ارزیابی اثر قراردادهای نفتی عراق بر تولید و صادرات نفت این کشور
علی خواجوی* ،معاونت برنامهریزی وزارت نفت

محسن کرمانشاه ،مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

ارزيابــي توليــد و صــادرات نفــت خــام عــراق بهعنــوان يکــي از مهمتريــن رقبــاي ايــران بســیار
حائــز اهمیــت اســت .ايــن کشــور بــا انعقــاد قراردادهــاي نفتــی جديــد موفــق بــه افزايــش توليــد
و صــادرات بيشــتر نفتخــام شــده و تــا حــد بســياری توانســته در زمينــهی صــادرات نفتخــام
بــه بازارهــای جهانــی جايگزيــن ايــران گــردد .بهطــوری کــه میانگیــن توليــد نفــت عــراق از 2/36
ميليــون بشــکه در روز در ســال  2010بــه  4/3-4/5میلیــون بشــکه در روز در چهــار مــاه نخســت ســال
 2016افزایــش یافتــه اســت .میانگیــن صــادرات نفــت عــراق نیــز از  1/89میلیــون بشــکه در روز در
ســال  2010بــه بیــش از  3/5میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن بررســی مقاصــد
صادراتــی نفتخــام ایــران قبــل و بعــد از اعمــال تحریمهــا و مقایس ـهی صــادرات نفــت عــراق بــه
ایــن کشــورها در همیــن دوره بیانگــر آنســت کــه بیــش از  70درصــد از کاهــش میــزان صــادرات
نفتخــام ایــران بــه کشــورهای آســیایی طــی دورهی مذکــور از طریــق صــادرات نفتخــام عــراق
جبــران شــده اســت.
در ايــن مقالــه تــاش شــده آخریــن وضعيــت توســعهی مياديــن نفتــی عــراق بررســي شــود و تأثیــر
قراردادهــای نفتــی ایــن کشــور بــر افزایــش تولیــد ،صــادرات و درآمدهــای نفتــی آن بررســی گــردد.

وزارت نفـت عـراق از ابتدای بازه ی  2009-2012چهـار مناقصهی نفتی
برگـزار کـرد .در مناقصهی اول که در ژانویهی  2009برگزار شـد شـش
ميـدان نفتـی توسـعه یافتـه و دو میـدان گازی توسـعه نیافتـه عرضـه شـد
کـه در نهایـت بـرای توسـعهی چهـار میـدان نفتـی قـرارداد منعقـد شـد.
در مناقصـهی دوم کـه در  11و  12دسـامبر  2009برگـزار شـد ده میـدان
نفتـی توسـعه نیافتـه عرضـه گردید کـه برای هفـت میدان قـرارداد منعقد
شـد .مناقصهی سـوم در  20اکتبر  2010و برای عرضهی  3میدان گازی
توسـعه نیافتـه برگـزار گردیـد که برای هر سـه میـدان نیز قـرارداد امضاء
شـد .مناقصـهی چهـارم در  30و  31مِـی  2012بـرای واگـذاری هفـت
بلـوک اکتشـافی گازی و پنـج بلوک اکتشـافی نفتی برگـزار گردید که
سـه بلـوک نفتـی و یک بلـوک گازی واگذار شـد.
چهارچـوب قراردادهـای نفتـی عـراق در ایـن مناقصـات ،قراردادهـای
خدمـات فنـی ( )TSCبـوده اسـت .طـی ایـن قراردادهـا شـرکتهای
خارجـی علاوه بـر توسـعهی میـدان ،در دوران بهرهبـرداری هم حضور
خواهنـد داشـت .در ایـن قراردادها حداکثر سـهم شـرکتهای خارجی
 75درصـد تعییـن شـده و وزارت نفـت عـراق بـرای هـر قـرارداد ،یـک
شـرکت داخلـی با سـهم مشـارکت  25درصـد معرفی کرده اسـت .البته
شـرکتهای داخلـی تنهـا در سـود این قراردادها سـهیم هسـتند و نقشـی
در تأمیـن مالـی یـا برعهـده گرفتـن ریسـکهای پـروژه ندارند.
از  2010کـه قراردادهـای توسـعهی میادیـن نفتـی بـه شـرکتهای
خارجـی تنفیـذ شـده بیـش از پنج سـال میگـذرد .طی این مـدت عراق
*
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واژگان کلیدی:
قراردادهای نفتی ،میادین نفتـــی عراق ،تولید
و صـــادرات نفتخام

بـا چالشهـای داخلـی و خارجـی متعـددی دسـت بـه گریبـان بـوده که
اجـرای ایـن قرادادهـا را بـا مشـکالتی همـراه کرده اسـت .در ایـن مقاله
تلاش میشـود آخریـن وضعیـت پیشـرفت قراردادهـای منعقـد شـده و
تأثیـر آنهـا بـر تولیـد و صـادرات نفتخـام عـراق بیـان شـود.
 -1بازنگري در اهداف توليدی قراردادهای نفتی

دولـت عـراق طـی دو مناقصـهی نفتـي کـه در سـال  2009برگـزار کـرد
قـرارداد توسـعهی يازده ميـدان نفتی را بـا شـركتهاي بينالمللي امضاء
نمـود .بـر اسـاس قرادادهـای منعقـد شـده ،توليد نفتخـام عـراق باید از
حدود  2/5میلیون بشکه در روز در سال  2010به  12/5ميليون بشكه در
روز در سـال  2017افزايـش مییافـت .پـس از برگـزاري مناقصات اکثر
صاحبنظـران و مؤسسـات معتبـر انـرژي نظیـر IEA ،EIA ،BP ،Wood
 Mackenzie ،BMIو  IHSنسـبت بـه محقـق شـدن ایـن اهـداف توليدي
ابـراز ترديـد کردنـد .امـا ابتدا عـراق اعالم کرد کـه هيچ عالقـهاي براي
مذاكـرهی مجـدد در خصـوص اهـداف قراردادهـاي منعقد شـده وجود
نـدارد و بـا توجـه بـه حجـم زیـاد ذخاير نفـت اين كشـور ،شـركتهاي
خارجـي بایـد به تعهـدات خود پايبند باشـند .تا اینکه در نهایت در سـال
 2011وزيـر نفـت عـراق اعلام کـرد کـه ايـن کشـور بهدنبـال کاهـش
سـقف برنامههـاي توليـد نفـت خـام خـود از  12/5ميليون بشـکه در روز
بـه  7-8ميليـون بشـکه در روز اسـت [1و .]2در ادامـه و در سـال 2012
معـاون انـرژی نخسـت وزیـر عـراق (دکتـر شهرسـتاني) اعلام کـرد که
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وزارت نفـت عـراق بهمنظـور افزايـش زمـان برداشـت از مياديـن نفتي و
حداکثرسـازی ضريـب بازيافـت از آنهـا ،برخـی برنامههـاي توليـدي در
نظـر گرفتـه شـده را کاهـش میدهد .دکتر شهرسـتاني کـه در زمان عقد
قراردادهـاي نفتـي ،وزيـر نفـت عـراق بود اعالم کـرد این کشـور درنظر
دارد برنامـهی توليـد حداکثـري از مياديـن را بهگونـهاي تنظيـم کنـد که
افـت توليـد آنها تـا بعد از سـال  2035بهتعويق بيافتد [ .]3از سـوی ديگر
شـركتهاي خارجـي طـرف قرارداد بـا عـراق خواسـتار انعطافپذيري
بيشـتر دولـت ایـن کشـور در خصـوص سـوددهي قراردادهـاي منعقـد
شـده بودنـد؛ چـرا که در بسـياري از قراردادها ،نرخ پـاداش توليد درنظر
گرفتـه شـده بسـيار کم اسـت و تنهـا با درنظر گرفتن سـقف توليـد زیاد،
سـرمايهگذاري در ايـن مياديـن از توجيـه اقتصـادي برخـوردار اسـت.
بنابرایـن بـا توجـه بـه بازنگـری و كاهـش سـقف توليـد از ايـن ميادين،
بايـد نـرخ پاداش درنظر گرفته شـده نيـز افزايش یابد تـا توجيه اقتصادي
طرحهـاي مـورد نظر بـه خطـر نيافتد.
بـا وجـود ايـن موضوعات ،در اکثـر قراردادهاي واگذار شـده مذاکرات
مجـددي انجـام گردیـده و سـقف توليـد و سـال دسـتيابي بـه توليـد
حداکثـري در آنهـا بازنگـري شـده اسـت .البتـه از تغییـر در نـرخ پاداش
بـهازای هر بشـکه نفت تولیـدی در قراردادهای بازنگری شـده اطالعاتی
منتشـر نشـده است.
تـا کنـون در هـدف تولیـدی هفـت ميـدان نفتـي ،بازنگـری انجـام شـده
و سـقف توليـد از آنهـا بهطـور میانگیـن بـا  35درصد کاهـش از 11/01
ميليـون بشـکه بـه  7/15ميليون بشـکه در روز رسـیده اسـت (حـدود 3/9
ميليـون بشـکه در روز کاهـش) [ .]4بیشـترین کاهـش ،مربـوط بـه میدان
مجنـون (مشـترک با آزادگان) اسـت کـه در آن هدف تولیـدی قرارداد
بیـش از  44درصـد کاهـش یافتـه اسـت .البتـه شـرکت شـل کـه رهبری
1

آخرين بازنگري در اهداف توليدي ميادين نفتي واگذار شده عراق []4
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هدف توليد حداکثری
(ميليون بشکه در روز)

مقدار کاهش

هدف اوليه

هدف جديد

مقدار

درصد

قرنهی غربي1-

2/825

1/6

1/225

43/3

زبير

1/2

0/85

0/350

29

قرنهی غربی2-

1/8

1/2

0/600

33/3

رميله

2/85

2/10

0/750

26/3

هالفايا

0/535

0/4

0/135

25/2

مجنون

1/8

1

0/800

44/4

جمع

11/01

7/15

3/86

35

کنسرسـیوم توسـعهی ایـن میـدان را بر عهـده دارد با وجـود آنکه هدف
تولیـدی مذکـور را قابلقبـول دانسـته امـا بهدلیـل عـدم تغییـر در سـایر
شـروط قـراردادی ،از پذیرفتن رسـمی این تغییر خودداری کرده اسـت.
همچنیـن مذاکـره جهـت بازنگـری در هـدف تولیـدی میدان قـراف نیز
در دسـت انجـام اسـت .هدف اولیـه تولید از ایـن میدان  230هزاربشـکه
در روز اسـت.
الزم بهذکــر اســت در فوریــه  2015اعــام شــد کــه دولــت عــراق
بــرای افزایــش جذابیــت قراردادهــای خــود و جــذب ســرمایهگذاری
گســتردهتر خارجــی در بلوکهــای اکتشــافی جدیــد بهدنبــال اســتفاده
از قراردادهــای مشــارکت در تولیــد ( )PSAاســت .البتــه بهدلیــل منــع
قانونــی در ایــن زمینــه ،دولــت عــراق درصــدد اســت مجــوز ایــن امــر را
از پارلمــان ایــن کشــور کســب کنــد .وزیــر نفــت عــراق عنــوان کــرده
کــه بــا بهکارگیــری ایــن قراردادهــای مذکــور ،ایــن کشــور قــادر
خواهــد بــود ذخایــر نفتخــام خــود را تــا  200میلیــارد بشــکه افزایــش
یابــد [.]5
 -2بررسي پيشرفت قراردادهاي منعقد شده
 -1-2ميدان رميله

قـرارداد توسـعهی ايـن ميـدان در دور اول مناقصـه بـه کنسرسـيوم
شـرکتهاي  38( BPدرصـد) و  37( CNPCدرصـد) واگـذار شـده
اسـت .بـا توافـق انجـام شـده در جـوالي  2014سـقف توليـد از ميـدان
رمیلـه از  2/85ميليـون بشـکه در روز بـه  2/10ميليـون بشـکه در روز
کاهـش يافتـه و تـا سـال  2034تمديـد شـده اسـت .ظرفيـت توليـد ايـن
ميـدان در سـال  2010حـدود یک میلیون بشـکه در روز اعالم شـده بود
و در حـال حاضـر برابـر  1/4ميليـون بشـکه در روز اسـت .الزم بهذکـر
اسـت کل دارايـي شـرکت  BPدر ميـدان رمیله تا پايان سـال  2014برابر
 1/606ميليـارد دالر بهعلاوهی  371ميليون دالر ()Non-current asset
گـزارش شـده اسـت [.]4
 -2-2ميدان زبير

ميــدان زبيــر در دور اول مناقصههــاي نفتــي بــه کنسرســيوم شــرکتهاي
انــي ( 32/81درصــد) ،اکســيدنتال ( 23/44درصــد) و KGC
کرهیجنوبــي (18/75درصــد) جهــت توليــد  1/125ميليــون بشــکه در
روز واگــذار شــده کــه بــا توافــق انجــام شــده بــه  850هــزار بشــکه در
روز کاهــش يافتــه اســت .توليــد ايــن ميــدان در زمــان واگــذاري بــه
کنسرســيوم حــدود  195هــزار بشــکه در روز و در پايــان ســال 2012
حــدود  270هــزار بشــکه در روز بــوده کــه در ســال  2016بــه  360هــزار
بشــکه در روز افزايــش يافتــه اســت [.]6
در نوامبــر ســال  2015اعــام شــد کــه شــرکت اکســيدنتال بــراي
واگــذاري ســهام خــود در ايــن ميــدان بــه وزارت نفــت عــراق
درخواســت داده کــه ايــن موضــوع تــا کنــون بــه ســرانجام نرســيده
اســت [.]7

 -3-2ميدان مجنون

ميـدان مجنـون در دور دوم مناقصههاي نفتي به کنسرسـيوم شـرکتهاي
شـل ( 45درصـد) و پترونـاس ( 30درصـد) جهـت توليـد  1/8ميليـون
بشـکه در روز واگـذار شـده کـه مذاکـره در خصـوص کاهـش سـقف
توليـد ایـن میـدان بـه یـک ميليون بشـکه در روز در دسـت انجام اسـت.
توليـد ايـن ميـدان در زمـان واگـذاري بـه کنسرسـيوم حـدود  45هـزار
بشـکه در روز بـوده کـه در سـال  2015بـه  210هـزار بشـکه در روز
افزایـش یافتـه اسـت [.]8

کنسرسـيومي متشـکل از شـرکتهاي گازپـروم ( 30درصـد) ،کوگـس
( 22/5درصـد) ،پترونـاس ( 15درصـد) و  7/5( TPAOدرصـد) واگذار
شـده اسـت .سـقف توليـد در نظـر گرفتـه شـده بـراي ايـن ميـدان 170
هزار بشـکه در روز اسـت .شـرکت انگليسـي پتروفک برندهی مناقصهی
سـاخت تأسيسـات بهرهبـرداري فـاز اول ميدان بـدرا با ظرفيـت  60هزار
بشـکه در روز شـده اسـت .توليـد اوليـه از ايـن ميـدان از سـال  2013بـا
 15هـزار بشـکه در روز آغـاز شـده [ ]11و بـر اسـاس پیشـرفت حاصـل
شـده تا پایان سـال  2016به  65هزار بشـکه در روز خواهد رسـید [.]12

 -4-2ميدان قرنهی غربي1-

 -7-2ميدان هالفايا

قـرارداد توسـعهی ميـدان قرنـهی غربـي 1-بـه کنسرسـيوم شـرکتهاي
اگزون موبيل ( 60درصد) و شـل( 15درصد) در دور نخسـت مناقصات
نفتـي عـراق واگذار شـده اسـت .کنسرسـيوم بایـد توليد اين ميـدان را از
 244هـزار بشـکه در روز در زمـان واگـذاري ،بـه  2/825ميليـون بشـکه
در روز افزايـش دهـد .البتـه سـقف توليد از ايـن ميدان بـا توافق صورت
گرفتـه بـه  1/6ميليـون بشـکه در روز کاهـش يافتـه اسـت .توليـد ميـدان
قرنهی غربي 1-در پايان سـال  2012به  450هزار بشـکه در روز افزايش
یافتـه بـود امـا در حـال حاضـر به  350هـزار بشـکه در روز کاهـش یافته
کـه دليـل آن کمبـود آب مـورد نيـاز جهـت تزريـق اعلام شـده اسـت.
پيشبينـي ميشـود کـه اين موضـوع با راهانـدازي پروژه  CSSPدر سـال
 2018برطـرف خواهد شـد [.]9
الزم بهذکــر اســت کــه اگــزون موبيــل  60درصــد ســهام خــود را بــه
 Petrochinaو  Petromina– Indonesiaواگــذار کــرده و تنهــا بــه
عنــوان اپراتــور در ايــن ميــدان باقــي مانــده اســت [.]4
 -5-2ميدان قرنهی غربي2-

ميـدان قرنـهی غربـي 2-از مياديـن عظيـم و توسـعه نيافته ی عراق اسـت
کـه در دور دوم مناقصـات بـه کنسرسـيوم شـرکتهاي لـوک اويـل
( 56/25درصـد) و اسـتات اويـل ( 18/75درصـد) بـراي توليـد 1/8
ميليـون بشـکه در روز واگـذار شـده اسـت .البتـه در ابتـداي سـال 2012
شـرکت اسـتات اويـل از ادامـه ی حضـور در ايـن کنسرسـيوم انصـراف
داد و سـهام خـود را بـه شـرکت لوک اويل واگـذار نمود .سـقف توليد
از ايـن ميـدان نیـز بـا توافق صـورت گرفته بـه  1/2ميليون بشـکه در روز
کاهـش يافتـه و توليـد آن تـا پايـان سـپتامبر  2015برابر  450هزار بشـکه
در روز گـزارش شـده اسـت [ .]10نفـت سـنگين ميدان قرنـهی غربي2-
بـا درجـهی  APIبرابـر  ،22/8حـدود  47درصـد وزنـي از نفـت سـنگين
بصـره را تشـکيل ميدهـد .تـا اوايـل مـارس  2015لويـک اويـل 5/7-6
ميليـارد دالر در قرنـهی غربـي 2-سـرمايهگذاري کرده که نيمـي از آنرا
دريافـت کرده اسـت.
 -6-2ميدان بدرا

قـرارداد ميدان توسـعه نيافتـهی بدرا در دور دوم مناقصـات نفتي عراق به

توســعهی ميــدان هالفايــا در دور دوم مناقصــات نفتــي بــه کنسرســيومي
متشــکل از شــرکتهاي  37/5( CNPCدرصــد) ،پترونــاس (18/75
درصــد) و توتــال ( 18/75درصــد) واگــذار شــده اســت .ســقف توليــد
ايــن ميــدان  535هــزار بشــکه در روز درنظــر گرفتــه شــده کــه بــا توافــق
انجــام شــده در جــوالي  2014بــه  400هــزار بشــکه در روز کاهــش
يافتــه اســت .توليــد ايــن ميــدان در ســال  2012برابــر 82هــزار بشــكه
در روز بــوده کــه در ســال  2015بــه حــدود  200هــزار بشــکه در روز
افزایــش یافتــه اســت [.]13
نفــت ســنگين ميــدان هالفايــا بــا درج ـهی  APIبرابــر  ،22/5حــدود 32
درصــد وزنــي از نفــت ســنگين بصــره را تشــکيل ميدهــد.
 -8-2ميادين نجمه و قياره

قـرارداد توسـعهی دو ميـدان نجمـه و قيـاره کـه به شـرکت سـان آنگول
واگـذار شـده بـود بهدليـل مسـائل امنيتـي ،اجرایـی نشـده اسـت .این دو
میـدان در اسـتان نینـوا قراردارند که حضـور داعش در عـراق این منطقه
را بهکلـی ناامـن کرده اسـت.
 -9-2ميدان قراف

کنسرسـيومي متشـکل از دو شـرکت نفتـي پترونـاس ( 45درصـد) و
ژاپکـس ( 25درصـد) در دور دوم مناقصههاي نفتي سـال  2009موفق به
دريافـت حـق امتياز توسـعهی ميـدان نفتي قراف شـدند .اين کنسرسـيوم
متعهـد شـده کـه توليـد ميـدان توسـعه نيافتـهی قـراف را بـه  230هـزار
بشـکه در روز افزايـش دهـد .توليـد اوليـهی اين ميـدان از سـال  2013با
 35هـزار بشـکه در روز آغـاز شـده اسـت [.]14
تاکنـون مذاکـرات بازنگـري در سـقف توليـد ايـن ميـدان نهايـي نشـده
و هنـوز در جريـان اسـت .نفـت سـنگين ميـدان قـراف بـا درجـهی API
برابـر  ،25/9حـدود  12درصـد وزنـي از نفـت سـنگين بصره را تشـکيل
ميدهـد.
 -10-2ميادين گروه ميسان

قــرارداد توســعهی مياديــن منطقــهی ميســان (فکــه ،ابوغريــب و
بــازرگان) در دور نخســت مناقصــات نفتــي عــراق بــا ظرفيــت توليــد
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 450هــزار بشــکه در روز بــه کنسرســيومي متشــکل از شــرکتهاي
 63/75( CNOOCدرصــد) و  11/25( TPAOدرصــد) واگــذار شــده
اســت .توليــد ايــن ميــدان در زمــان واگــذاري حــدود  100هــزار بشــکه
در روز بــوده کــه در پايــان ســال  2012بــه  125هــزار بشــكه در روز
افزايــش یافتــه و در فوريــه و ســال  2015برابــر 320هــزار بشــکه در روز
اعــام شــده اســت [.]13
 -11-2ميدان االحدب

قــرارداد ميــدان االحــدب کــه خــارج از مناقصــات نفتــی عــراق واگــذار
شــده اوليــن قــرارداد منعقــد شــدهی نفــت ایــن کشــور پــس از ســقوط
رژيــم بعــث اســت .ايــن قــرارداد خدماتــي  3ميليــارد دالري بــه شــرکت
 CNPCواگــذار شــده و طــي آن قــرار اســت در ســه ســال نخســت،
توليــد ایــن میــدان بــه  25هــزار بشــكه در روز و در پايــان شــش ســال بــه
بيــش از  110هــزار بشــكه در روز افزايــش يابــد .ايــن در حالــي اســت
کــه شــرکت چينــي مجــري توســعهی ميــدان االحــدب حــدود شــش
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 -3مجموع توليد ميادين واگذار شده

بررســي توليــد هــر يــك از قراردادهــاي واگــذار شــدهی عــراق طــي
دو مناقصـهی نفتــي ايــن کشــور نشــان ميدهــد کــه توليــد ايــن مياديــن
از حــدود  1/587میلیــون بشــکه در روز در زمــان واگــذاري قراردادهــا
(ســال  )2010بــه  2/277ميليــون بشــکه در روز در پايــان ســال  2012و
بــه  3/340ميليــون بشــکه در روز در ســه ماه ـهی نخســت ســال 2016
افزايــش یافتــه اســت .در واقــع توليــد نفــت مياديــن واگــذار شــده طــي
ســه ســال گذشــته بيــش از  2برابــر شــده کــه ايــن مقــدار افزايــش
عمدتــاً ناشــي از توســعهی مياديــن قرنــهی غربــي ،2-رميلــه ،ميســان،

مقايسهی توليد ميادين نفت واگذار شده عراق طي سالهاي 2010-2016

توليد در زمان
واگذاري
()2010

نام ميدان

توليد در پايان سال
2012

(واحد :هزار بشکه در روز)

رشد توليد
توليد در سه
ماههی نخست  2016نسبت به هدف تولید اوليه
2010
سال 2016

هدف تولید جديد

رميله

1000

1350

1400

400

2850

2100

زبير

195

270

360

165

1200

850

قرنهی غربي1-

244

450

350

106

2825

1600

قرنهی غربي2-

0

0

450

450

1800

1200

مجنون

45

0

210

165

1800

1000

بدرا

0

0

15

15

نجمه

0

0

0

0

قياره

0

0

0

0

قراف

0

0

35

35

ميسان

100

125

320

220

واگذار شده در
مناقصهی دور اول

واگذار شده در
مناقصهی دور دوم

3
مجموع
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مــاه زودتــر از موعــد مقــرر و در جــوالي  2011توانســته توليــد ايــن
ميــدان را بــا  40هــزار بشــکه در روز آغــاز کنــد .توليــد کنونــي ميــدان
االحــدب  145هــزار بشــکه در روز اســت و بــر اســاس مذاکــرات انجــام
شــده قــرار اســت ســقف توليــد ايــن ميــدان بــه  200هــزار بشــکه در روز
افزايــش يابــد .مــدت قــرارداد منعقــد شــده  23ســال اســت [.]15

1587

230

در دست مذاکره

82

200

197

535

400

2277

3340

1753

11240

7150

هالفايــا ،زبيــر و مجنــون بــوده اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه دولــت عــراق بهدلیــل کاهــش قیمــت نفتخــام
و محدودیتهــای شــدید بودج ـهای از شــرکتهاي خارجــي خواســته
اســت ســرمایهگذاری بــرای توســعهی مياديــن نفتــي را ُکندتــر کننــد.
بههميــن دليــل و همچنيــن بهعلــت معوقــات زیــاد دولــت عــراق
بــه شــرکتهای خارجــی ،شــرکتهاي فعــال در ایــن کشــور نيــز
برنامههــاي ســرمايهگذاري خــود را بهشــدت کاهــش دادهانــد و بــه
احتمــال فــراوان برنامههــاي تولیــد از مياديــن نفتــی عــراق در ســالهای
آتــی بــا تعويــق مواجــه خواهــد شــد [.]16-18
کســري بودجــهی عــراق در ســال  2016حــدود  25/84ميليــارد دالر
بــرآورد شــده اســت .در هميــن راســتا دولــت ایــن کشــور بــا بانکهــای
 Deutch bank ،Citibankو  JP Morganمذاکراتــي انجــام داده تــا بــا
همــکاري ســه ایــن بانــک نيمــي از ايــن کســري بودج ـهی خــود را از
طريــق اوراق قرضـهی داخلــي و بينالمللــي و  5/2ميليــارد دالر آنــرا از
طريــق وامهــاي پــروژه بينالمللــي تأميــن کنــد [.]19

میلیــون بشــکه در روز در چهــار ماه ـهی نخســت ســال  2016افزایــش
یافتــه اســت .نکتــهی قابلتأمــل اینکــه مجمــوع درآمدهــای عــراق از
محــل صــادرات نفتخــام طــی ســالهای  2010-2015معــادل 444/6
میلیــارد دالر بــوده اســت.
از مشــکالت عمــدهی صنعــت نفــت این کشــور ،ســاحل بســيار باريکش

 -4رونــد توليــد و صــادرات نفتخــام عــراق طــي ســالهاي
2010-2015

عــراق بهغيــر از مياديــن واگــذار شــده ،از مياديــن ديگــري نيــز نفــت
توليــد ميكنــد .در مجمــوع میانگیــن توليــد نفــت ایــن کشــور در
ســال  2010برابــر  2/36ميليــون بشــکه در روز بــوده کــه ايــن مقــدار بــا
وجــود چالشهــاي داخلــي و خارجــي متعــدد ،در ســال  2015بــه 3/47
ميليــون بشــکه در روز افزايــش یافتــه اســت .در واقــع توليــد نفتخــام
عــراق در ســال  2015نســبت بــه ســال  2010حــدود  47درصــد رشــد
داشــته كــه بــا توجــه بــه شــرايط ایــن کشــور رقــم بســيار قابلتوجهــی
اســت .همچنیــن در چهــار ماهــهی نخســت ســال  2016نیــز میانگیــن
تولیــد نفتخــام عــراق  4/3-4/5میلیــون بشــکه در روز گــزارش شــده
اســت (منابــع اولیــه و ثانویــه)[.]20
میانگیــن صــادرات نفــت ایــن کشــور نیــز از  1/89میلیــون بشــکه در روز
در ســال  2010بــه  3میلیــون بشــکه در روز در ســال  2015و بیش از 3/5
3

 1مقادیــر تولیــد و صــادرات نفتخــام عــراق از ســال  2003تــا چهــار ماهــهی
نخســت 2016

بــا خليــج فــارس ( 58کيلومتــر) ،کافــي نبــودن زيرســاختهاي مــورد
نيــاز بــراي انتقــال و ذخيرهســازي و ظرفیــت کــم پایانههــای صادراتــی
اســت .بههمیــن دلیــل در بســياري مــوارد بــا نامســاعد شــدن شــرايط
آب و هوايــي ،صــادرات و در نتيجــه توليــد نفــت بــا اخــال مواجــه
ميشــود .بهطــوري کــه بهدليــل وجــود ايــن مشــکالت در برهههــاي
مختلــف ،تولیــد از مياديــن جنــوب عــراق حتــي تــا حــدود  600هــزار
بشــکه در روز نیــز کاهــش یافتــه اســت [.]22
در همیــن راســتا عــراق درنظــر دارد بــا احيــا و بازســازي ظرفيــت
موجــود دو ترمينــال صادراتــی خــود (بصــره و خوراالمایــا بــا مجمــوع
ظرفیــت  3/2ميليــون بشــکه در روز) و افزايــش  3/6ميليــون بشــکه در
روز از طريــق راهانــدازی  SPMدر پایانــهی بصــره ،تــا ســال 2020
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

تولید

1/288

1/995

1/853

1/955

2/035

2/286

2/336

2/358

2/653

2/942

2/98

3/11

3/468

صادرات

1/01

1/538

1/405

1/505

1/643

1/85

1/911

1/891

2/165

2/423

2/39

2/515

3/005

درآمدهای
صادراتی

8/35

17/53

23/27

30/4

39/84

59/54

41/42

52/24

75/93

94/03

89/22

84/12

49/08

کمیت
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ظرفيتــي معــادل  6/8ميليــون بشــکه در روز در جنــوب ايــن کشــور
ايجــاد کنــد .کار نصــب SPMهــا بهپایــان رســیده و از نیمــهی ســال
 2016بهصــورت کامــل راهانــدازی خواهنــد شــد [.]23
 -5مقاصد صادراتی نفتخام عراق

مقاصــد صادراتــی نفتخــام عــراق کــه در گزارشهــای آمــاری
اوپــک گــزارش میشــود بیانگــر آنســت کــه در ســال  2014کشــورهای
منطق ـهی آســیا و پاســفیک بــا  58درصــد ســهم ،بزرگتریــن مقصــد
نفتخــام صادراتــی عــراق بودهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه عــراق
در ســال  ،2010تنهــا  50درصــد نفتخــام خــود را بــه ایــن کشــورها
صــادر میکــرده اســت .امــا بــه مــرور ،ســهم ایــن منطقــه در صــادرات
نفتخــام عــراق تــا حــد قابلتوجهــی افزایــش یافتــه اســت .ایــن نکتــه
بســیار جایتأمــل دارد کــه عــراق بیــش از  82درصــد از افزایــش
نفــت صادراتــی خــود در ســال  2014نســبت بــه ســال  2010را بــرای
صــادرات بــه منطق ـهی آســیا و پاســفیک اختصــاص داده اســت [.]24
بعــد از منطقـهی آســیا و پاســفیک ،کشــورهای اروپایــی بــا  25درصــد
ســهم بزرگتریــن مقصــد صــادرات نفتخــام عــراق در ســال 2014
بــوده اســت .ســایر مناطــق مختلــف جهــان نظیــر آفریقــا ،آمریــکای
شــمالی و التیــن در مجمــوع  17درصــد از نفتخــام صادراتــی ایــن
کشــور در ســال  2014را بهخــود اختصــاص دادهانــد.
البتــه بررســی آمــار و ارقــام گــزارش واردات نفتخــام کشــورهای
منطقــهی آســیا و پاســفیک در ســالهای  2015و  2016بیانگــر رونــد
افزایشــی صــادرات نفتخــام ایــن کشــور بــه کشــورهای ایــن منطقــه
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مناطق
مختلف
جهان

2010

2011

2012

2013

2014

تغییر در
2014
نسبت به
2010

اروپا

438

474

547

535

625

187

آمریکای
شمالی

492

456

559

433

412

-80

بــوده و ایــن بــازار بــرای عــراق همچنــان در صــدر بازارهــای صادراتــی
اســت.
ایــن موضــوع از آنرو حائــز اهمیــت اســت کــه بررســی مقاصــد
صادراتــی نفتخــام ایــران قبــل و بعــد از اعمــال تحریمهــا بیانگــر
آنســت کــه صــادرات نفتخــام ایــران بــه کشــورهای آســیایی پــس از
اعمــال تحریمهــا و در فاصلــه ی ســالهای  2011-2015بیــش از 550
هــزار بشــکه در روز کاهــش یافتــه اســت .در نقطـهی مقابــل ،صــادرات
نفتخــام عــراق بــه کشــورهای ایــن مناطــق در همیــن دورهی زمانــی
حــدود  400هــزار بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت .یعنــی بیــش
از  70درصــد از صــادرات نفتخــام کاهــش یافتــهی کشــورمان بــه
کشــورهای آســیایی طــی دورهی مذکــور را نفتخــام صادراتــی
عــراق جبــران کــرده اســت.
بررســی مقاصــد صادراتــی نفتخــام ایــران در ســال  2011نشــان
میدهــد کــه کشــورهای مناطــق آســیایی و آسیاپاســفیک بــا 65
درصــد ســهم ،عمدهتریــن مرکــز واردات نفــت کشــورمان بودهانــد.
چیــن بزرگتریــن کشــور واردکننــده ی نفــت ایــران بــوده و پــس از
آن هنــد ،ژاپــن و کرهیجنوبــی و ترکیــه قــرار داشــتهاند .بیــش از 23
درصــد نفتخــام ایــران در ســال  2011هــم بــه کشــورهای اروپایــی
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درصد

مناطق مختلف
جهان

2011

2015

میزان
کاهش

کاهش

چین

554

531

-23

-4

هند

298

217

-81

-27

ژاپن

313

170

-143

-46

کرهیجنوبی

248

114

-134

-54

240

67

-173

-72

آسیا و
پاسفیک

سایر کشورهای
آسیایی

950

1125

1205

1413

1466

516

ترکیه

185

111

-74

-40

آمریکای
التین

0

103

105

0

13

13

اروپا

595

0

-595

-100

آفریقا و
خاورمیانه

10

8

7

10

0

-10

آفریقای جنوبی

90

0

-90

-100

مجموع
صادرات

1890

2166

2423

2391

2516

626

مجموع صادرات
ایران

2523

1210

-1313

-52

جمعبندی
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صــادر میشــده اســت.
در ســال  2015و پــس از اعمــال تحریمهــا نهتنهــا صــادرات نفتخــام
ایــران بــه اروپــا و آفریقــا بهطــور کامــل قطــع شــده بلکــه صــادرات
نفتخــام کشــورمان بــه کشــورهای آســیایی نیــز کاهــش یافتــه کــه
بیشــترین ایــن کاهــش بــه مقصــد ژاپــن و کرهیجنوبــی اتفــاق افتــاده
اســت [.]25

بــا وجــود مشــکالت متعــددی کــه عــراق طــی ســالهای گذشــته بــا
آن مواجــه بــوده تولیــد نفتخــام ایــن کشــور افزایــش قابلتوجهــی
داشــته اســت .حمــات داعــش ،افــت قیمتهــای جهانــی نفتخــام
و مشــکالت متعــدد داخلــی از مهمتریــن چالشهــای عــراق طــی
ســالهای گذشــته بــوده اســت .بــا ایــن وجــود و بــا توجــه بــه کاهــش
شــدید برنامههــای ســرمایهگذاری در میادیــن در حــال توســعه بهدلیــل
کســری بودجــهی شــدید عــراق و انباشــت مطالبــات شــرکتهای
خارجــی از دولــت ایــن کشــور ،بــرآورد میشــود کــه تــوان تولیــد
نفتخــام عــراق در بدبینانهتریــن حالــت در افــق  2020در ســطح 5
میلیــون بشــکه در روز باشــد کــه بــا توجــه بــه مصــرف داخلــی انــدک
ایــن کشــور ،بیــش از  4میلیــون بشــکه در روز آن بــه بازارهــای جهانــی
صــادر خواهــد شــد.
عمدهترین مقصد صادراتی نفتخام عراق ،مناطق آسیایی و آسیا
پاسفیک است (حدود  60درصد) و این کشور توانسته در دوران اعمال
تحریم بر ایران ،عمدهی سهم بازار کشورمان در این منطقه را کسب
کند .با توجه به روند صعودی تولید و صادرات نفتخام عراق و نشانه
گرفتن بازارهای صادراتی سنتی نفتخام ایران توسط این کشور ،بدیهی
است که افزایش صادرات نفتخام عراق بهمعنی محدود شدن سهم
بازار کشورمان در بازارهای استراتژیک آسیایی است.
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