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آینده توليد نفت در عربستان سعودی و
تأثيرات ژئوپلتيك آن
بهروز بیک علیزاده

*

امور اوپک و مجامع انرژی

غالباً این عبارت گفته میش��ود که عربس��تان س��عودی نقش موثر و منحصربه فردی در بازار جهانی نفت دارد .اما ش��ايان ذكر است كه این نقش در
میانمدت کمرنگ خواهد شد؛ زیرا عربستان با این حقیقت تلخ روبهرو خواهد شد که فقط میتواند  1/9میلیون بشکه در روز نفتخام برای صادرات
خود اختصاص دهد .به اینترتیب تصمیمگیرا ِن عربس��تان س��عودی گزینههای محدودی در مقابل خود خواهند داشت .این گزینهها عبارت از این است
که امیدوار باشند رشد باالی اقتصادی بتواند در بلندمدت تقاضای جهانی نفت را افزایش دهد و یا این که ناآرامیها بتواند از افزایش ظرفیت تولید نفت
در منطقه خاورمیانه جلوگیری کند .این موضوع نشان میدهد که چرا عربستان از ناآرامیهای این منطقه حمایت میکند .در عینحال ،مصرفکنندگا ِن
عمده در بلندمدت به نفت عراق نیاز دارند تا بتوانند منابع واردات نفتخام خود را متنوع سازند و کمبود نفت روسیه راکه در اثر تحریمها ایجاد خواهد
ِ
سیاست عربس��تان برای پایین آوردن قیمتهای نفت بهمنظور جلوگیری از تولید نفتهای ُرستی بهخوبی نمیتواند عمل کند و فقط
ش��د ،جبران کنند.
میتواند چشمانداز سرمایهگذاری در تولید نفت ُرستی را در میانمدت تخریب نماید .اما در بلندمدت با سیاست استقالل انرژی در آمریکا مغایر است.
بنابراین ،با مداخله سیاس��ی آمریکا مواجه خواهد ش��د .سیاس��ت پایین آوردن قیمتهای نفت در کوتاهمدت با خوش آمد آمریکا روبهرو می شود زیرا
منابع مالی ایران و روسیه را کاهش میدهد.
عرضه و تقاضای نفت ،بازار نفت ،عربستان ،ژئوپلتیک نفت

مقدمه

این عبارت غالباً تکرار میگردد که عربس��تان
در ب��ازار جهان��یِ نف��ت دارای نق��ش موث��ر و
منحصربهفردی اس��ت .این نق��ش از آنرو موثر
است که عربستان بزرگترین صادرکننده نفت در
سازمان اوپک میباش��د و بهعنوان باالنسکننده
(ترازکننده) ب��ازار نفت عمل میکن��د .در عین
حال ،نقش عربس��تان ،انحصاری است؛ زیرا این
کش��ور ادعا میکند بزرگترین مجموعه ظرفیت
م��ازاد یکپارچ��ه را در بازار نفت تح��ت اختیار
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()balizadeh@nioc.ir
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دارد؛ بازاری که تحت تاثی��ر نگرانیهای عمیق
ژئوپلتیک است .حال ممکن است سوال شود تا
چه زمانی عربس��تان قادر خواهد بود این نقش را
حفظ کند .در این مقاله تالش میشود که به این
سوال پاسخ داده شود.
-1عرض�ه و تقاضای جهانی ب�رای نفت اوپک در
میانمدت

برای پاس��خ دادن به س��وال پيشگفته ،باید به
تقاضا برای نفت اوپک در میانمدت ،توجه کرد.

همانط��ور که در جدول 1-مش��اهده میگردد تا
س��ال  2018تقاضا برای نفت اوپک روند نزولی
خواهد داشت و از  29/7میلیون بشکه در روز در
سال  2014به سطح  28/9میلیون بشکه در روز در
سال  2018کاهش خواهد یافت.
برای مقایسهي تقاضا برای نفت اوپک با تولید
نفتخام اوپک ،باید به ارقام اخیر تولید نفتخام
اوپک مراجعه کرد؛ براساس گزارش منابع ثانویه،
تولید اوپک در ماه نوامبر  2014به سطح 30/053
میلیون بش��که در روز رس��ید که اندکی بیش از
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سقف مصوب  30میلیون بشکه در روز این سازمان
بود(جدول .)2-در این میان ،عربس��تان س��عودی
 9/590میلیون بشکه در روز نفتخام تولید کرد،
در حالی که س��ایر اعضای اوپک با فاصله زیادی
در سطحی کمتر از عربستان نفتخام تولید کردند.
به این نکته نیز باید توجه كرد که برخی از اعضای
اوپک مانند ایران ،عراق و لیبی ،درسالهاي اخير
بهداليل متفاوت ازجمله محدودیتهای سیاسی،
کمبود زیرساختها و  ...بهمیزان کمتری از تولید
تاریخی خود تولید کردهاند.
 -2افزایش تولید نفت

در بین کشورهایی که نام برده شد ،عراق برنامه
افزای��ش ظرفیت تولی��د نفتخام خ��ود را اعالم
کرده اس��ت .عراق قصد دارد ک��ه  3/756میلیون
بش��که در روز نفتخام در سال  2014تولید کند
و آن را درس��ال  2018ب��ه س��طح  8/274میلیون
بش��که در روز برس��اند .در س��ال  2016ظرفیت
تولی��د نفتخام عراق از  5میلیون بش��که در روز
عبور خواهد کرد( جدول .)3-اما بهنظر میرس��د
بهدلیل محدودیته��ای جغرافیای��ی ،امکان آن
وج��ود ندارد که عراق بتواند از بنادر جنوبی بیش
از  4/5میلیون بش��که در روز نفتخام صادر کند.
بنابراین ،منطقیتر اس��ت که ف��رض کنیم عراق
در س��ال  2018از مجموع بنادر شمالی و جنوبی
خ��ود قادر خواهد ب��ود  5میلیون بش��که در روز
نفتخام صادر کند .اگر فرض کنیم که تقاضای
داخلی نفت عراق  7درصد در س��ال رشد خواهد
کرد(معادل میانگین رشد در سال های  2008الی
 ،) 2013در س��ال  2016تقاضای داخلی عراق به
 1میلیون بشکه در روز خواهد رسید؛ یعنی عراق
ناچار اس��ت تولید خود را در سال  2016به حدود
 6میلیون بش��که در روز برساند تا بتواند  5میلیون
بش��که در روز صادر کند .در دو سال بعد از آن،
عراق ناچار است که بهترتیب در حدود  6/089و
 6/164میلیون بشکه در روز نفتخام تولید نماید تا
صادرات خود را در سطح  5میلیون بشکه در روز

حفظ کند(جدول.)3-
عالوهبر ع��راق که برنامه افزایش ظرفیت خود
را اعالم کرده است ،روند تاریخی تولید نفتخام
لیبی نش��ان میدهد ک��ه در س��ال  ،2010قبل از
اینک��ه درگیریهای داخل��ی و ناآرامیها در این
کش��ور آغاز گردد ،تولید نفت خام دراین کشور
توانست به  1/5میلیون بشکه در روز برسد .اما بعد
از درگیریهای اخیر در این کشور ،تولید نفتخام
لیبی بهشدت کاهش و به  200هزار بشکه در روز
تنزل یافت ولی به هرحال در ماههای اخیر دولت و
شورشیان به این توافق دست پیدا کردند که بنادر
السدر و رأس النوف در لیبی بازگشایی گردد .این
توافق نش��ان میدهدکه دیر یا زود تولید نفتخام
لیبی ممکن است به سطح تولید تاریخی اخیر خود
یعنی  1/5میلیون بشکه در روز برسد.
ع�لاوه بر اینک��ه احتم��ال دارد تولی��د بالقوه
نفتخام عراق و لیبی به مجموعه عرضه نفتخام
اضافه شود ،بازار نفت ،مذاکرات هستهای ایران با
قدرتهای غربی را نیز دنبال میکند که در حال
پیشرفت است .موفقیت این مذاکرات میتواند به
افزایش حداقل  1میلیون بشکه در روز منجر گردد،
زیرا ایران توانسته بود در سال  2012به میزان 3/74
میلیون بش��که در روز نفتخام تولید کند[ .]1در
عین حال ،وزیر نفت آنگوال نیز اعالم کرده است
که در س��ال آینده میالدی تولید این کش��ور به 2
میلیون بش��که در روز خواهد رسید .در حالی که
هم اکنون تولید نفتخام آنگوال در س��طح 1/66
میلیون بشکه در روز قرار دارد.
بنابراین ،احتمال باالیی وجود دارد که از س��ال
 2015به بعد حداقل در حدود  3/7میلیون بشکه در

روز نفت خام به بازاری تزریق گردد که در س��ال
 2015از اوپک تقاضا میکند فقط  28/9میلیون
بش��که در روز نفتخام تولید کند و بعد از آن نیز
بهتدریج تقاض��ای بازار برای نفت اوپک کاهش
خواهد یافت و تا سال  2018از سطح  28/9میلیون
بش��که در روز فراتر نخواه��د رفت(جدول.)1-
دراین شرایط ،عربستان سعودی چارهای نخواهد
داشت مگر این که تولید خود را تعدیل کند تا جا
برای اعضایی باز ش��ود که تولیدشان در سالهای
اخی��ر محدود ش��ده ب��ود .در غیر ای��ن صورت
قیمتهای نفت تحت فش��ار ش��دید عرضه مازاد
قرار خواهد گرفت .این فش��ارها بعد از ماه ژوئن
بهطور کامل بر قیمتهای نفتخام اثر گذاش��ت
و چش��مانداز مازاد عرضه باعث ش��د قیمتهای
نفتخام برای سبد اوپک از  107/89دالر در بشکه
در ماه ژوئن  2014به سطح  62/83دالر در بشکه
در ماه دس��امبر (2014ميانگين نيمه اول ماه) تنزل
کند .در واقع ،در زمانی که نگرانیهای ژئوپلتیک
در بازار نفت تأثیر خود را از دست دادهاند ،ضعف
بنیادهای عرضه و تقاضای بازار ،قیمتهای نفت
را به س��مت پایین میرانند .هرچند بحث درمورد
جزئیات دالیل کاهش قیمتها موضوع این مقاله
نيس��ت ،اما باید بر این نکته تاکید کرد که ضعف
چشمانداز بنیادهای میانمدت بازار ،تأثیر اساسی
در کاهش قیمتها داشته است .البته همه میدانند
که هیچک��س نمیخواهد جنگ قیمت جدیدی
آغاز شود زیرا تمامی کشورهای تولیدکننده نفت
نیاز ش��دیدی به درآمدهای نفتیش��ان دارند و از
سوی دیگر ،مصرفکنندگان نیز از این حقیقت
آگاه هس��تند که سقوط قیمتهای نفت به امنیت

 1چشماندازعرضه و تقاضای جهانی نفت در سناریوی مرجع اوپک -میلیون بشکه در روز[]4
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عرضه آسیب وارد میکند زیرا برای تداوم تولید
از مناب��ع گران ِ
قیمت انرژی مانند منابع نفت و گا ِز
ُرس��تی ،به قیمتهای باالی نفت نیاز است .به این
ترتیب ،قیمتهای پایین نفت ،چشمانداز افزایش
ظرفیتها را دچ��ار اختالل میس��ازد .البته هنوز
بررسی دقیقی درباره سطح تحمل این منابع انجام
نشده است.
 -3تولید و مصرف نفت در عربستان

ناچار است به تقاضای داخلی خود نیز پاسخ دهد
ک��ه تا آنزمان ب��ه  3/983میلیون بش��که در روز
خواهد رس��ید .نتیجه سادهي چنین وضعیتی برای
عربستان سعودی این حقیقت تلخ خواهد بود که
نفتخا ِم در دسترس این کشور برای صادرات تا
س��ال  2018به حدود 1/920میلیون بشکه در روز
تن��زل خواهد کرد(  5/903میلیون بش��که در روز
منهای  3/983میلیون بشکه درروز) .در حالی که
در سال  2013عربستان سعودی  7/57میلیون بشکه
در روز نفتخام و  312هزار بشکه در روز خالص
فرآورده صادر کرده بود.
نق��ش عربس��تان س��عودی در میانم��دت چه
بخواهد و چه نخواهد ،کمرنگ خواهد شد .البته
این گزینه در مقابل سیاستگذاران عربستان وجود
دارد که منتظر آیندهي بلندمدت باشند و امیدوار
باش��ند رش��د باالی اقتصاد جهانی باعث افزایش
تقاضا در بلندمدت شود و سهم بزرگتری از بازار
را در اختیار عربستان قرار دهد (جدول.)5-

بازار نفت در مقابل عربس��تان سعودی قرار دارد.
شعلهور ش��دن جنگ داخلی در منطقه خاورمیانه
بهویژه در عراق و س��وریه باعث خواهد ش��د که
بهدلی��ل نگرانیهای ژئوپلتیک ،س��رمایهگذاری
خارج��ی در افزایش تولید در عراق دچار اختالل
و تعوی��ق گردد و به این ترتی��ب ،ورود نفتخام
جدی��د عراق به بازار نفت دچار وقفه ش��ود؛ زیرا
س��رمایهگذاری خارجی در صنعت نفت بهشدت
از ناآرامیهای ژئوپلتیک ه��راس دارد .بنابراین،
چش��مانداز نگرانکنندهای که پیرامون بازار نفت
در میانمدت برای عربس��تان شکل گرفته است،
میتوان��د دالیل دخالت عربس��تان در گس��ترش
ناآرامیهای منطقه را توضیح دهد.
اما از سوی دیگر ،مصرفکنندگان عمده نفت
نمیتوانن��د اجازه دهند که س��رمایهگذاریها در
ع��راق متوقف گردد؛ زی��را در بلندمدت به نفت
عراق نیاز دارند .تحریمهایی که غرب علیه روسیه
در ماج��رای درگیری روس��یه در اوکراین اعمال
کرده اس��ت ،بعد از گذش��ت بُرههي میانمدت،
تأثیر خود را آشکار خواهد ساخت .بنابراین ،زمانی
تولید نفتخام عراق وارد بازار خواهد شد که تأثیر

با توج��ه به آنچه گفته ش��د ،دراينجا جزئیات
تولید نفت عربستان را مورد بحث قرار میدهیم؛
منابع ثانویه نشان میدهند که تولید عربستان در ماه
اکتبر  2014به سطح  9/603میلیون بشکه در روز
رسیده است .در آیندهي میانمدت ،این رقم از دو
جهت تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ از یک سو،
عربستان ناچار است نقش تولیدکنندهي شناور را
ایفا کند تا نشان دهد که هنوز هم در ایجاد تعدیل
در ب��ازار ،نقش تعیینکنندهای را ب��ر عهده دارد.
بنابراین ،تولید نفت عربس��تان باید کاهشی معادل
افزای��ش بالقوه  3/7میلیون بش��که در روز س��ایر  -4تاثیرات ژئوپلتیک
بههر حال ،راهحلهای دیگری نیز در خارج از
اعضایی که از آنها نام برده شد را تحمل کند تا از
تداوم کاهش قیمتها جلوگیری نمايد .از سوی
 2تولید نفتخام اوپک براساس گزارش منابع ثانویه – اکتبر  – 2014هزار بشکه در روز[]4
دیگ��ر ،تقاضای داخلی عربس��تان برای نفتخام
1/154
الجزایر
بهشدت در حال افزایش است .ما فرض میکنیم
1/661
آنگوال
که تقاضای داخلی عربستان به میزان  6درصد در
541
اکوادور
س��ال(معادل رشد میانگین تقاضای این کشور در
2/750
ج.ا .ایران
س��الهای  2008ال��ی  ) 2013افزایش یابد .به این
3/359
عراق
ترتیب ،تقاضای نفت عربستان در فاصله  2013الی
 2018به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش
2/699
کویت
خواهد یافت و تا س��ال  2018ب��ه  3/983میلیون
638
لیبی
بشکه در روز خواهد رسید(جدول.)4-
1/936
نیجریه
بنابراین ،ب��ه دنبال کاهش تولی��د برای تعدیل
691
قطر
ب��ازار ،در س��ال  2018تولیدی که در دس��ترس
9/590
عربستان
بازاریابی نفت عربس��تان ق��رار خواهد گرفت به
2/705
امارات
سطح  5/903میلیون بش��که در روز تنزل خواهد
ک��رد( 9/605میلی��ون بش��که در روز منهای 3/7
2/331
ونزوئال
میلیون بشکه در روز ) .بهطور همزمان ،این کشور
30/053
جمع اوپک
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تحریمها بر تولید نفت روس��یه آشکار شده باشد.
تحلیلگران معتقدند تحریمهایی که در پی بحران
اوکراین بر روس��یه تحمیل ش��د ،در کوتاهمدت
عرضهي نفت روس��یه را تحت فشار قرار نخواهد
داد .به نظر میرس��د که اتحادیه اروپایی و امریکا
تمایل��ی ندارند از تحریمهایی اس��تفاده کنند که
توگاز روس��یه را در کوتاهمدت
عرض��هي نف�� 
دچار کاهش س��ازد .بدون تردید محدودیتهای
مالی ،توانایی روس��یه برای توس��عه میادین نفتی
فالت ق��اره را کاهش خواهد داد و از دسترس��ی
روس��یه به فناوريهای تولید نفت و گاز زیردریا
جلوگیری كرده ،تولید نفت از منابع غیرمتعارف
را برای شرکتهای روسی دشوار خواهد ساخت
زی��را ،ادامهي تولید نف��ت از میادین نفتی به بلوغ
رسیده و روسیه به سرمایهگذاری و فناوری مدرن
نیاز دارد .اعمال س��ریع این تحریمهای آمریکا و
اتحادیه اروپایی علیه روس��یه باعث تعجب برخی
از ش��رکتهای غربی که در بخشهای باالدستی
روسیه اش��تغال دارند ،شده اس��ت .بهگونهای که
برخ��ی از تحلیلگ��ران معتقدند ن��وع تحریمهای
اعمال شده نشان میدهدکه آمریکا و اروپا از قبل،
قصد داشتهاند رابطه آتی تجاری خود را با روسیه
برهم بزنند و این طرح از قبل آماده ش��ده اس��ت.
به ای��ن ترتیب ،اجرای ای��ن تحریمها تولید نفت
روس��یه را در میانمدت و بلندمدت هدف گرفته
اس��ت .اما در کوتاهمدت آنها قصد ندارند تولید
نفت روسیه را تحت فشار قرار دهند .تحریمهایی
که اتحادیه اروپایی به اجرا گذاشته است عبارت
اس��ت از ممنوعیت خرید و فروش اوراق بهادار،
سهام یا اوراق قرضهي جدید که  90روز یا بیشتر
مهلت داشته باشد و توسط بانکهای دولتیِ روسیه
یا نمایندگیهای آنها منتشر شده باشد ،صادرات
فناوریهای اکتشاف و تولید در آبهای عمیق،
اکتش��اف و تولید در مناطق قطب��ی و تولید نفت
ُرستی و همچنین ،صادرات خط لوله ،لوله جداری
چاهه��ا ،تجهیزات حفاری ،پم��پ ،دکل حفاری
متحرک ،جرثقیل ش��ناور و سکوهای حفاری و

تولید ش��ناور که صادرات آنها به روسیه ممنوع
شده است .آمریکا نیز تحریمهای مشابهی را اعمال
کرده است.
به این ترتیب ،دخالت نظامی امریکا و متحدانش
توانست از نفوذ گروه تروریستی داعش به میادین
نفتی جنوب عراق جلوگیری کند و حتی فش��ار
افکار عمومی و آمریکا توانست عربستان ،اردن،
بحرین،امارات متحده عربی و قطر را برای حمله به
مواضع داعش در عراق و سوریه وادار به همکاری
کند .ام��ا رهبری آمریکا در این حمالت تا جایی
ادامه یافت که میادین نفتی جنوب عراق از تعرض
داع��ش مصون مان��د .ولی همچنان اي��ن نگرانی
وجود دارد كه داعش از این پتانس��یل برخوردار
است که مانع از اجرای برنامه افزایش تولید عراق
شود .بنابراین ،عربس��تان همچنان از اهرم داعش
ب��رای تثبیت موقعیت خود در صحنه جهانی نفت
استفاده میکند.
دراین میان عربستان بنابر دالیلی که پیش از این
بی��ان گردید ،از ورود به جنگ واقعی و تمام عیار
قیمت خودداری میکند .نشانهای که میتواند این
فرضیه را تقویت کند این است که تولید عربستان
در ماه ژوئیه  2014در سطح  9/912میلیون بشکه
در روز قرار داش��ته اما تا ماه نوامب��ر  2014تولید
خ��ود را به  9/590میلیون بش��که در روز کاهش
داده است .اگر تولید نفت عربستان در همان سطح
قبلی ادامه مییافت ،روند نزولی قیمتها شدیدتر
میش��د .ولی بههر حال تولید فعلی عربس��تان نیز
میتواند باعث تداوم روند نزولی قیمتها شود .در
صورت تداوم فعلی تولید عربستان ،تنها دو عامل
میتواند روند نزولی قیمتها را متوقف سازد که

بهنظر میرسد عربستان از ترکیبی از این گزینهها
استفاده خواهد کرد:
اول آنکه در ی��ک آزمون عملی ،قیمتهای
نفت ت��ا جایی کاه��ش یابد که تولی��د نفتخام
ُرس��تی در آمریکا و تولید نفتخامهای پُرهزینه
غیرمتع��ارف در س��ایر نقاط غیراقتصادی ش��ود.
ام��ا هنوز رقم مورد تواف��ق همگانی برای کاهش
قیمته��ا و در نتیجه ،خروج نفتهای پُرهزینه از
بازار ارایه نش��ده اس��ت و تنها یک آزمون عملی
کاهش قیمت میتواند این س��طح را تعیین کند.
در این میان برخی از تحلیلگران مانند دانیل یرگین
اعالم کردهاند عربستان قصد ندارد سهم بازار خود
را به عراق ،ایران و یا س��ایر اعضای اوپک بدهد
و عربس��تان میتواند در مقابل قیمتهای پایینتر
مقاومت کند زیرا به اندازه کافی ذخایر مالی دارد.
حجم این ذخای��ر به  800میلیارد دالر میرس��د.
البته این مسیر میتواند آزمونی برای سطح تحمل
تولیدکنندگان نفت نیز باشد.
بدیهی اس��ت که عربس��تان با تحت فشار قرار
دادن قیمتهای نفت ،میتواند به چشمانداز آینده
س��رمایهگذاری در نفتهای پُرهزینه آسیب بزند
که باعث خواهد ش��د سیاست استقالل انرژی در
امریکا به خطر اُفتد اما در عینحال این منفعت را
برای آمریکا بههمراه دارد که میتواند با محدود
کردن منابع مالیِ ایران و روس��یه ،به کش��ورهای
مذاکرهکننده هس��تهای که در مقاب��ل ایران قرار
دارند کمک کند فشار بیشتری بر ایران وارد کنند.
این موضوع ممکن اس��ت باعث شود آمریکا در
مقابل سیاست عربس��تان در کوتاهمدت سکوت
کند هرچند مغایر با سیاس��ت بلندمدت استقالل
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انرژی اش باشد.
دوم آن که س��ایر کش��ورهای عضو اوپک و
کش��ورهای غیراوپک نیز در برنامه کاهش تولید
با عربس��تان همکاری کنند که این درخواس��ت
بهمعن��ی تعلیق به مح��ال اس��ت(همانند آنچه در
اجالس 166اخير س��ازمان اوپك مش��اهده شد و
كش��ورهاي غيراوپك تمايلي به كاهش توليد از
خود نش��ان ندادند ).زیرا در بین کشورهای عضو
اوپک ،کش��ورهایی که در س��الهای اخیر تولید
خود را از دس��ت دادهاند ،نمیتوانند دوباره تولید
خود را کاه��ش دهند و از برنام��ه افزایش تولید
خود چشمپوشی کنند .کشورهای غیراوپک نیز
تا زمانی که بتوانند از قیمتهای رایج که توس��ط
تولیدکنندگان اوپکی حمایت شده است بهرهمند
شوند ،تولید خود را کاهش نخواهند داد مگر این
که قیمتهای نفت ت��ا جایی پایین بیاید که برای
تمامی کش��ورها غیرقابل تحمل گ��ردد .در این
صورت با همکاری س��ایر کشورها برای کاهش
تولید و تقویت مجدد و تثبی��ت قیمتها ،دوباره
برنامه افزایش تولید سایر کشورها در مسیر اصلی
خود ق��رار خواهد گرفت ک��ه همچنان تهدیدی
برای نقش عربستان خواهد بود.
نتیجهگیری

در آیندهي میانم��دت ،افزایش ظرفیت تولید
نفتدرکشورهایمنطقهخاورمیانهوایجادظرفیت
تولید نفتخام ُرستی در آمریکا باعث تنزل جایگاه
عربستان خواهد شد .در این شرایط ایجاد ناآرامی
در منطقهي خاورمیانه و یا کاهش قیمتهای نفت
میتواند در سرعت برنامهي افزایش ظرفیت تولید
در خارج از عربس��تان اختالل ایجاد کند .بههمین
دلیل عربستان همچنان از ناآرامیها در منطقه سود
خواه��د ب��رد و بهطور غیررس��می از آن حمایت
خواه��د کرد .در ای��ن میان ،ت��داوم ناآرامیهای
سیاس��ی در مناطق نفتخیز بهویژه در خاورمیانه،
باعث نگرانی مصرفکنندگان خواهد شد و آنها
را ناچار خواهد س��اخت به کشوری که بیشترین
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ظرفیت م��ازاد تولید نفت را در اختیار دارد ،بهای
بیشتری بدهند؛ زیرا چنین کشوری میتواند امنیت
عرضه را برای مصرفکنندگان تضمین کند.
پایینآوردن قیمتهای نفت نیز در شرایط فعلی
نمیتواند به عربس��تان کمک کند زیرا بههر حال
برنامههای سرمایهگذاری در منطقه خاورمیانه در
قیمتهای فعلی سودآور خواهد بود .عالوهبر آن
معلوم نیس��ت در چه قیمتی تولید نفت ُرستی در
آمریکا متوقف خواهد شد تا به این وسیله عربستان
بتواند بخش��ی از رقیبان تولید نفت خود را از بازار
خارج کند .بدیهی اس��ت که کاهش بیش از حد
قیمتهای نفتخام ب��ا مخالفت آمریکا رو به رو
خواهد شد زیرا باعث توقف پروژههای نفت ُرستی
در آمریکا میش��ود که با سیاست استقالل انرژی
این کش��ور در تعارض است .البته در کوتاهمدت
ممکن است باعث خوش��نودی آمریکا شود زیرا
کاهش قیمتهای نفتخ��ام میتواند با محدود
کردن منابع مالیِ ایران و روس��یه ،به کش��ورهای
مذاکرهکننده هس��تهای که در مقاب��ل ایران قرار
دارند کمک کند فشار بیشتری بر ایران وارد کنند.
همچنین ،باعث تضعیف روسیه در مقابله با غرب
در موضوع اوکراین شود .اما آمریکا در بلندمدت
اج��ازه نخواهد داد که عربس��تان باعث اخالل در
سیاست استقالل انرژی این کش��ور شود .بهویژه
این که وقفه در صنعت نفت ُرستی باعث خواهد
ش��د اش��تغال و تولید ناخالص داخلی در آمریکا
آسیب ببیند .صنایع نفت ُرستی در داخل آمریکا

 9/3میلیون شغل دایمی جدید اضافه کرده است و
هرسال  1/2تریلیون دالر به تولید ناخالص داخلی
آمریکا کمک میکند .به این ترتیب بررس��يها
نش��ان ميدهد كه نقش برتر نفتي عربستان رو به
زوال خواهد بود و عربستان قصد دارد بدون اینکه
وارد جنگ تمام عیار قیمت شود ،از ابزار كاهش
قیمت و ناامنیهای ژئوپلتیک برای حفظ جایگاه
خود استفاده کند.
ضمیمه

 موسس��ه  Bernstein & Coاع�لام کرد درقیمتهای نفتخام زیر  80دالر در بش��که ،یک
س��وم از تولید نفتخ��ام ُرس��تی در آمریکا غیر
اقتصادی خواهد ش��د .به این ترتی��ب برای اولین
مرتب��ه از س��ال  2010تاکنون ،نف��ت کمتری در
مقایسه با سال گذشته به تولید داخلی آمریکا اضافه
خواهد شد.
 موسسه  ITG Investment Researchاعالمکرد که در س��طح  80دالر در بشکه ،تولید نفت
ُرس��تی در آمریکا فقط  5درصد افزایش خواهد
یافت در حالی که قبل ازآن تصور میش��د تولید
این نفتخام در آمریکا به میزان  12درصد افزایش
یابد.
  Dwivediکارش��ناس موسسه Macquarieاعالم کرد که در قیمت  75دالر در بش��که ،رشد
تولید نفت ُرس��تی در آمریکا  56درصد کاهش
خواهد داشت و به  500هزار بشکه در روز خواهد
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رس��ید .اگر قیمت نفتخام به  70دالر در بش��که
برسد ،رشد تولید این نفتخامها متوقف خواهد
ش��د .او اعالم کرد که چاههای جدی��د باید 1/8
میلیون بش��که در روز تولید کنند تا تولید آمریکا
ثابت باقی بمانند.
 آقای  Philip Verlegerاعالم کرده است کهدر قیمت  70دالر در بشکه ،تولید نفت ُرستی در
میدان  Bakkenدر داکوتای ش��مالی به میزان 28
درصد کاهش خواهد یافت و به  800هزار بشکه
در روز خواهد رسید.
 آقای  Eric Leeاز موسسه  Citigroupاعالمکرد که تولید نفت خام ُرس��تی در نیمه دوم دهه
حاضر اجازه نخواهد داد که قیمت نفت از  90دالر
در بشکه باالتر رود و کف قیمت نیز در سطح 70
دالر در بشکه تعیین خواهد شد.
 درای��ن وضعیت ،آژانس بی��ن المللی انرژیاعالم کرد تنها  4درصد از تولید نفتخام ُرستی در
آمریکا به قیمت بیش از  80دالر در بشکه نیاز دارد
تا به نقطه سربهسری برسد .این آژانس اعالم کرد
که در حدود  2/6میلیون بش��که در روز از تولید
نفتخام در س��طح جهانی( معادل  2/8درصد) از
میادینی میآید که هزینه تولید آنها باالتر از 80
دالر در بش��که اس��ت که در بین آنها فقط 200
هزار بش��که در روز از نفتخام ُرستی در آمریکا
قرار دارد .براس��اس گزارش آژان��س بینالمللی
انرژی ،بهبود فناوری و س��ازمانی توانسته است به
آمریکا کمک کند که حفاریها س��ریعتر انجام
شود و تراکم حفاریها بیشتر شده ،تولید بیشتری
از چاهه��ای نفتی صورت پذيرد .این موارد باعث
شده است که به رغم اُفت شدید تولید از هر چاه،
تولید این کشور تثبیت گردد و ادامه پیدا کند.

 موسس��ه  Barclaysاع�لام کرده اس��ت کهقیمت سربهسری برای اکثر تولید نفتخام ُرستی
در آمری��کا در س��طح  60الی  80دالر در بش��که
قراردارد.
 برخ��ی از تحلیلگ��ران مانن��د Matthew Jureckyاز موسس��ه  GlobalDataمعتقدن��د که
اکثر نفتخامهای غیرمتعارف با قیمت  50دالر در
بشکه و یا حتی کمتر از آن نیز سود آور میباشند.
 تحلیلگ��ر موسس��ه  Rystad Energyآقای BjornarTonhaugenمیگوی��د ک��ه حتی اگر
قیمت برنت به  60دالر در بشکه تنزل نماید ،تولید
نفت ُرس��تی در این کش��ور ادامه خواهد یافت و
برای ای��ن که تولید نفت در آمریکا به میزان 500
هزار بشکه کاهش یابد ،باید قیمت نفت خام برنت
 12ماه در سطح  50دالر در بشکه باقی بماند.
 تحلیلگر بخش باالدس��تی موسس��ه Wood Mackenzieآق��ای  R.T. Dukesاعالم کرد که
در سطح قیمت  75الی  80دالر نیز بخش عمدهای
از توس��عه میادین نفت ُرس��تی در آمری��کا ادامه
خواهد یافت.
 آقای  BjornarTonhaugenتحلیلگر موسسه Rystad Energyاع�لام ک��رده اس��ت که اگر
قیمتهای نفت به  60دالر در بش��که نیز برس��د،
تولید نفت ُرستی در آمریکا ادامه خواهد یافت.
 براس��اس گزارش��ی که  Jeff Currieرییسبخ��ش تحقیق��ات کاال در موسس��ه Goldman
 Sachsمنتشر کرده اس��ت ،تولید نفتخام ُرستی
ممکن است به میزان چشمگیری کاهش یافته باشد.
او گفت کاهش قیمتهای نفت وس��تتگزاس
اینترمدیت به زیر  80دالر در بشکه میتواند باعث
آغاز کاهش تولید گردد.

 آژانس بینالمللی انرژی در برآوردهای خوداعالم کرد که فقط  4درص��د از تولید نفتخام
رس��تی در امریکا برای اینکه س��ودآور باشد ،به
قیمتهای  80دالر در بش��که ی��ا باالتر نیاز دارد
و حت��ی تولید نفت در میدان نفت��ی  Bakkenدر
قیمتهای  42دالر در بش��که همچنان سودآور
خواهد بود .بنابراین ،انتظار میرود که تولید نفت
در امریکا به میزان  1میلیون بشکه در روز در سال
آینده افزایش یابد.
 موسسه  RBC Capital Marketsاعالم کردتعداد  52ش��رکت در منطقه داکوتای شمالی در
س��ازند  Bakkenجمعاً  92سکوی حفاری افقی
را در اختی��ار دارند که اگ��ر قیمتها به  60دالر
در بشکه برس��د ،این رقم در سال آینده بهنصف
خواهد رسید .در سازند  Eagle Fordنیز  30سکو
و در حوضه  Permianدر تگزاس که بزرگترین
میدان نفتی آمریکاس��ت  8سکو تعطیل خواهد
شد.
 گ��روه  Goldman Sachs Groupاع�لامکرده اس��ت که اگر قیمتهای نف��ت به زیر 80
دالر دربش��که برس��ند ،حرفه(صنعت) نفت در
آمریکا با مش��کل روبهرو خواهد شد و در سال
آین��ده 20 ،ال��ی  30درصد از مخ��ارج ،کاهش
خواهد یافت .در سه ماهه دوم و سوم سال 2015
این کاهش بیشتر مشهود خواهد شد.
 موسس��ه ITG Investment Researchاع�لام کرد که حتی در قیمته��ای  25دالر در
بشکه ،تولید در سه میدان نفت ُرستی در آمریکا
که  88درصد از تولید نفت ُرس��تی این کش��ور
را بر عه��ده دارن��د ( Bakken ، Eagle Fordو
 )Permianسودآور خواهد بود.
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