظرفیت  44مترمکعب در روز با نام خط لوله
 TANAPهم انجام شده است که بهرهبرداری از آن میتواند
بخش بزرگی از نیاز گاز طبیعی ترکیه را تامین کند .آمار
نشان میدهد در سال  2016ترکیه  7/6میلیارد مترمکعب
الانجی وارد کرد؛ در حالی که میزان واردات این کشور در
سال  2008برابر با  5/5میلیارد مترمکعب بود.
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واگذاری سهام آرامکو

عربستان سعودی در صدد است بخشی از سهام سعودی آرامکو را واگذار کند

واگذاری سهام آرامکو

سعودیها به دنبال واگذاری  49درصد از سهام آرامکو هستند

فروشجواهرعربستان
نسیم عالیی

30

«واگذاری آرامکو به هیچوجه عادی نیست و به واگذاری
دیگر شرکتهایی که تاکنون در بورسهای جهانی عرضه
شدهاند ،شباهت ندارد ».این را کارشناسان فایننشالتایمز
میگویند که مقاالت بسیاری در خصوص چگونگی فروش
آرامکو نوشتهاند .قسمتی از وجه تمایز این واگذاری به
ابهامات بسیار آن بازمیگردد .تاکنون هیچ صورت مالیای
از آرامکو منتشر نشده و از اطالعات مالی این شرکت مانند
یکی از اسرار امنیتی طبقهبندیشده محافظت میشود.
همچنین ارزش ،زمان دقیق ،نحوه عرضه و بسیاری از
موارد دیگر در خصوص این واگذاری هنوز مشخص نشده
است .اما وجه تمایز دیگر واگذاری آرامکو نسبت به دیگر
شرکتها ،به ارزش باالی برآوردی این شرکت بازمیگردد.
محمد بن سلمان ،جانشین ولیعهد عربستان ارزش شرکت
آرامکو را دو هزار میلیارد دالر اعالم کرده است؛ این مبلغ
نزدیک به سه برابر ارزش شرکت اپل است که با ارزش
بازار بیش از  700میلیارد دالر باارزشترین شرکت حال
حاضر دنیاست.
بزرگترین  IPOتاریخ
( IPOعرضه اولیه سهام) آرامکو احتماالً حدود پنج
درصد از این شرکت خواهد بود و قرار است تا پایان سال
 2018در برخی از بازارهای بزرگ سهام دنیا عرضه شود.
در صورتی که برآورد سعودیها از ارزش آرامکو درست
باشد IPO ،این شرکت ارزشی بالغ بر  100میلیارد دالر
خواهد داشت .این در حالی است که بزرگترین عرضه
اولیهای که تاکنون در بورسهای جهانی انجام شده ،متعلق
به هلدینگ علیبابا به ارزش  25میلیارد دالر بوده است.
از اینرو  100 IPOمیلیارددالری آرامکو چهار برابر IPO
علیبابا ارزش خواهد داشت و رکورد بزرگترین عرضه
اولیه تاریخ را خواهد شکست .سعودیها قصد دارند به
تدریج ظرف  10سال حدود  49درصد از آرامکو را به

بخش خصوصی واگذار کنند.
اشتیاق برای عرضه آرامکو
به دلیل ارزش باالی بازار سهام این شرکت ،عرضه
اولیه آن برای بازار پذیرنده سهام با سیل عظیمی از
سرمایه و نقدینگی جدید همراه خواهد بود .این موضوع
باعث شده رقابت شدیدی در بازارهای سهام دنیا برای
ثبت سهام آرامکو ایجاد شود .تداول ،بورس داخلی
عربستان ،به عنوان یکی از بازارهایی که  IPOآرامکو در
آن عرضه میشود ،معرفی شده است .هرچند تداول با
ارزشی بالغ بر  440میلیارد دالر ،به عنوان بزرگترین
بازار سهام منطقه شناخته میشود ،اما به یقین برای
 IPOآرامکو که احتماالً حدود یکچهارم ارزش کل
بورس عربستان ارزش خواهد داشت ،بازار مناسبی
نخواهد بود.
امین ناصر ،مدیرعامل سعودی آرامکو ،بورس نیویورک
را به عنوان اصلیترین گزینه برای عرضه سهام آرامکو
معرفی کرده است .با وجود این مشکالت قانونی ،حقوقی
و سیاسی ممکن است ریاض را از دنبالکردن این برنامه
منصرف کند .چراکه بورس نیویورک قوانین بسیار
سختگیرانهای برای پذیرش شرکتها دارد و بر اساس این
قوانین تمامی اسناد مالی و حجم ذخایر نفتی عربستان
باید به طور شفاف در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.
عالوه بر این پیامدهای قانونی دستداشتن برخی مقامات
سعودی در واقعه  11سپتامبر میتواند عرضه سهام آرامکو
در بورس نیویورک را پیچیدهتر کند .بورس لندن نیز به
عنوان یکی دیگر از گزینههای مهم برای عرضه اولیه سهام
آرامکو مطرح است .ترزا می ،نخستوزیر جدید بریتانیا،
قصد دارد با جذب  IPOآرامکو در بورس لندن ،در دوران
پسابرگزیت به معامالت این بازار رونق دهد و از انتقادها
نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بکاهد .در این میان
بازارهای سهام هنگکنگ ،تورنتو ،سنگاپور و توکیو نیز به
عنوان گزینههای احتمالی مطرح هستند.
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ارزش بازار بزرگان بورسهای بینالمللی (میلیارددالر)

ابهام در حجم ذخایر
در جریان این واگذاری ،اعالم شده که ذخایر نفت
این کشور نیز جزو داراییهای آرامکو محسوب میشود
و در صورت مالی این شرکت لحاظ خواهد شد .از اینرو
گمانهزنی بسیاری در خصوص حجم ذخایر این کشور
انجام شده است .عربستان حجم ذخایر نفتی خود را 261
میلیارد بشکه اعالم میکند .این مقدار در گزارشهای
ساالنه شرکت بیپی ،تایید شده است .با این حال بسیاری
آن را اغراقشده میدانند .تردیدها از آنجا ناشی میشود که
سعودیها در سال  1987یعنی زمانی که آرامکو به طور
کامل از شرکای آمریکاییاش خریداری شده و در اختیار
عربستان قرار گرفته بود ،بدون هیچ توضیح منطقی 170
میلیارد بشکه به حجم ذخایر نفتی خود افزودند و آن را
به  260میلیارد بشکه رساندند .عالوه بر این ،عربستان در
فاصله سالهای  1990تا  2015به طور متوسط ساالنه
 3/5میلیارد بشکه نفت تولید کرده که با این حساب حجم
ذخایر قابل استحصال این کشور در حال حاضر باید 94
میلیارد بشکه کاهش مییافت .این در حالی است که در
تمام این سالها رقم ثابتی برای میزان ذخایر عربستان اعالم
شده است .جان کمپ ،تحلیلگر خبرگزاری رویترز ،میگوید
ادعای سعودیها به این معناست که به ازای هر یک بشکه
نفتی که استخراج کردهاند ،یک بشکه اکتشاف و به ذخایر
نفتی خود افزودهاند .کارشناسان  Rystad Energyنیز بر این
باورند که هرچند ممکن است عربستان  260میلیارد بشکه
نفت در زیر زمین داشته باشد ،اما نه به این معنا که همه

آن قابل برداشت است .در مقابل این دیدگاه کارشناسان
آکسفوردانرژی قرار دارند که معتقدند افرادی چون جان
کمپ نقش پیشرفت تکنولوژی و افزایش ضریب بازیافت
را در نظر نمیگیرند .در حال حاضر سعودیها دو شرکت
حسابرسی را استخدام کردهاند که حجم ذخایر این کشور را
برآورد کند و به همه تردیدها پایان دهد .گفته میشود کار
این گروه اواخر سال  2017به اتمام میرسد.
واکنشها در داخل عربستان
بر خالف اینکه در بدنه آلسعود تقریباً هیچ مخالفتی با
فروش آرامکو نمیشود و همه با آن موافقاند ،اما عموم مردم
از فروش این شرکت نگران و عصبانی هستند .محمد بن
سلمان ،جانشین ولیعهد ،اخیرا ً سعی در اقناع افکار عمومی
داشته است .وی اعالم کرده است که قرار نیست ذخایر
نفتی این کشور را به فروش رسانند بلکه تنها حق امتیاز
استخراج نفت را به سرمایهگذاران خواهند داد و در مقابل از
سرمایهگذاران مالیات و بهرهمالکانه دریافت خواهد شد .در
واقع اوضاع و احوال درست مانند دوران پادشاهی جدش،
عبدالعزیز بن عبدالرحمن ،میشود و کنترل ذخایر نفت و
میزان تولید در دست دولت باقی خواهد ماند .با این حال
گفته میشود احتماالً سعودیها برای جلب رضایت عموم
مردم ،تدابیری بیندیشند تا سرمایهگذاران داخلی در کنار
خارجیها فرصت بیشتری برای سرمایهگذاری در آرامکو
داشته باشند ،به این شکل که ممکن است تخفیفهای
بیشتر و امتیازاتی را برای سرمایهگذاران داخلی در نظر
بگیرند.
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دامنه برآورد ارزش آرامکو  400تا  2000میلیار د دالر است
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مقامات عربستان سعودی با در نظرگرفتن ذخایر نفتی
عربستان در صورتهای مالی آرامکو ،ارزش این غول
نفتی را دو هزار میلیارد دالر برآورد کردهاند .این در
حالی است که غالب کارشناسان و موسسات ارزش
آرامکو را بسیار کمتر از این مقدار برآورد میکنند به
طوری که برخی از این ارزشگذاریها تا یکپنجم ارزش
اعالمی از سعودیها کاهش مییابد .با این حال ارزش
باالی آرامکو قابل کتمان نیست و اگر بخت با مقامات
سعودی یار باشد ،آرامکو میتواند عنوان «اولین شرکت
تریلیوندالری جهان» را آن خود کند .کارشناسان سه
مولفه قیمت نفت ،میزان تولید و مالیات این شرکت را
در ارزشگذاری سهام آرامکو موثر میدانند.
ابهام در ارزش ذخایر نفتی عربستان
قرارگرفتن ذخایر نفتی عربستان در فهرست
داراییهای آرامکو موجب شده که ظرف یک سال
گذشته گمانههای بسیاری در خصوص ارزش واقعی
ذخایر نفتی این کشور مطرح شود .در این خصوص
دو مساله قابل طرح است .برخی از کارشناسان بر این
باورند که حجم ذخایر نفتی عربستان بسیار کمتر از
مقداری است که دولت این کشور اعالم میکند .اما
دسته دیگری فارغ از اینکه حجم ذخایر چه مقدار است،
شیوه دولت سعودی را برای لحاظکردن ارزش ذخایر
نفتی در ارزش بازار آرامکو اشتباه میدانند .در واقع
عربستان از طرح مالی سادهای برای ارزشگذاری ذخایر
نفتی خود استفاده کرده است ،به این شکل که مقدار
 261میلیارد بشکه ذخایر نفتی این کشور را در هشت
دالر (شاخصی برای ارزشگذاری ذخایر نفتی) ضرب
کرده است .این در حالی است که اگر این مدل مالی را
برای دیگر شرکتهای نفتی استفاده کنیم ،به رقمهای
بسیار متفاوت از ارزش واقعی و کنونی آنها میرسیم .به
طور مثال ارزش بازار شرکت روسنفت از  64میلیارد
دالر به  272میلیارد دالر خواهد رسید و ارزش شرکت

اگزونموبیل  53درصد کاهش مییابد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ارزشگذاری
یک شرکت باید بر اساس مدلهای رایج مانند تنزیل
جریان نقدینگی آتی یک شرکت انجام شود که این
مدلها به میزان تولید و حاشیه سود تولید هر بشکه
نفت بستگی دارند .حاشیه سود تولید نیز به نوبه خود به
مقدار مالیات و بهره مالکانه که در اینجا از سوی دولت
سعودی تعیین میشود ،وابسته است.
تاثیر مالیات بر ارزش آرامکو
پیش از این آرامکو  85درصد مالیات و  20درصد
بهره مالکانه به دولت سعودی پرداخت میکرد که در
مجموع  93درصد درآمد این شرکت میشد .این مقدار
مالیات و نرخ بهره مالکانه میزان درآمد آرامکو را به
شدت کاهش میداد و باعث میشد ارزیابی موسسات
بینالمللی و کارشناسان از ارزش آرامکو فاصله بسیار
زیادی با برآورد سعودیها (دو هزار میلیارد دالر) داشته
باشد .به طور مثال با فرض قیمت 70دالری برای نفت،
تولید روزانه  10میلیون بشکه طی  70سال و هزینه
تولید هشت دالر برای هر بشکه ،خالص ارزش فعلی
آرامکو از سوی موسسه  Boslegoتنها  251میلیارد دالر
با نرخ تنزیل  10درصد برآورد شده است.
از اینرو ،عربستان اخیرا ً اقدام به کاهش مالیات
آرامکو کرد و آن را به  50درصد کاهش داد .این اقدام
سعودیها موجب رشد بیش از  200درصدی درآمد
آرامکو شده است که تاثیر بسیاری در ارزشگذاری این
شرکت دارد ،با این حال برآوردهایی که از ارزش آرامکو
میشود همچنان به شکل معناداری با برآورد سعودیها
فاصله دارد .به طور مثال  Boslegoبا در نظرگرفتن
نرخ جدید مالیات ،خالص ارزش فعلی آرامکو را
 419میلیارد دالر برآورد کرده که یکپنجم برآورد
سعودیهاست .وودمکنزی نیز اعالم کرده ارزش آرامکو
حدود  400میلیارد دالر است.

ماهنامه نفت و نیرو  -فروردین و اردیبهشت 1396

ریسک مدیریت دولتی آرامکو
برخی کارشناسان بر این باورند که عوامل دیگری
نیز در ارزشگذاری  IPOآرامکو تاثیر دارد که موجب
خنثیشدن اثر کاهش مالیات آرامکو میشود .به طور
مثال احتمال میرود دولت که با داشتن  51درصد از
سهام آرامکو همچنان بزرگترین سهامدار این شرکت
باقی میماند ،با مطالبه مکرر تخصیص سود موجب
خروج نقدینگی از این شرکت و تضعیف مالی آن شود.
در مجموع ،اینکه بیشتر سهم آرامکو در اختیار دولت
عربستان باقی میماند موجب کاهش جذابیت و ارزش
سهم آرامکو نسبت به شرکتهای مشابه مستقل میشود،
چراکه سرمایهگذاران نگراناند با تصمیمگیریهای
پیشبینینشده از سوی دولت عربستان مواجه شوند .با
این حال شرکتهایی نیز هستند که بر این باورند که
کاهش مالیات جذابیت سهام آرامکو را به شدت افزایش
داده است .به طور مثال رایستاد انرژی که پیش از این با
فرض قیمت نفت  75دالر ،ارزش آرامکو 1را  400میلیارد
دالر برآورد کرده بود معتقد است کاهش مالیات آرامکو
یک هزار میلیارد دالر به ارزش این شرکت افزوده و آن را
به  1/4هزار میلیارد دالر رسانده است که البته همچنان
با برآورد مقامات این کشور فاصله دارد.
سه سناریوی فایننشال تایمز
فایننشالتایمز نیز مدل مالی برای ارزشگذاری
آرامکو را بر اساس دو پارامتر قیمت نفت و میزان تولید و
با توجه به نرخ فعلی مالیات در نظر گرفته که خالصهای
از دادههای آن در جدول زیر آمده است .فایننشالتایمز
برای این مدل مالی ،سه سناریو تعریف کرده است .اما

حتی در سناریوی خوشبینانه که قیمت نفت  65دالر
و تولید نفت آرامکو  11میلیون بشکه در نظر گرفته
شده ،ارزش این شرکت حدود  1/13هزار میلیارد دالر
به دست میآید .شاید این موضوع مطرح شود که قیمت
65دالری نفت در بلندمدت رقم پایینی است .اما حتی
اگر در سناریویی فرضی در مدل فاینشنالتایمز قیمت
بلندمدت نفت را  100دالر و تولید را  11میلیون بشکه
در نظر گرفته شود ،هرچند فرض محالی به نظر میرسد،
اما ارزش آرامکو حدود  1/8میلیارد دالر برآورد میشود.
این گمانهها در حالی در خصوص ارزش بازار سهام
آرامکو مطرح است که ظاهرا ً در داخل آرامکو نیز اعتقادی
به ارزش دو هزار میلیارددالری این شرکت وجود ندارد.
والاستریت ژورنال به نقل از برخی افراد در داخل آرامکو
اعالم کرده است که با وجود کاهش مالیات ،ارزش این
شرکت در بهترین حالت از حدود  1/3تا  1/5هزار
میلیارد دالر بیشتر نیست و اظهارات محمد بن سلمان
در خصوص ارزش آرامکو بلندپروازانه و غیرواقعی است.
پینوشت:

1- Raystad Energy

رایستاد انرژی که پیش از این با فرض قیمت نفت
 75دالر ،ارزش آرامکو را  400میلیارد دالر برآورد
کرده بود معتقد است کاهش مالیات آرامکو یک
هزار میلیارد دالر به ارزش این شرکت افزوده و آن
را به  1/4هزار میلیارد دالر رسانده است که البته
همچنان با برآورد مقامات این کشور فاصله دارد.

سناریوهای قیمتگذاری آرامکو  -منبع :فایننشال تایمز
واقعبینانه

خوشبینانه
قیمت نفت
تولید
پارامترها
(دالر)
(میلیون بشکه)
سال
2017

52

11

2018

تولید
(میلیون بشکه)
10

بدبینانه

قیمت نفت
تولید
قیمت نفت
(دالر)
(میلیون بشکه)
(دالر)
50

42

9

58

52

42

2019

61

53

42

بلندمدت

65

54

42

ارزش آرامکو
(میلیارد دالر)

1132

881

539
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سرمایهگذاران و معاملهگران بازار نفت به دنبال دانستن
زمان عرضه سهام آرامکو هستند .ماجرا بسیار ساده است
و به ارتباط ارزش سهام آرامکو و قیمت نفت بازمیگردد.
چراکه برخالف بسیاری از شرکتهای جهان که محاسبات
پیچیدهای برای ارزشگذاری دارند ،روشن است که ارزش
آرامکو به شدت به قیمت نفت وابسته است .در واقع
افزایش قیمت نفت به معنای افزایش درآمد آرامکو است.
افزایش درآمد یک شرکت نیز ارتباط مستقیمی با ارزش
سهام آن دارد .یعنی هرچه قیمت نفت بیشتر شود ،ارزش
سهام آرامکو بیشتر میشود.
منتفعان افزایش ارزش آرامکو
از افزایش ارزش سهام آرامکو دو دسته به طور
مستقیم سود میبرند .طبیعتاً بزرگترین برنده عربستان
است .انتظار میرود عربستان به عنوان بزرگترین عضو
سازمان کشورهای صادرکننده نفت در زمان نزدیک به
عرضه سهام این شرکت دست به اقداماتی بزند تا قیمت
نفت را باال بکشد .برخی بر این باورند که عرضه اولیه
آرامکو بزرگترین دلیل عربستان برای تغییر سیاست این
کشور در بازار نفت است .این کشور از سال  2014با وجود
افت شدید قیمتها در برابر هرگونه اقدامی در اوپک که
به کاهش عرضه و رشد قیمتها منتهی شود ،مقاومت
میکرد .با این حال طی یک سال گذشته نشانههایی
مبنی بر تغییر سیاست نفتی این کشور در بازار نفت از
حفظ سهم بازار به سیاست رشد قیمت نفت دیده شد.
برکناری وزیر نفت کارکشته این کشور ،علی النعیمی ،را
میتوان به عنوان اولین نشانه تغییر سیاستهای نفتی
آلسعود تعبیر کرد .از آن پس نیز هر روز نشانههای
بیشتری از تالش عربستان برای ایجاد اتحاد بین
تولیدکنندگان نفت و رشد قیمتها دیده میشد .از اینرو
لئام دنینگ ،تحلیلگر بلومبرگ بر این باور است که IPO
آرامکو متغیر بسیار مهمی در نشست آتی اوپک خواهد
بود و اگر عربستان همچنان قصد دارد سال آینده برای

نخستین بار سهام آرامکو را در بورسهای جهانی عرضه
کند ،شانس تمدید توافق بسیار بیشتر میشود .این در
حالی است که قیمت نفت طی هفتههای اخیر بار دیگر به
کانال 40دالری سقوط کرده و برخی کارشناسان بر این
باورند که افت قیمت نفت احتمال تاخیر در عرضه آرامکو
را افزایش میدهد .اما دسته دومی که به طور مستقیم
از قیمت باالی سهام آرامکو سود میبرند ،پذیرهنویسان
هستند .در حال حاضر جیپی مورگان ،مورگان استنلی
و  ،HSBCسه بانک خوششانسی هستند که به عنوان
پذیرهنویسان عرضه اولیه سهام آرامکو معرفی شدهاند.
در واقع این سه بانک وظیفه مشاوره و معرفی آرامکو در
بورسهای بینالمللی را بر عهده دارند .هر چند بسیاری
از موسسات سرمایهگذاری در سراسر دنیا مشتاق خرید
سهام آرامکو هستند ،اما به طور قطع سه بانک پذیرهنویس
بیشترین سود را از  IPOآرامکو میبرند و هرچه عرضه
اولیه سهام آرامکو در قیمتهای باالتری رقم بخورد ،این
موسسات سود بیشتری کسب خواهند کرد .اینجاست
که حمایتهای سازمانی از سوی پذیرهنویسها میتواند
کارساز باشد .از اینرو ممکن است این سه بانک دست به
اقداماتی بزنند تا قیمت نفت را باال ببرند و با این کار عالوه
بر سعودیها ،خود نیز به پول بیشتری دست یابند.
نفت بعد از فروش آرامکو
با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که عرضه
سهام آرامکو نقش عربستان را در بازار نفت کمرنگ میکند
که این خود میتواند در بلندمدت موجب افت قیمتها
شود .عربستان سالها با داشتن ظرفیت مازاد تولید همواره
نقش کلیدی در اوپک بازی کرده است .هرچند مقامات
سعودی گفتهاند که کنترل میزان تولید را همچنان در
دست خواهند داشت ،اما بخش خصوصی به دنبال کسب
سود حداکثری است .از اینرو احتمال اینکه مانند بخش
دولتی مصلحتاندیشی کند و برای رشد قیمتها سطح
تولید را کاهش دهد ،بسیار اندک است.
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عربستان مدعی تنوع اقتصادی و اشتغالزایی با فروش آرامکو است

آیندهمبهم
با وجود گذشت بیش از یک سال از اعالم خبر فروش
بخشی از آرامکو ،هنوز هدف اصلی آلسعود از این اقدام
مشخص نیست و گمانههای بسیاری در این خصوص مطرح
میشود .با این حال روشن است که «واگذاری آرامکو» با
سرنوشت این کشور گره خورده است .در واقع موفقیت در
واگذاری سهام آرامکو به موفقیت آلسعود در پیادهکردن
اصالحات اقتصادی این کشور وابسته است و تحوالت این
کشور نقش تعیینکنندهای در ارزش سهام آرامکو ایفا
میکنند .از سویی اجرای اصالحات اقتصادی عربستان و
کاهش وابستگی این کشور به نفت در گرو موفقیت آنها در
واگذاری آرامکو است .بنابراین کارشناسان بر این باورند که
«اگر شما قصد دارید روی موفقیت یا عدم موفقیت سهام
آرامکو شرطبندی کنید ،روی آینده عربستان شرط بستهاید».
مانع فساد
محمد بن سلمان ،جانشین ولیعهد عربستان افزایش
شفافیت و اطالع عموم از صورتهای مالی آرامکو را یکی از
دالیل واگذاری این شرکت اعالم کرده است .وی بر این باور
است که این اقدام از فسادهای احتمالی که در بدنه آرامکو
در حال وقوع است ،جلوگیری خواهد کرد .اما کارشناسان
آکسفورد انرژی این استدالل را نمیپذیرند .آنها بر این
باورند که میتوان با انتشار مرتب آمار و صورتهای مالی
سالیانه آرامکو بدون واگذاری آن شفافیت موردنظر را ایجاد
کرد .از سویی عرضه سهام یک شرکت در بورس لزوماً
موجب ایجاد شفافیت و مانع وقوع فساد نمیشود؛ در این
زمینه میتوان به تجربه واگذاری پتروبراس و برمالشدن
فساد گسترده این شرکت در سالهای اخیر ،اشاره کرد.
تنوع اقتصادی و اشتغالزایی
محمد بن سلمان همچنین تالش برای قطع وابستگی
اقتصاد عربستان به نفت با هدف تنوعبخشی به اقتصاد و
اشتغالزایی را دلیل دیگر واگذاری آرامکو میداند .وی اخیرا ً
اعالم کرده است که بدون عرضه سهام آرامکو نمیتوان با
سرعت مطلوبی به اهداف طرح تحوالت اقتصادی عربستان

(چشمانداز سعودی  )2030دست یافت .بن سلمان همچنین
وعده داده که حداقل  50درصد از درآمد حاصل از فروش
آرامکو را در داخل عربستان در بخشهایی چون بخش
نظامی ،گردشگری و رفاهی سرمایهگذاری کند و صدها هزار
واحد مسکونی برای شهروندان این کشور بسازد .با این حال،
کارشناسان آکسفورد انرژی بر این باورند که واگذاری آرامکو و
ذخیره درآمد حاصل از آن در صندوق سرمایهگذاری عمومی
موجب «تنوع درآمدی» این کشور میشود که اساساً با «تنوع
اقتصادی» متفاوت است .در واقع احتماالً عواید حاصل از IPO
آرامکو در صندوق سرمایهگذاری عمومی ( )PIFاین کشور
ذخیره شده و با استفاده از آن در هر کجای دنیا که فرصتی
برای سرمایهگذاری در صنایع غیرنفتی (فناوری ،صنعت و
خدمات) وجود دارد ،سرمایهگذاری شود PIF .عربستان
تاکنون  50میلیارد دالر در خارج از کشور سرمایهگذاری
کرده ،اما به نظر میرسد سیاستهای سرمایهگذاری این
صندوق اخیرا ً به سمت خرید سهام شرکتهای با فناوری
باال مانند اوبر و سافتبانک چرخیده است.
صندوقهای ثروت ملی
در منطقه ،عربستان مبدع ایده صندوقهای دولتی که
به شکل بینالمللی سرمایهگذاری میکنند ( )SWFنیست؛
بلکه پیش از این کشورهای دیگری در منطقه از جمله
کویت ،امارات و قطر اقدام به ایجاد  SWFکردهاند .اما تجربه
این کشورها نشان میدهد که  SWFلزوماً به تنوعبخشی
پایههای اقتصاد و ایجاد اشتغال منتهی نمیشود .چراکه
اینگونه کشورها به دلیل ضعف پایه اقتصادشان ،نبود
نیروی انسانی ماهر و ضعف صنایع داخلی ،توان جذب
حجم عظیمی از سرمایه را ندارند .از اینرو آنها معموالً
حجم زیادی از ذخیره صندوقهای سرمایهگذاری خود را
در خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند که تاثیر بسیار
اندکی بر ساختار اقتصاد میگذارد .سرمایهگذاری اخیر
 PIFعربستان در اوبر و سافتبانک را نیز میتوان به عنوان
سندی بر این مدعا در نظر گرفت.
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بیش از یکپنجم الکتریسیته کشورهای  OECDاز تجدیدپذیرهای احتراقناپذیر تامین شد
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عمده رشد الکتریسیته کشورهای  OECDاز انرژیهای تجدیدپذیر تامین شد
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آژانس بینالمللی انرژی :بررسی صورتگرفته بر مبنای
اطالعات ماهانه نشان میدهد خالص تولید الکتریسیته
کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه
( )OECDدر سال  2016نسبت به سال پیش از آن
 0/9درصد افزایش پیدا کرد .این رشد اندک ،با رشد
قابلتوجه انرژیهای تجدیدپذیر (شامل زمینگرمایی،
خورشیدی ،بادی و )...به میزان  9/5درصد همراه بود.
این رشد برای برقآبی  2/2درصد بود .تولید برق از
سوختهای احتراقپذیر  0/2درصد کاهش پیدا کرد و
تولید الکتریسیته از انرژی هستهای با افت 0/1درصدی
مواجه شد .در  ،OECDانرژیهای تجدیدپذیرهای
احتراقناپذیر  22/4درصد از کل الکتریسیته را تامین
کردند که این رقم در سال  2015برابر  21/6درصد
بود .سهم سوختهای احتراقپذیر (از جمله انرژیهای
تجدیدپذیر احتراقپذیر) با افت 0/7درصدی به 59/5
درصد رسید و بقیه الکتریسیته از محل انرژی هستهای
تامین شد.
روند قارهها
در کشورهای آمریکایی عضو  ،OECDسهم
سوختهای احتراقپذیر  1/5درصد کاهش و انرژی
هستهای  0/7درصد رشد یافت .همچنین برقآبی با
رشد 3/2درصدی مواجه شد و دیگر تجدیدپذیرها رشد
چشمگیر 22/5درصدی را تجربه کردند .در کشورهای
آسیا و اقیانوسیه عضو  ،OECDروندی مشابه حاکم بود.
سوختهای احتراقپذیر افتی معادل  0/5درصد داشتند؛
ولی رشد هستهای  6/6درصد ،برقآبی  1/4درصد و
انواع دیگر تجدیدپذیر  12/6درصد بود .در کشورهای
اروپایی عضو  ،OECDروند متفاوت بود :بیشترین رشد از
سوختهای احتراقپذیر به میزان  2/6درصد تامین شد
و برقآبی رشد یکدرصدی داشت .دیگر تجدیدپذیرهای
احتراقناپذیر تقریباً ثابت باقی ماندند و هستهای افتی
معادل  2/4درصد را تجربه کرد .به لحاظ سهم در تولید

الکتریسیته ،تجدیدپذیرهای احتراقناپذیر  30درصد از
تولید را در اروپا تامین کردند؛ در حالی که در آمریکا
این رقم  21درصد و در آسیا و اقیانوسیه  12درصد
بود .سوختهای احتراقپذیر به عنوان منبع مسلط تامین
الکتریسیته باقی ماندند و سهم 61درصدی را در آمریکا،
78درصدی را در آسیا و اقیانوسیه و 47درصدی را در
اروپا داشتند .انرژی هستهای  23درصد الکتریسیته را در
اروپا تامین کرد؛ در حالی این رقم در آمریکا  18درصد و
در آسیا و اقیانوسیه  9/5درصد بود.
سوختهایاحتراقپذیر
کل تامین الکتریسیته  OECDاز سوختهای
احتراقپذیر در سال  2016مساوی 6174/3
تراواتساعت بود؛ یعنی  0/2درصد یا به عبارتی 12/9
تراواتساعت کمتر از سال  .2015این افت در آسیا و
اقیانوسیه و آمریکا ،به ترتیب  0/5و  1/5درصد بود؛ در
حالی که اروپا رشد 2/6درصدی را تجربه کرد .یکی از
تحوالت صورتگرفته در این میان ،حرکت از زغالسنگ
به سمت گاز طبیعی در ایاالت متحده آمریکا و انگلستان
بود که در اولی ناشی از قیمت پایین گاز و در دومی ناشی
از سیاستهای قیمتگذاری کربن ارزیابی میشود.
هستهای
کل تولید الکتریسیته هستهای در  OECDطی سال
 2016مساوی  1873/6تراوات ساعت بود که افت
0/1درصدی ،معادل  2/7تراوات ساعت را نسبت به سال
 2015نشان میدهد .اروپا تنها منطقهای بود که تولید
الکتریسیته از انرژی هستهای در آن کاهش یافت و افت
2/4درصدی ،یعنی به میزان  19/6تراوات ساعت را شاهد
بود .دلیل این افت ،از مدار خارجشدن تولید الکتریسیته
هستهای در آلمان و کاهش تولید در جمهوری چک،
فرانسه ،اسلوونی و سوئیس بود.
برقآبی
کل تولید برقآبی  OECDدر سال  2016مساوی
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سهم تولید الکتریسیته به تفکیک منبع در مناطق مختلف ( OECDدرصد)

 1451/6تراواتساعت بود که  30/7تراواتساعت ،معادل
 2/2درصد ،بیشتر از سال  2015ارزیابی میشود .طی
سالهای  2000تا  ،2015تولید برقآبی تنها  0/8درصد
رشد کرد؛ چرا که عمده پتانسیل موجود در کشورهای
 OECDبه کار گرفته شده بود .رشد سال  2016عمدتاً
ناشی از افزایش بارندگی در کشورهایی مثل کانادا ،ایاالت
متحده آمریکا و نروژ بوده است که سه تولیدکننده اصلی
برقآبی در  OECDبه شمار میروند و توانست افت تولید
فنالند و سوئد را پوشش دهد .بیشترین رشد در پرتغال
به میزان  173درصد مشاهده شد که افزایش صادرات
الکتریسیته را به اسپانیا در باالترین سطح از سال 2005
تاکنون ثمر داد .همزمان با رسیدن واردات اسپانیا از پرتغال
و دیگر کشورها به باالترین سطح خود ،این کشور کمترین
سطح تولید داخلی را از سال  2005تاکنون تجربه کرد.
دیگرتجدیدپذیرها
کل تولید الکتریسیته  OECDاز محل زمینگرمایی،
خورشیدی ،باد و دیگر تجدیدپذیرها در سال 2016
مساوی  873/9تراواتساعت بود؛ یعنی  8/4درصد یا
 75/6درصد بیش از سال  .2015اروپا کمترین رشد
را به میزان  1/9تراواتساعت ( 0/4درصد) داشت .در
آسیا و اقیانوسیه ،رشد  9/6تراواتساعت ( 12/6درصد)
و در آمریکا  64/1تراواتساعت ( 22/5درصد) بود که
عمده این رشد از محل خورشیدی و باد تامین شد .اروپا

بیشترین رشد را در تمامی مناطق تجربه کرد و انرژیهای
خورشیدی و باد ،به ترتیب حدود  25و  70درصد از این
نوع الکتریسیته را تامین کردند .حدود  28درصد از انرژی
خورشیدی و باد اروپا طی سال  2016در آلمان تولید شد
که افت به ترتیب یک درصد و هفت درصد را ناشی از
تغییرات آبوهوایی نشان میدهد.
تجارتالکتریسیته
تجارت الکتریسیته  ،OECDصرفاً شامل اروپا و آمریکا
میشود؛ چرا که در آسیا و اقیانوسیه تجارتی وجود ندارد.
این تجارت طی سال  2016در آمریکا حدود هشت درصد
رشد داشت .در اروپا ،واردات الکتریسیته در سال 2016
افتی معادل  8/7درصد داشت و به  386/1تراواتساعت
رسید .صادرات الکتریسیته نیز رشد  378/4تراواتساعت
(معادل  9/8درصد) داشت .نکته جالب اینکه کشورهای
متعددی تراز تجاری خود را در سال  2016نسبت به
سال  2015تغییر دادند و از جمله پرتغال و ایرلند از
واردکننده خالص به صادرکننده خالص تبدیل شدند.
همزمان ،اسپانیا ،سوئیس و لهستان از صادرکننده
خالص به واردکننده خالص تبدیل شدند .فرانسه کماکان
یک صادرکننده خالص باقی ماند ،اما صادرات به طرز
چشمگیری کاهش یافت که ناشی از افت الکتریسیته
هستهای بود .همچنین افت تولید برقآبی سوئد به کاهش
صادرات آن منجر شد.
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تحلیل سناریوهای استراتژیک و مالی تاریخی طوالنی در
شرکتهای فعال در حوزه انرژی دارد .شرکت شل در
دهه  1970میالدی این تکنیک را همگانی کرد و تقریباً
تمامی شرکتهای فعال در حوزه انرژی در آن سالها
از این تحلیلها به عنوان بخشی ضروری در پروسههای
تصمیمگیری خود نام میبردند و از آنها استفاده میکردند.
ولی همانطور که مدیران ارشد به خوبی میدانند این
تحلیلها نقصهایی هم دارد و همیشه نتیجهای که حاصل
میشود با آنچه انتظار میرود یکسان نیست .شرکتهای
فعال در حوزه انرژی دریافتند که در دنیای مملو از نوسان
کنونی یک نقص بزرگ در برنامهریزی سناریویی وجود دارد
و همین نقص است که باعث افزایش شدت تاثیرپذیری
آنها در مقابل شوکها میشود .زمانی که روسای تجاری
و صنعتی مجموعهای از سناریوها را مورد بررسی قرار
میدهند ،معموالً وضعیتهای حادثشده در دنبالههای
نمودار توزیع را ،که اصطالحاً به آنها وضعیتهای حدی
یا وضعیتهای با شانس کم میگویند ،در نظر نمیگیرند.
زیرا بر این باورند که احتمال وقوع اتفاقی در آن وضعیت
بسیار کم است و همین مساله باعث میشود تا شرکتها
به طرز خطرناکی در معرض خطرات ناگهانی و تغییرات
غیرقابلپیشبینی قرار بگیرند که برای مواجهه با آنها
هیچ برنامهریزیای انجام نشده است .مث ً
ال شوکها و
اختالالت ایجادشده در بازار در سالهای اخیر را در نظر
بگیرید .فاجعهای که در سال  2010میالدی در حوزههای
آبهای بسیار عمیق اتفاق افتاد تاثیری بسیار بزرگ روی
شرکتهای نفتی و شماری از شرکتهای دیگر برجای
گذاشت .حادثه زمینلرزه فوکوشیما در سال 2011
میالدی و سونامیای که پس از آن اتفاق افتاد باعث شد تا
سیاستهای هستهای در ژاپن و شمار دیگری از کشورهای
دنیا تحت تاثیر قرار بگیرد و ساختار صنعتی دنیا تغییر کند.

شوکهای ژئوپولتیک در بسیاری از کشورهای دنیا باعث
تغییرات ناگهانی در شمار زیادی از شرکتهای فعال در
حوزه انرژی شده است و اخیرا ً هم باالگرفتن موج مقابله با
جهانیسازی سبب شد برنامهریزیهای انجامشده در زمینه
انرژی در شرکتهای کوچک و بزرگ تغییرات زیادی را
تجربه کند .برآورد نتایج چنین اتفاقاتی کار بسیار دشواری
است؛ مث ً
ال تجربه کشور آلمان را در نظر بگیرید که تالش
کرد با توسعه انرژیهای پاک استفاده از انرژیهای فسیلی را
کاهش دهد و ساختار انرژی پایدارتری به دست آورد .برای
پیشبینی تاثیر این سیاست روی قیمت انرژی الکتریسیته،
اغلب شرکتها به سناریوهای کالسیک که سناریوهای پایه
و اولیه هستند تکیه کردند .در این سناریوها بهترین حالت
و بدترین حالت باعث ایجاد چولگی اندکی در نمودار توزیع
در دو جهت میشود؛ ولی اگر اتفاق بیفتد تغییرات زیادی
در ساختار اقتصادی و برنامهریزی شرکت ایجاد میکند .اما
حادثه فوکوشیما باعث شد تالش برای جایگزینی منابع
دیگر انرژی به جای انرژی هستهای تقویت شود و شدت
این جایگزینی افزایش یابد .در نتیجه این حادثه قیمت برق
بالغ بر  50درصد رشد کرد که بسیار بدتر از وضعیتی بود
که پیشبینی میشد .نتیجه حادثه فوکوشیما بسیار مخرب
بود زیرا شرکتهای تولیدکننده برق باید دهها میلیارد از
زیرساختهای فعال با انرژی هستهای را تخریب میکردند
و این کار میلیاردها یورو به آنها زیان وارد میکرد.
واردکردن تست تنش
در بیشتر شرکتها تحلیل سناریو به دنبال یافتن
پیشرفتهای احتمالی در مولفهها ریسکهای هستهای در
طول زمان است .این دیدگاه در زمانی که تغییرات تدریجی
اتفاق بیفتد کارایی زیادی دارد ولی در زمانی مانند شرایط
کنونی که وقوع ریسکهای شدید باعث نگرانی شرکتهای
فعال در حوزه انرژی شده و احتمال وقوع ریسکهای
روزمره و عادی بسیار کم است ،کارایی تحلیلهای سناریو
بسیار کم است .از سوی دیگر این تغییرات ناگهانی است
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که عامل اصلی ناراحتی و نگرانی شرکتهای فعال در حوزه
انرژی میشود و برنامهریزی در جهت کاهش تاثیرات منفی
این تغییرات یک امر بسیار ضروری است .با واردکردن
تستهای تنش ،نوعی از برنامهریزی سناریویی که روی
دنبالههای نمودار توزیع متمرکز است ایجاد میشود .دو
روش تستهای تنش و برنامهریزی سناریویی از نظر روش
کام ً
ال یکسان هستند و تنها از نظر احتمال وقوع سناریوهایی
که در نظر گرفته میشود با هم تفاوت دارند .در فضای کنونی
مجموع اتفاقات با احتمال بسیار کم میتواند یک احتمال
باال را تشکیل دهد و به همین دلیل احتمال وقوع یکی از
این اتفاقات بسیار باالست .برای تشریح بهتر شرایط میتوان
گفت که تستهای تنش مانع از ایجاد تنش نمیشود و حتی
نمیتواند با اطمینان زیاد شناسایی کند که چه سناریوی
پرتنشی در آینده اتفاق میافتد؛ به خصوص که ممکن است
ناشناختههای زیادی تاثیرگذار باشد .این روش تنها میتواند
به عنوان یک جزء کوچک از سیستم مدیریت ریسک
شناخته شود و ابزاری برای ایجاد برگشتپذیری در فضای
پرتنش امروزی باشد.
آمادگی برای بازگشت
در زمان وقوع شوکهای بزرگ میتوان از روشهایی
برای کاهش فشار استفاده کرد .مث ً
ال داشتن بیمه میتواند
تا حدی از فشار بکاهد یا ایجاد تیم پاسخگویی به بحران
در هر شرکتی میتواند راهی برای کاهش تنش در روزهای
بحرانی کار باشد .آمادگی بهتر از طریق داشتن تیم تحلیلگر
قویتر و گزارشدهی شفافتر در شناسایی مشکل و

برطرف کردن آن میتواند موثر باشد .شرکتهای فعال در
حوزه انرژی باید به پیشرفتهایی که به سرعت در حوزه
انرژی اتفاق میافتد با دقت توجه کنند .مث ً
ال در روزگار
اخیر شمار زیادی از شرکتهای فعال در حوزه انرژی به
پیشرفتهای سریعی که در زمینه باتریهای خودروهای
الکتریکی اتفاق میافتد توجه میکنند ،به این دلیل که
پیشرفت در این زمینه میتواند باعث تغییرات زیادی در
بازار انرژی دنیا شود .اگر قیمت باتریهای خورشیدی با
شدت کاهش پیدا کند -همانطور که قیمت باتریهای
فوتوولتائیک کاهش پیدا کرد -ژنراتورهای تولید برق و
نیروگاهها آسیب زیادی متحمل میشوند .در نتیجه این
تغییر شمار زیادی از شرکتهای بزرگ فعال در زمینه
انرژی به سرمایهگذاری در ساخت باتریهای الکتریکی
میپردازند .نکته مهم این است که با ایجاد ظرفیت تست
تنش یک شرکت میتواند نقطه تمرکز و توجه را شناسایی
کند و در اولین گام باید دو روش مختلف را به کار گیرد؛
بوکار و
اول ،تست تنش از طریق بررسی سیستمهای کس 
روش دوم ،مورد سوال قراردادن فرضیههای اولیه و اساسی.
سپس میتوان تاثیرات بالقوه هر ریسک را تعیین کرد و
قدرت برگشتپذیری شرکت و واحدهای تجاری خرد را به
دقت ارزیابی کرد .به همین دلیل تست تنش باید به عنوان
ابزاری مهم در تصمیمگیری شرکتهای بزرگ و کوچک
در نظر گرفته شود و گروههای تصمیم گیر از قبیل مدیران
اجرایی و استراتژیستها و کمیتههای سرمایهگذاری از این
روش به درستی استفاده کنند.

41

انرژی

ابزارهای مبتنی بر بازار چگونه افزایش بازده انرژی را رقم میزنند؟

بازدهبازارمحور
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آژانس بینالمللی انرژی :یافتن راهی برای بیشترکردن
بازدهی انرژی ،یک اولویت برای کشورهایی به حساب
میآید که به دنبال رسیدن به اهداف سیاستگذاری
انرژی خود هستند .بازده برای ایجاد پیشرفت در
زمینه کربنزدایی و امنیت انرژی و همچنین در تقویت
توسعه اجتماعی و اقتصادی ،موضوعی محوری است.
در ضمن ،بسیاری از شکستهای بازار مانعی در راه
تحقق پتانسیل کاملی بازدهی انرژی به شمار میآیند.
به همین دلیل ،نقشی که بازارها در کاهش نیاز به
هزینههای مستقیم دولتی و ارائه مزایای بهرهوری
مقرونبهصرفه ایفا میکنند روز به روز اهمیت بیشتری
پیدا میکند .در نشست وزرای انرژی کیتاکویشو در
سال  ،2016کشورهای گروه هفت بازدهی انرژی را به
عنوان «سوخت نخست» به رسمیت شناخته و از آژانس
بینالمللی انرژی خواستند پژوهشی را در خصوص
ابزارهای مبتنی بر بازار ،)MBI( 1نظیر مزایده و تعهدات
بهرهوری انرژی به انجام برساند.
تمامی ابزارهای سیاستگذاری بهرهوری انرژی
در حوزههای مختلف با بازار در تعاملند ،برخی روی
تصمیمهای سرمایهگذاری تاثیر گذارند و برخی دیگر
راههای مصرف انرژی را تحتتاثیر قرار میدهند.
چیزی که MBIها را از ابزارهای دیگر متمایز میکند
این است که با دادن آزادی انتخاب به بازیگران بازار،
بازار قادر خواهد بود مقرونبهصرفهترین راه را برای
دستیابی به نتایج مورد انتظار سیاستگذاران پیدا کند.
به طور کلی ابزارهای مبتنی بر بازار برای بهرهوری
انرژی یک چارچوب سیاستگذاری را مشخص میکند
که نتیجه ارائهشده از سوی بازیگران بازار را بدون
تجویز سازوکارهای تحویل تعیین میکند .در سال
 2015هیچ مزایده بهرهوری انرژی در جهان وجود
نداشت و تنها  13تعهد موجود بود؛ هفت مورد در
آمریکا ،چهار مورد در اروپا و یک مورد در برزیل و کره.

یک سال بعد 52 ،ابزار مبتنی بر بازار وجود داشته
و  24ایالت آمریکا 12 ،کشور اروپایی ،چهار ایالت
استرالیا ،برزیل ،کانادا ،چین ،کره ،آفریقای جنوبی و
اروگوئه همگی تعهداتی را به کار گرفتند و مزایدههای
بازده انرژی در شش حوزه قضایی آمریکا و اروپا
عملیاتی شد .با این تفاسیر میتوان نتیجه گرفت طی
یک دهه تعداد MBIها چهار برابر شده است.
پژوهشهای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد
میزان سرمایهگذاری انجامشده به وسیله MBIها در 10
سال گذشته شش برابر شده است .افزایش تعداد MBI
ها در کنار رشد بلندپروازیهای آنها موجب افزایش
چشمگیر مخارج و سرمایهگذاریها از سوی طرفهای
متعهد و برندگان مزایدههای بازده انرژی شده است.
میزان کل سرمایهگذاریهای بازده ایجادشده به وسیله
MBIها و با استفاده از برنامههایی که روی خانوارهای
کمدرآمد متمرکز شده است ،کمترین همبستگی منفی
را میان دارایی و برگشت سرمایه داشته ،و آن دسته
از برنامههایی که اقدامات بیشتری را در بخش صنعت
انجام دادند بیشترین اثر بدهی 2را به خود اختصاص
دادند .کل سرمایهگذاریهای ناشی مبتنی بر MBIها
در سال  2015در حدود  26میلیارد دالر بود که 12
درصد از کل  221میلیارد دالر سرمایهگذاریشده در
بازده انرژی در سطح جهان به حساب میآید.
تجربهکشورهایمختلف
در اغلب کشورهای مورد اشاره ،شاهد صرفهجویی
مقرون به صرفه (موثر از نظر اقتصادی) سه درصد از
مصرف ساالنه برق ،کاهش قبوض و صورتحساب انرژی
مصرفکننده و سرمایه موردنیاز در طرف عرضه بودیم.
به عنوان نتیجه یک دهه سرمایهگذاری از طریق MBI
ها ،مصرف انرژی جهانی  1/5اگزاژول 3کمتر از سال
 2015بوده است .اگر برنامههای کنونی بلندپروازیهای
خود را در یک دهه آینده حفظ کنند ،تا سال 2025
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سرمایهگذاری ناشی از MBIها (میلیارد دالر واقعی)

تاثیر آنها دو برابر شده و به سه اگزاژول خواهد رسید ،که
این میزان اندکی بیشتر از مصرف انرژی کنونی لهستان
خواهد بود .با توجه به کمبود شواهد ،هیچ مدرک قطعی
برای اثبات این موضوع وجود ندارد؛ ولی در عملMBI ،
ها نتایج بهرهوری بسیار مقرونبهصرفهتری را در مقایسه
با گزینههای معادل ایجاد میکنند .با توجه به تمامی
برنامههایی که آمار آنها در دسترس بوده ،کل هزینه
متوسط به ازای هر کیلوواتساعت صرفهجوییشده کمتر
از  0/03دالر آمریکا بوده است .این مقدار بدون احتساب
مزایای زیستمحیطی و اجتماعی-اقتصادیای است که
بهرهوری انرژی با خود به همراه دارد.
تازهترین آمار نشان میدهد ،هزینههای برنامه (مخارج
طرفهای متعهد و پرداختی به برندگان حراجیها) به
طور متوسط حدود  0/013دالر برای هر کیلوواتساعت
صرفهجویی شده بوده است .تنوع گسترده هزینههای
برنامه میتواند ناشی از عوامل متعددی نظیر بلندپروازی،
تمرکز سیاستها ،برهمپوشانی با ابزارهای دیگر و
رویکرد مورد استفاده باشد .در ایاالت متحده ،برنامههای
بلندپروازانهتری نظیر آنچه در جزیره رود ،ماساچوست،
ورمونت و کالیفرنیا انجام میشود ،منجر به صرفهجویی
بیشتری شده اما هزینههای آن کمی بیشتر بوده است.
در برخی از کشورها نظیر برزیل و بریتانیا ،برنامهها به
شدت روی فقر سوخت 4متمرکز شدهاند ،به همین
دلیل مقیاس صرفهجوییها محدود بوده و انتخابهای
پیشروی شرکتکنندگان کم شده است .در کشورهای
دیگر نظیر فرانسه ،توانایی تامین مالی از برنامههای

تعهدی و اعتبارات مالیاتی ،هزینههای طرفهای متعهد
را کاهش داده است .عالوه بر این ،بررسی برنامههای
مختلف نشان میدهد در این کشور رویکردهای متفاوتی
برای سنجش صرفهجویی انرژی حاصل از اقدامات
بهرهوری انرژی وجود دارد.
مزایای MBIها در مقایسه با ابزارهای سیاستگذاری
دیگر از آزادی بخش خصوصی برای نوآوری و کشف
فناوریها و مسیرهایی که بهترین عملکرد را در بازار
داشته باشند نشات میگیرد .خطری که پیشروی
سیاستگذاران وجود دارد این است که اگر طراحی
یا اجرا ضعیف باشد ،بازار راهی را پیدا خواهد کرد
تا سیستم را به بازی گرفته یا روی تحویل نتیجهای
مشخص تمرکز میکند؛ نتیجهای که سیاستگذاران
ترجیح میدهند از آن اجتناب کنند .این خطر میتواند
با طراحی سیاست خوب (سیاستی که تغییر در شرایط
بازار را در نظر بگیرد) ،نظارت باکیفیت ،شناسایی و
ارزیابی کاهش یابد .با وجود این ،اعمال قیدوبندهای
فراوان روی انتخابهای موجود برای مشارکتکنندگان
بازار توانایی MBIها را برای استفاده از قدرتهای بازار
تضعیف خواهد کرد.
پینوشت:

1- Market-based Instruments

 Leverage Effect -2به همبستگی منفی میان دارایی و
بازگشت سرمایه اطالق میشود.
 Exa -3برابر است با  10به توان .18
4- Fuel Poverty
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عوامل تغییرساز در سیستمهای انرژی دنیا چه هستند؟

بازیسازان انرژی
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مکینزی :سیستم انرژی دنیا پیوسته در حال تغییر است و
پیشرفتهای تکنولوژیک و تغییر در عرضه و تقاضا عامل
اصلی این تغییر به شمار میآید .افزایش تقاضا در بازارهای
در حال گذار ،کشف منابع تازه انرژی و ساخت خودروهای
الکتریکی و رشد استفاده از آنها را میتوان در شمار عواملی
برشمرد که زمینهساز تغییر در سیستم میشود .موسسات
مک کینزی و مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی اقدام به
معرفی عوامل ایجادکننده تغییر کردند که خالصهای از آن
در ادامه میآید.
 )1ایجاد منابع تازه انرژی
در سالهای اخیر منابع تازهای در حوزه انرژی کشف
شده است .بر اساس آمارهای موجود طی دو دهه اخیر
بالغ بر  20منبع تازه انرژی کشف شد که استفاده از
آنها زمینه را برای تقویت اقتصادی دنیا فراهم کرد .با
وجود اینکه سوخت فسیلی همچنان یک منبع بسیار
مهم در تامین نیاز انرژی دنیاست ولی سهم منابع انرژی
تجدیدپذیر در طول زمان افزایش پیدا کرده است و دلیل
آن را میتوان افزایش توجه به محیطزیست و کاهش
هزینههای اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی
به دنبال ارتقای سطح تکنولوژی در سالهای اخیر
دانست .از سوی دیگر رشد تقاضا برای انرژی الکتریسیته
هم میتواند نقش مهمی در تالش دنیا برای پیداکردن
منابع انرژی جایگزین داشته باشد .انتظار میرود تا
سال  2050میالدی تقاضای برق در دنیا دو برابر شود
که دلیل آن توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای
چین و هند است .تا این سال انرژی برق تولیدشده با
استفاده از منابع پاک ،از قبیل انرژی باد و خورشید25 ،
درصد از تقاضای برق دنیا را پاسخ میدهد .دولتها در
سالهای اخیر برای ایجاد امنیت در تامین نیاز انرژی
کشور متبوعشان تالش زیادی کردند و سرمایهگذاری
در توسعه تکنولوژی و تولید برق با منابع غیرفسیلی هم
بخشی از این تالش بود.

 )2تحرک
نحوه جابهجایی ما در شهرها در نتیجه تغییرات
تکنولوژیک و تالش برای کاهش انتشار گازهای آالینده
تغییرات زیادی کرده است و نماد اصلی این تغییرات را
میتوان در ساخت و استفاده از خودروهای الکتریکی
دید .هنوز هزینه استفاده از خودروهای الکتریکی
بیشتر از خودروهای فعال با سوختهای فسیلی
است ،ولی به دلیل کاهش هزینه تولید باتریهای
خودروهای الکتریکی انتظار میرود استفاده از آنها
تا اواسط دهه  2020میالدی مقرون به صرفه شود.
تا اواسط دهه  2030خودروهای الکتریکی  27تا 37
درصد از خودروهای جدید فروشرفته در بازار را به خود
اختصاص میدهند که این مساله کمک بزرگی به کاهش
آلودگیهای زیستمحیطی در دنیا خواهد کرد.
 )3تکه تکه شدن
طی نیمقرن گذشته ،شرکتهای بزرگ بازار انرژی دنیا
را تحت تاثیر قرار دادند ولی با عرضه منابع تازه انرژی و
تکنولوژیهای مدرن شمار زیادی از شرکت کوچک به
فعالیت در حوزه انرژی پرداختند .زمانی تنها دولتها و
سرمایهگذاران بزرگ بینالمللی در بخش انرژی فعالیت
میکردند ،زیرا سرمایه مورد نیاز برای حضور در این صنعت
بسیار زیاد بود .با مواجهه شمار بیشتری از دولتها با مشکل
کمبود بودجه و ارتقای سطح تکنولوژی و کاهش منابع
مالی مورد نیاز برای راهاندازی شرکتهایی که به تولید
برق با استفاده از منابع جایگزین انرژی میپردازند ،حضور
بخش خصوصی در این صنعت بیشتر شد .کوچکشدن
شرکتهای فعال در حوزه انرژی باعث شد تا ساختار بازار
انرژی دنیا تغییر زیادی بکند و دیگر تصمیم یا عملکرد یک
یا چند شرکت خاص نتواند عرضه را تغییر دهد .نمونه این
تحول در ایجاد شمار زیادی از شرکتهای فعال در تولید
نفت و گاز شیل در آمریکا و شرکتهای فعال در تولید برق
بادی و برق آبی در اقصی نقاط دنیاست.
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پاکستان برای مدیریت بحران انرژی چه میکند؟

چاره انرژی
توپنجه نرم
پاکستان با بحران انرژی بیسابقهای دس 
میکند .این کشور با تقاضای باالی انرژی و کمبود تامین
هشت هزارمگاواتی برق مواجه بوده که پیامدهای شدیدی
برای اقتصاد این کشور به همراه داشته است .به منظور
حل مشکل کمبود نیرو ،دولت این کشور باید استراتژی
مشخصی را برای آینده تعریف کند .با توجه به مشکالت
تولید گاز در داخل کشور و بالتکلیفی پروژههای واردات
خطوط لوله ،انتظار میرود پاکستان از واردات گاز طبیعی
مایع برای حل بحران انرژی بلندمدت خود استفاده کند.
به خصوص حاال که عرضه جهانی الانجی بسیار فراوان
بوده و قیمتها نیز به نسبت پایین هستند .پیشبینی
میشود واردات سوخت پاکستان در پنج سال آینده با
رشد شدیدی مواجه شود ،به طوری که تا سال 2022
نیمی از تقاضای  60میلیونتنی در سال (معادل هشت
میلیارد فوت مکعب در روز) این کشور از طریق واردات
تامین شود .در بلندمدت ،توسعه تقاضای الانجی از رشد
دورقمی در سال  2019به کمتر از هفت درصد پس از سال
 2022کاهش خواهد یافت .بر اساس آمار رسمی دولتی،
هماکنون مصرف گاز پاکستان در حدود  6/2میلیارد فوت
مکعب در روز در تابستان و  6/8میلیارد فوت مکعب در روز
در زمستان است .دمای زیر پنج درجه سانتیگراد استان
پنجاب که پرجمعیتترین استان پاکستان به شمار میآید
باعث شده تقاضای سوخت مورد نیاز برای گرمایش در
زمستان افزایش یابد .بر اساس آمار وزارت نفت پاکستان،
انتظار میرود در سالهای آتی مصرف گاز در این کشور به
رشد ساالنه پنجدرصدی خود ادامه دهد .رشدی که ناشی
از اقتصاد روبهرشد ،افزایش تقاضای بخشهای صنعتی و
گسترش شبکه تامین و توزیع گاز خواهد بود .مقامات
پاکستانی بر این باورند که با حل بحران انرژی ،تولید
ناخالص داخلی این کشور از پنج درصد به هفت تا هشت
درصد افزایش خواهد یافت .پاکستان که نزدیک به نیمی
از کل نیاز به انرژی خود را از طریق گاز تامین میکند به

منظور کاهش وابستگی خود به واردات ،شرکتهای انرژی
را به اکتشاف و تولید بیشتر نفت و گاز ترغیب میکند .در
دو ،سه سال گذشته طرحهای تشویقی دولت باعث شده
بیش از  90اکتشاف جدید صورت گیرد .اما با توجه به اینکه
تعداد میادین گازی افزایش قابلتوجهی نداشته ،تولید گاز
این کشور در حدود چهار میلیارد فوت مکعب در روز ثابت
مانده و انتظار میرود نرخ تولید با افت ساالنه پنجدرصدی
در سال  2022به کمتر از سه میلیارد فوت مکعب در
روز برسد .مصرف نفت و گازوئیل پاکستان که جایگزین
گرانتری برای گاز محسوب میشود در سال مالی -2015
 2014به اوج خود یعنی  387هزار و  140بشکه در روز
رسیده است .این در حالی است که در سال 2014-2015
میزان مصرف یک درصد کاهش داشته است .هدف
پاکستان برای آغاز واردات گاز از طریق خط لوله نیز با
مشکالتی مواجه شده است .پروژه خط لوله ایران-پاکستان
که میتوانست روزانه  0/75میلیارد فوت مکعب گاز برای
پاکستان تامین کند از زمان آغاز به کار در دهه  1990با
تاخیر ساختوساز طوالنیمدتی مواجه شده؛ موضوعی که
بخش عمدهای از آن ناشی از مشکالت اقتصادی حاصل از
تحریمهای آمریکا بوده است .از سوی دیگر پروژه خط لوله،
ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند ،موسوم به تاپی ،نیز
با یک سال تاخیر تا سال  2020به تعویق افتاده است .این
خط لوله قرار است در سال  2020حدود  0/6میلیارد فوت
مکعب در روز گاز به پاکستان برساند و این میزان از سال
 2021به  2/1افزایش خواهد یافت .با توجه به کاهش تولید
و مشکالت موجود در مسیر پروژههای خط لوله ،انتظار
میرود تقاضای گاز طبیعی پاکستان از  3/5میلیون تن (
معادل  0/47میلیارد فوت مکعب در روز) در سال 2016
به  20میلیون تن در سال  2018و  30میلیون تن در
سال  2022برسد .همچنین پیشبینی میشود واردات گاز
طبیعی پاکستان از حدود  3/5میلیون تن در سال 2016
به حدود  5/7میلیون تن در سال  2017افزایش یابد.
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گزارش عملکرد واحدهای پتروشیمی در سال 1395
واحدهایپتروشیمی
منطقه

تولید (هزار تن)
برنامهتولید
ظرفیت
ساالنه
اسمی ساالنه

تولیدواقعی

هزار تن

میلیون
دالر

هزار تن

2100/00

1415/61

113/62

43/79

401/53

90/00

56/42

0/00

0/00

39/55

0/00

0/00

0/00

0/00

195/98

202/65

333/44

1787/11

724/63

870/81

340/48

148/13

105/14

ردیف

نام

1

اروند

2834/45

2

آریافسفریک

125/00

3

شهیدرسولی

66/00

0/00

4

امیرکبیر

1794/10

1794/10

1299/32

5

بندر امام

6638/18

5545/10

5233/51

6

بوعلیسینا

1740/00

1548/00

1212/18

ماهشهر

7

تختجمشید

45/00

45/00

35/85

18/23

22/76

20/55

8

تندگویان

1561/30

1244/10

899/26

58/44

43/50

322/74

9

خوزستان

65/00

22/00

9/30

5/38

9/04

4/64

10

رازی

3336/15

2062/00

1731/41

882/44

175/54

262/88

11

رجال

180/00

95/00

9593/10

22/00

23/87

76/60

12

شیمیبافت

150/00

140/00

119/93

26/84

8/97

64/96

13

شیمی تکس آریا

3/50

3/50

1/85

0/00

0/00

2/54

14

غدیر

270/00

360/00

243/38

34/80

23/50

80/40

15

فارابی

89/50

30/00

25/49

3/77

3/03

14/30

16

فنآوران

1290/00

1125/00

1201/31

716/58

189/23

67/39

17

کارون

368/55

260/16

108/27

8/26

14/86

67/08

18

الله

300/00

300/00

313/19

247/39

378/55

66/06

19

مارون

4637/00

4142/20

4080/01

576/08

468/65

274/28

نویدزرشیمی

160/00

160/00

144/65

28/16

29/99

119/75

20

جمع

عسلویه

46

صادرات

فروش
داخلی

3194/64 2510/71 5065/56 18226/06 20976/16 25653/72

21

انتخاب

250/00

250/00

0/00

1/00

1/32

5/40

23

آریاساسول

1690/00

1670/18

1684/66

597/57

664/08

98/42

24

اهتمام جم

24/66

22/00

22/13

0/00

0/00

22/89

25

پارس

4481/00

4168/00

4006/33

1604/57

803/27

124/25

26

پردیس  1و 2

3510/00

3159/00

3376/34

1642/98

325/70

521/41

27

پلیپروپیلنجم

300/00

287/00

250/90

53/01

48/83

198/34

28

تخت جمشید پارس

50/00

39/00

11/85

3/85

4/92

3/70
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واحدهایپتروشیمی
منطقه

تولید (هزار تن)

عسلویه

برنامهتولید
ظرفیت
ساالنه
اسمی ساالنه

تولیدواقعی

هزار تن

2674/80

2766/94

536/31

554/05

2970/00

3204/65

3082/02

822/84

319/56

298/63

319/15

20/56

988/38

0/00

0/00

0/68

1127/75

868/02

446/17

281/52

18/38

300/00

289/71

242/86

234/20

44/52

3807/00

4769/91

1306/36 2906/72

137/32

ردیف

نام

29

جم

3079/52

30

زاگرس

3300/00

31

فرساشیمی

443/00

392/70

32

کاویان

2160/00

1296/00

33

مروارید

1100/40

34

مهر

300/00

نوری

4479/00

35
جمع

صادرات

فروش
داخلی

میلیون
دالر

هزار تن
267/96
129/36

1593/19 5366/05 11415/69 22559/37 22163/43 25167/58

37

آبادان

149/70

76/65

69/53

0/00

0/00

15/50

38

ارومیه

80/40

65/40

81/54

0/00

0/00

48/56

39

اصفهان

480/81

458/10

436/32

175/12

103/96

36/78

40

آلیانس

250/00

120/00

2/16

0/00

0/00

0/00

41

ایالم

300/00

180/00

170/74

120/00

122/70

36/08

42

بیستون

56/50

40/90

48/80

19/32

17/91

28/52

43

پلی نار

65/00

70/00

71/42

18/35

17/23

51/56

سایر

44

پلیمرکرمانشاه

300/00

300/00

314/32

243/42

263/21

51/46

45

تبریز

818/47

639/50

795/64

153/76

158/36

147/25

46

خارک

1135/00

1090/00

1151/75

1161/06

310/38

0/00

47

خراسان

845/00

820/20

783/99

216/10

57/97

308/29

48

شازند

1534/47

1414/65

1400/05

458/37

288/17

449/02

49

شیراز

3284/72

2626/20

3069/98

966/61

189/77

798/74

50

قائدبصیر

35/00

31/30

38/48

2/70

3/64

34/37

51

کربن ایران

36/00

30/00

35/51

6/91

3/72

27/52

52

کرمانشاه

1056/00

1078/44

1047/62

0/00

0/00

0/00

53

لرستان

330/00

280/00

190/95

309/48

72/75

361/84

مهاباد

330/00

265/00

120/60

43/58

46/97

3/45

9586/34 11087/06

9829/41

54
جمع
جمع کل

2472/05 1672/62 3908/85

15701/80 9549/38 20390/10 50614/84 52725/92 61908/37
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As LNG demand in the Middle East has grown, so too has its
impact on international LNG trade flows.
Already, buyers in the region have begun to provide an outlet for
producers based in the Middle East, which are facing increasing
competition from new LNG projects coming on stream in both
the US and Australia.

