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بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفتخام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلف
عبدالصمد رحمتی* ،مدیریت برنامه ریزی تلفیقی

تــا کنــون مطالــب بســیاری در خصــوص اثرگــذاری تغییــرات قیمــت نفتخــام بــر اقتصــاد و سیاســت
جهــان نگاشــته شــده اند کــه پیامدهــای تحــوالت بــازار نفتخــام را بــر صنعــت حفــاري بررســی
کرده انــد .هــدف ایــن مقالــه بررســی و مطالعــهي اثرگــذاری نوســانات بــازار نفتخــام بــر ابعــاد
صنعــت حفــاری بهويــژه حفــاری دریایــی اســت .در ایــن بررســی دادههــای قیمــت نفــت وســت
تگــزاس ( WTI )West Texas Intermediateکــه یکــی از شــاخصهای اصلــی و جهانــی قیمــت
بــازار نفتخــام اســت و همچنیــن از اطالعــات و گزارشهــاي ســاالنه و بلندمــدت منابــع مختلــف
در تطابــق بــا بهــای نفتخــام طــی ســالهاي  1946-2016بــهكار رفتــه اســت .روش اســتفاده شــده
بهکارگیــری ترکیبــی از دادههــای ســالهاي گذشــته و حــال حاضــر از انــواع منابــع در دســترس
بــوده اســت .در ایــن بررســي مشــخص میشــود كــه بــر اســاس آمــار و ارقــام تحليــل شــده ،فعالیــت
حفــاری و قیمــت نفتخــام کام ـ ً
ا بــه يكديگــر وابســتهاند؛ بهگون ـهای کــه ایــن ارتبــاط در رشــد
ســاخت و ســاز دســتگاههای حفــاری جدیــد ،افزایــش هزینههــای ســرمایهای و همچنیــن کمبــود
نیــروی کار ماهــر کام ـ ً
ا مشــهود اســت.
اخبـار نوسـانات قیمـت نفتخـام همـواره از داغتریـن خبرهـا در سـطح
دنیـا بـوده اسـت .بههم خـوردن تعـادل در بـازار نفتخـام میتواند عدم
ثبـات در هـر صنعتـی را بهدنبـال داشـته باشـد .درحـال حاضـر سیسـتم
انـرژی دنیـا تـا حـد زیـادی بـه وضعیـت تولیـد نفـت در نقاط مشـخصی
از جهـان وابسـته اسـت .در ایـن خصـوص بـدون درنظـر گرفتـن ذخایـر
شـنهای نفتی کانـادا ،حدود دوسـوم ذخایر نفتخام دنیـا در خاورمیانه
و شـمال آفریقاسـت .بـرایـن اسـاس بحرانهـا و درگیریهـای عمـدهي
دنیـا ماننـد بحـران نفتـی سـالهای  1973و 1979و جنـگ خلیجفـارس
در سـال 1990تحـت تأثیـر تمرکـز منابـع کمیـاب در بخشهایـی از دنیا
بهويـژه خاورمیانـه بـوده اسـت .در شـکل 1-شـوکهای نفتـی رخ داده
در بـازار جهانـی نفـت طی سـالهای  1946-2016و علل آن نشـان داده
شده اسـت [2و.]1
قیمـت نفـت در چنـد سـال اخیـر بسـیار متغیـر و بیثبـات بـوده اسـت.
در فوریـهي سـال گذشـته قیمـت نفتخـام برنـت بـهازای هـر بشـکه
 50دالر شـد در حالـی کـه قیمـت نفـت  WTIبـه  47دالر بـرای هـر
بشـکه رسـید .در کاهـش قیمـت نفـت مجموعـهای از عوامـل مختلـف
ماننـد تصمیـم اوپـک (بهویـژه اقدامـات سیاسـی عربسـتان سـعودی)،
افـول رشـد اقتصادهایـی مثـل چیـن ،آلمـان و فرانسـه ،کاهـش تقاضـا
در بازارهـای کلیـدی ماننـد چیـن ،تغییـر بـازار انـرژی آمریـکا بـا توجه
بـه قیمـت تولیـد نفـت شـیل ،افزایش عرضـه و همچنيـن مجموعـهای از
عوامـل ژئوپولیتیـک نقـش اساسـی داشـتهاند.
نفـت بهعنـوان یـک کاالی اسـتراتژیک و تأثیرگـذار بـر اقتصـاد و
سیاسـت بینالمللـی در سیاسـت خارجـی ابرقدرتهای جهـان (بهعنوان
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واژگان کلیدی:
تغییــرات قیمــت نفتخــام ،صنعــت دســتگاه
حفــاری ،هزینههــای ســرمایهای ،نیــروی
کار ماهــر

بزرگتریـن مصرفکننـدهي ایـن منبـع انـرژی) ،جایگاهی ویژه داشـته
و همـواره کشـورها بهدنبـال دسـتیابی به منابـع جدید نفتی برای اسـتفاده
از آن در صنایـع نظامـی و اقتصـادی خـود بودهانـد.
ایــن کشــورها مســألهي فــوق را مربــوط بــه امنیــت ملــی دانســته
و اســتفاده از منابــع متنــوع و مطمئــن نفتــی را از عوامــل کلیــدی
تضمینکننــدهي بقــاء ،امنیــت ،قــدرت و کســب ثــروت خــود
میداننــد .نفــت از یکســو بــا تأمیــن انــرژی الزم بــرای تســلیحات
نظامــی مــدرن از جملــه تانکهــا ،چرخبالهــا ،هواپیماهــا و رزمناوهــا
ســپر دفاعــی کشــورها را مســتحکم میســازد و از ســوی دیگــر بــا
بــه حرکــت درآوردن موتــور فــنآوري و اقتصــاد کشــورها رشــد
و توســعهي اقتصــادی آنهــا را تضمیــن میکنــد .از ایــنرو بــا توجــه
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بــه مــرز گســتردهي آبــی در دنیــا و منابــع فــراوان نفــت و گاز در
اعمــاق ایــن آبهــا ،ارائ ـهي ف ـنآوري برتــر جهــت اکتشــاف ،حفــاری
و بهرهبــرداری از ایــن میادیــن اهمیــت خاصــی دارد .بــر ایــن اســاس
توجــه بــه توســعهي صنعــت نفــت در بخــش اکتشــاف و توســعهي
میادیــن هيدروكربنــي جایــگاه ویــژهای دارد .از ســوي دیگــر ایــن
بخــش ،خــود نیازمنــد عملیــات حفــاری اســت؛ بهگون ـهای کــه بیــش
از نیمــی از کار توســعهي مخــازن نفــت و گاز را صنعــت حفــاری انجــام
میدهــد .از ایـنرو ارائـهي فـنآوري برتــر جهــت اســتخراج از میادیــن
هیدروکربنــی توســط دســتگاه حفــاری اهمیــت ويــژهاي دارد .در ادامــه
طبــق دادهکاوی انجــام شــده ارتبــاط نوســانات بــازار نفتخــام بــا بــازار
دســتگاه حفــاری بررســی شــده اســت.
 -1نوســانات قیمــت نفتخــام و فعالیتهــای بیــن المللــی
صنعــت حفــاری

در ایــن بخــش واکنــش صنعــت حفــاری بــه پویایــی بــازار نفتخــام
بررســی میشــود .آمــار گــردآوري شــده طــي ســالهاي ،1997 -2006
شــامل دســتگاههای حفــاری فعــال بینالمللــی در خشــکی و دریــا،
نــرخ اجــارهي روزانــه ،آمــار تعــداد دســتگاههای حفــاری در حــال
ســاخت و فعــال و  ...از ســایتهای  Baker Hughes, Rig Zoneو
 ODS-Petrodataجمــع آوری شــده اســت.
در ایـن بررسـی از دادههـای قیمـت نفـت وسـت تگزاس بهعنـوان یکی
از شـاخصهای اصلـی و جهانـی قیمـت بـازار نفتخـام اسـتفاده شـده
اسـت .همچنیـن در ایـن مقالـه قیمـت نفتخـام بـه قیمـت گاز ترجیـح
داده شـده زیـرا فـرض بر ايـن بوده کـه قیمت نفتخام نسـبت بـه قیمت
گاز طبیعـی (كـه خود تحـت تأثیر قیمـت نفتخام قرارگرفته) شـاخص
بهتـري بـرای فعالیتهـاي بینالمللـی حفـاری بـوده اسـت .علـت دیگـر
ايـن ارجحيـت نيز قیمتگـذاري گاز بر اسـاس هزینههای فـراوان حمل
و نقـل اسـت كـه تمایل بـه بـازاري منطقـهای دارد [. ]3
همانگونــه کــه در شــکل 2-نشــان داده شــده طــی ســالهای
 1981 -1986تعــداد دســتگاههاي حفــاری و متعاقــب آن قیمــت

 2دســتگاههای حفــاری فعــال بینالمللــی در مقابــل قیمــت
نفتخــام ( )WTIطــی ســالهای 1975-2016
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نفتخــام کاهــش قابلتوجهــی داشــتهاند .همچنیــن طــی ســالهای
 1987-2002نوســانات قیمــت نفتخــام بهعلــت تحــوالت خاورمیانــه
باعــث شــده فعالیتهــای حفــاری در بــازهاي مشــخص باقــی بمانــد کــه
نشــان از سیاســتهای اعمــال شــده توســط شــرکتهای نفتــی در
میادیــن هيدروكربنــي در خصــوص بررســی نوســانات بــازار نفتخــام
دارد .طــی ســالهای  2003-2008بــا افزایــش قیمــت نفتخــام ،بــازار
بهکارگیــری دســتگاههای حفــاری نیــز رشــد مداومــی را تجربــه
كــرده اســت .بنابرایــن کامـ ً
ا مشــهود اســت کــه فعالیتهــای اکتشــاف
و توســعهي ( )E & Pمیادیــن هيدروكربنــي بهطــور کلــی تحــت تأثيــر
تغییــرات قیمــت نفتخــام باشــد.
وقتـــي نوســـانات بهســـمت افزايـــش قيمـــت نفـــت اســـت دامنـــهي
فعالیتهـــای حفـــاری در بـــازهاي مؤثـــر و قابلپیشبینـــی نگـــه
داش ــته ميش ــود؛ چراك ــه انتظ ــار كاه ــش قیم ــت نف ــت وج ــود دارد.
ع ــاوه ب ــر ای ــن عوامل ــی مث ــل ن ــرخ ك ــم کش ــف تج ــاری و خس ــارت
جـــدی دســـتگاه حفـــاری بهدليـــل فصـــول طوفانـــی در جزایـــر
کارائیـــب و خلیـــج مکزیـــک باعـــث تشـــدید محـــدود شـــدن بـــازار
دســـتگاه حفـــاری در آمریـــکا میگـــردد [4و ].5بهنظـــر میرســـد
در ســـه ماهـــهي دوم  2003و پـــس از آن ،نقطـــهي آغـــاز افزایـــش
تدریجـــی در حجـــم اشـــتغال بـــهكار دســـتگاه حفـــاری بـــا افزایـــش
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فوقالعـــادهای در قیمـــت نفتخـــام همـــراه بـــوده اســـت .در پاســـخ
بـــه ایـــن قیمـــت محـــرک ،تعـــداد دســـتگاههای حفـــاری بینالمللـــی
بـــه بيشـــترین حـــد خـــود طـــی  12ســـال گذشـــته رســـیده اســـت .بـــر
ایـــن اســـاس حـــوزهي منطقـــهای آسیا-پاســـیفیک تمایـــل بـــه بـــازار
فعـــال در دســـتگاههای حفـــاری دریایـــی داشـــته؛ در حالـــی کـــه
بـــازار دســـتگاههای حفـــاری خشـــکی تحـــت ســـلطهي خاورمیانـــه و
آمریکاســـت (شـــکلهای4 -و].6[ )3
بههـــر حـــال اشـــتغال بـــهكار دســـتگاههای حفـــاری بـــا افزایـــش
تدریجـــی قیمـــت نفتخـــام دقیقـــاً همـــگام نبـــوده کـــه علـــت آن
تأخیـــر زمانـــی بهدلیـــل برنامهریـــزی عملیـــات قبـــل از دوره حفـــاری
و تولی ــد اس ــت .ای ــن تأخي ــرات میتوان ــد در بخ ــش خش ــکی ح ــدود
ش ــش م ــاه و در بخ ــش فراس ــاحل ح ــدود دو س ــال بهط ــول بیانجام ــد.
بهنظـــر میرســـد حساســـیت در نوســـانات قیمـــت نفتخـــام در
حفـــاری آبهـــای عمیـــق بیشـــتر قابلتوجـــه اســـت .تأخیـــر زمانـــي
بیـــن تغییـــرات قیمـــت نفتخـــام و اشـــتغال بـــهکار دســـتگاه حفـــاری
میتوانـــد بهعلـــت تغييـــرات قیمتهـــاي آتـــی بـــازار نفتخـــام
توســـط شـــرکتهای نفتـــی جهـــت تعییـــن تصمیمگیـــری بـــه
تخصیـــص بودجـــهي حفـــاری بیـــن عملیـــات اکتشـــافی و توســـعهاي
باشـــد .رابطـــهي مســـتقیم و مثبـــت بیـــن فعالیـــت حفـــاری و قیمـــت
نفتخـــام در درازمـــدت بدیـــن صـــورت اســـت کـــه بـــرای افزايـــش
قيمت ــي مع ــادل  5دالر در ه ــر بش ــکه نف ــت آمري ــكا ،باي ــد فعالیته ــای
حفـــاری در ایـــاالت متحـــده حـــدود  35درصـــد و در کشـــورهای
غیراوپـــک مثـــل آفریقـــا  10-20درصـــد افزایـــشیابـــد .بنابرایـــن
هزینههـــای حفـــاری بـــر فعالیتهـــای اکتشـــاف و تولیـــد (كـــه بـــا
ذخایـــر نفتـــی اثبـــات شـــده جهـــان ارتبـــاط مســـتقيم دارد) اثرگـــذار
اســـت .بـــر اســـاس مطالعـــات انجـــام شـــده در آمریـــکا مشـــخص
گرديـــده کـــه بـــرای افزایـــش  10درصـــدي قیمـــت نفتخـــام ،بايـــد
ذخای ــر اثب ــات ش ــدهي ای ــاالت متح ــده تقریبــاً ي ــك درص ــد افزای ــش
يابـــد [9و8و.]7
همانگونــه كــه در شــکل 5-نشــان داده شــده طــی ســالهای
 2002-2009صنعــت نفــت در نتیج ـهي افزایــش قیمــت نفــت ،ســطح
بیســابقهای از بهکارگیــری دســتگاههاي حفــاری دریایــی را تجربــه
كــرده اســت .مدتــی اســت کــه گزارشهــا و اظهــارات مختلفــی
دربــاره مشــکالت پیــش روی صنعــت حفــاری دریایــی در رســانهها
منتشــر میشــود كــه ایــن مســأله ناشــی از افــت قیمــت ســهام نفــت
شــرکتهای مختلــف در ایــن صنعــت اســت؛ بديــن ترتيــب کــه
تمامــي آنهــا از ســال گذشــته بهطــرز قابلتوجهــی کاهــش يافتهانــد.
بهمنظــور درک بهتــر ایــن چالشهــا ،ســرمایهگذاران نیازمنــد بررســی
نــرخ اجــارهي روزانــه و ضریــب بهرهبــرداری در ایــن صنعــت هســتند.
در واقــع ایــن مشــکالت عمدتــاً ناشــی از تعــداد زیــاد ســکوهای
حفــاری در مقایســه بــا میــزان تقاضاســت .بــازار حفاریهــای دریایــی
توســط شــاخصهای ضریــب بهرهبــرداری و نــرخ اجــاره ي روزانــه

بررســی میشــود .در واقــع نــرخ اجــارهي روزانــه تابعــی اســت از
حجــم عرضــه و تقاضــای بــازار کــه میتوانــد بهخوبــی شــرایط
بــازار را تبییــن کنــد .ضریــب بهرهبــرداری عبــارت اســت از نســبت
دکلهــای فعــال بــه دکلهــای موجــود .ایــن ضریــب ،درصــد کل
دکلهــای مشــغول بـهکار و همچنیــن ظرفیــت مــازاد موجــود در بــازار
را نشــان میدهــد .بــر اســاس ایــن نمــودار ضریــب بهــره بــرداری از
نــاوگان دکلهــای حفــاری دریایــی در جهــان طــی چنــد ســال گذشــته
کاهــش چشــمگیری داشــته؛ بديــن ترتيــب کــه طــي ایــن مــدت تعــداد
دکلهــای حفــاری فعــال نســبت بــه تعــداد کل دکلهــای حفــاری
کاهــش یافتــه اســت .ایــن مســأله بیانگــر كاهــش تعــداد فعالیتهــای
قــراردادی اســت .کاهــش تعــداد قراردادهــا بــر ضریــب بهرهبــرداری
و نــرخ اجــارهي روزانــه نیــز مؤثــر بــوده و پیمانــکاران در تــاش بــرای
حفــظ قــرارداد بــرای ســکوهای غیرفعــال هســتند .همانطــور کــه ایــن
نمــودار نشــان میدهــد بــا وجــود برخــی حــرکات مثبــت در مــاه دوم
ســال  2014نــرخ اجــارهي روزانــه از مــاه ژانویــه رونــدي کاهشــی در
پیــش گرفتــه امــا پــس از آن ثباتــي نســبی را تجربــه كــرده اســت.
همانطــور کــه در نمــودار مشــاهده میشــود در ایــن دکلهــا نــرخ

5

اوگان دستگاههای حفاری دریایی

6

نــرخ اجــارهي روزانــهي دســتگاههای حفــاری دریایــی
بینالمللــی در اعمــاق متفــاوت دريــا
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اجــارهي روزانــه نیــز رونــد مشــابهی را طــي ميكنــد .نــرخ اجــارهي
روزانــه نیــز ماننــد ضریــب بهرهبــرداری در ســپتامبر  2014بهشــدت
کاهــش یافــت؛ اگرچــه در ژانوی ـهي ســالجاری رونــدي صعــودی را
تجربــه کــرد و از آنزمــان تاکنــون ثابــت مانــده اســت.
اســاس و مبنــای رشــد بهکارگیــری مســتمر نــاوگان دســتگاههای
دریایــی ترکیبــی قیمــت بــاالی نفتخــام و پیشــرفت در فــنآوري
اســت کــه بــا بهبــود قابلتوجــه كارآيــي دســتگاههای حفــاری عــدم
قطعیــت و نگرانیهــای بــازار حفــاری را کاهــش داده اســت .در
نتیجــه دسترســی بــه عالیتریــن ناحيــهي مخــزن در نخســتین تــاش
امکان پذيــر ميشــود .راهحلهــای یکپارچــه ماننــد No Drilling
) Surprise (NDSكــه در محیــط حفــاری آبهــای عمیــق اســتفاده
ميشــود بهطــرز قابلتوجهــی کیفیــت عملیــات و ارائــهي اطالعــات
لحظــهاي در هنــگام حفــاری چــاه را افزایــش داده اســت .همچنیــن
صنعــت نفــت بــا افزایــش تقاضــا بــرای عملیــات حفــاری بــا روش
زمــان واقعــی ( )Real Timeو بــرای ارائـهي ســریع ســرویس حفــاری و
تحویــل بهموقــع و بــا کیفیــت چاههــا ،بهتریــن قیمــت را مدنظــر قــرار
داده اســت.
بدیـن ترتیـب ميانگيـن نرخهـای اجـاره ی روزانـه دسـتگاههای حفـاری
در سراسـر جهـان بهطـرز قابلتوجهـی افزایـش یافتـه اسـت (شـکل.)6-
بـر این اسـاس نرخهـای اجـارهي روزانهي دسـتگاههای حفـاری پایهدار
و کشـتیهای حفـاری دریایـی بهطـرز چشـمگیری از میانگیـن 85-185
هـزار دالر در سـال  2004بـه میانگیـن  350-490دالر در سـال 2008
افزایـش یافتـه اسـت .الزم بهذکـر اسـت رونـد روبهرشـد نـرخ اجـارهي
روزانـه دسـتگاههای حفـاری نیز تحـت تأثیر نگرانیهای زیسـتمحیطی
بـوده اسـت .بنابرایـن هزینههای حفـاری زمانی میتواند بيشـتر باشـد که
عملیـات در مناطـق حفاظـت شـده یـا مناطـق دریایـی بـا اجـرای دقیقتر
مقـررات زیسـت محیطـی انجام گـردد [.]10
 -2نوســانات قیمــت نفتخــام و اثرگــذاری بــر فعالیتهــای
اکتشــاف و توســعه و هزینههــای ســرمایهای مرتبــط

در شــکل 7-صــرف هزینههــای ســرمایهای در قســمتهای مختلــف
صنعــت نفــت نشــان داده شــده کــه طــی ســالهای 2010-2013
بهطــور میانگیــن در تمامــي بخشهــا رشــد  12درصــدی داشــته اســت.
همچنیــن کاهــش  19درصــدی در بخشهــای مذکــور بهعلــت افــول
قیمــت نفتخــام طــی ســالهای  2014-2016بــوده اســت .همچنیــن
در شــکل 8-رونــد صــرف هزینههــای ســرمایهای در بخــش اکتشــاف و
توســعه نشــان داده شــده اســت .الزم بهذکــر اســت بــازار دســتگاههای
حفــاری خشــکی نســبت بــه بــازار فراســاحل تمایل بیشــتری به نوســانات
دارد؛ چراكــه قراردادهــای بخــش خشــکی کوتاهمدتتــر هســتند .در
مقیــاس منطق ـهای ،نــاوگان دســتگاههای حفــاری خشــکی در معــرض
عدمتــوازن عرضــه و تقاضــای منطق ـهای بیشــتري قــرار دارنــد [.]11
بــر اســاس گــزارش  IHSدر ســال  2004شــرکتهای بــزرگ
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حفــاری بینالمللــی بودج ـهي اکتشــافی خــود را در بیشــتر نقــاط دنیــا
کاهــش و در شــمال آمریــکا افزایــش دادهانــد .همچنیــن شــرکتهای
کوچکتــر در حــال پــر کــردن بازارهــای خــاص و گوشــه مثــل
حفــاری چاههــای  wildcatهســتند کــه جذابیــت مالــی بيشــتري دارنــد.
کاهــش هزینههــای ســرمایهای اکتشــاف و توســعه ی شــرکتهای
نفتــی در بخــش خشــکی افزايــش يافتــه کــه ممکــن اســت باعــث
انعطافپذیــری بيشــتر هزینههــای ســرمایهای شــیل آمریــکا شــود.
ایــن تغییــر نگــرش بوجــود آمــده در حفــاری توســعهای موجــب
تجدیــد نظــر در بودجــه ی ســرمایهای شــرکتها شــد؛ بهطــوری
کــه شــرکتهای نفتــی آمریکایــی  182میلیــون دالر بــرای عملیــات
بهرهبــرداری و  68میلیــون دالر بــرای عملیــات اکتشــافی اختصــاص
دادنــد کــه قســمت عمــدهي آن بودجــه اکتشــافی اســت؛ حــدود 43
میلیــون دالر در شــمال آمریــکا؛  13میلیــون دالر در کانــادا و  12میلیــون
دالر در ســاير نقــاط.
طــي ســالهاي  2005-2014ســهام شــرکتهای نفتــی و گازی در
بــازار ســرمایه بــا ضریــب  1/3-2در مجمــوع عملکــرد مناســبی داشــته
اســت .بــا افزایــش قیمــت گاز طبیعــی و ســپس نفتخــام فعالیتهــا
افزایــش یافــت و تمامــی شــرکتها در سراســر زنجیــرهي ارزش از

7

رونــد جهانــی مخــارج ســرمایهای و پیشبینــی بــرای
شــرکتهای دولتــی (میلیــارد دالر)
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رونــد جهانــی هزینههــای ســرمایهای در بخــش اکتشــاف و
توســعه در تقابــل قیمــت نفتخــام
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رونــق حفــاری و افزایــش پروژههــای میاندســتی و پاییندســتی بهــره
میبردنــد .امــا اكنــون صنعــت نفــت و گاز جهــان در بحبوب ـهی یکــی
از شــدیدترین رکودهــای  30ســال اخیــر قــرار گرفتــه اســت .درآمــد
ســاالنهي صنعــت نفــت در ســال  2015حــدود 10-20درصــد کاهــش
يافتــه؛ در حالــی کــه ايــن رقــم در ســال  2014حــدود  20-30درصــد
بــوده كــه بــا رونــد موجــود انتظــار مــیرود رونــد کاهشــي 10-20
درصــدي در ســال  2016نیــز ادامــه يابــد .همچنیــن شــرکتهای
مذکــور قصــد دارنــد در ســالهاي  2016و  2017پروژههــای
خــود را بهترتيــب حــدود  4و  2درصــد کاهــش دهنــد .بــر ایــن
اســاس شــرکتهای نفتــی ســعی دارنــد مــدل کســب و کار خــود را
ســختگیرانه تنظیــم كــرده ،هزینههــای باالســری را كاهــش داده،
هزینههــاي ســرمایهای را بهصــورت قطرهچکانــی در پروژههــا تزریــق
نماينــد و بــا توســعهي راههــای خالقانــه بــرای کار بــا تأمینکننــدگان
و شــرکای تجــاری ،ایــن ســالها را بهپايــان برســانند .در هــر صــورت
شــرکتهای کوچکتــر يــا مجبــور بــه كاهــش داراییهــای کلیــدی
هســتند یــا محكــوم بــه خریــداري شــدن توســط رقبا و یــا ورشکســتگی.
درآمــد ســالیانهي برنامهریــزی شــدهي  134شــرکت اكتشــاف و توليــد
واقــع در شــمال آمریــکا نشــان میدهــد كــه در ســال  2016فاصل ـهي
بیــش از  50میلیــارد دالری بیــن هزینههــای عملیاتــی و ســرمایهای
وجــود خواهــد داشــت کــه نشــانهای بــرای نیازمنــدي شــرکتها بــه
تنظیــم مالــی و عملیاتــی اســت .ایــن اتفاقــات بــرای تمامــی بازیگــران
در سراســر زنجیــرهي ارزش وجــود دارد.

راهانــدازی هســتند و در آینــده نیــاز بــه نیــروی انســانی افزایــش
خواهــد یافــت .امــا بــا توجــه بــه برنامهریزیهــای انجــام شــده جهــت
بهکارگیــری  600دســتگاه حفــاری تنگاهــای نیــروی انســانی مشــهود
خواهــد شــد .شــرکتهای نفتــی ادعــا میکننــد كــه بــا افزایــش
بهــای نفــت تــا مــرز  50دالر قصــد دارنــد بهســرعت تولیــد خــود را
افزايــش دهنــد .امــا در ایــن راه بــا مشــکل کمبــود نیــروی کار مواجــه
هســتند .از دســت دادن خدمــه بهمعنــای از دســت دادن تکمیــل همـهي
پروژههاســت و اگــر روزی صنعــت نفــت بخواهــد ایــن پروژههــا را
تکمیــل کنــد بايــد کار را از ابتــدا آغــاز کنــد .کارگــران نمیتواننــد
منتظــر بازگشــت قیمــت نفــت باشــند و بــا کاهــش حقوقشــان مجبــور
بــه مهاجــرت میشــوند .بــا توجــه بــه رونــد کنونــی بهــای نفتخــام
انتظــار نمــیرود در آینــدهي نزدیــک شــاهد افزایــش بهــای نفــت
باشــیم .بنابرايــن انتظــار مــیرود رونــد کاهــش نیــروی متخصــص
همچنــان ادامــه داشــته باشــد.
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ریــزش کارگــران مهارتــی در صنعــت نفــت ،ایــن صنعــت را در تمامــي
جهــان بــا خطــر کمبــود  380هــزار نیــروی کار مواجــه کــرده اســت
(شــکلهای10-و .)9امــا در ماههــا یــا ســالهای آتــی ضرب ـهي اصلــی
بــه صنعــت نفــت میتوانــد بــا کاهــش نیــروی متخصــص اتفــاق بیافتــد.
در حــال حاضــر صنعــت نفــت و گاز آمریــکا در پایــان امســال و اوایــل
ســال بعــد و پــس از بهبــود قیمــت نفتخــام نیــاز بــه  100هــزار نفــر
نیــروی کار دارد .امــا کارگرانــی کــه از صنعــت نفــت بــه بیــرون
رانــده شــدهاند ممکــن اســت پــس از ترمیــم قیمتهــای نفتخــام و
شــاغل شــدن در ســاير صنایــع ،رغبــت کمتــری بــرای بازگشــت داشــته
باشــند و صنعــت نفــت بــا کمبــود نیــروی کار مواجــه گــردد .از زمــان
شــروع افــت قیمــت نفتخــام از ســال  2014تــا کنــون بیــش از حــدود
 291,500شــغل در حــوزهي انــرژی دنیــا از دســت رفتــه اســت .از نظــر
کارشناســان حــوزهي انــرژی آمریــکا پرداخــت زيــاد در صنعــت نفــت
میتوانــد امــکان جــذب  80تــا  100هــزار نفــر بــرای شــرکتهای
ســرویسدهندهي نفتــی فراهــم آورد .بــر ایــن اســاس صنعــت نفــت
نیــاز بــه جــذب  8-11درصــد از نیــروی انســانی بیــکار در ایــاالت
متحــده را دارد [.]12
طبــق آمــار هماكنــون حــدود  100-200دســتگاه حفــاری در حــال

9

تعدیــل نیــروی انســانی در بخشهــای مختلــف حــوزهي
انــرژی آمریــکا در هــر فصــل

10

رویــداد تعدیــل نیــروی کار شــرکتهای بخــش انــرژی
آمریــکا در ســال 2015
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بخــش نفــت بــر اقتصــاد کشــورهایی کــه اقتصــاد نفتــی دارنــد بســيار
مســلط بــوده و مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر ســایر شــاخصهای
اقتصــادی اســت .بنابرايــن عــدم مدیریــت شــوکهای قیمتــی نفتــی
عــاوه بــر تأثیــرات اقتصــادی ،تأثیــرات سیاســی و امنیتــی نیــز بهدنبــال
خواهــد داشــت .در واقــع کاهــش قیمــت نفــت ســبب میشــود کــه
در کشــورهای مذکــور دولــت بهعلــت انعطافپذیــری هزینههــای
جــاری (کــه بخــش عمــدهي آن مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد
کارکنــان دولتــی اســت) ،از هزینههــای عمرانــی بکاهــد و آنــرا بــه
هزینههــای جــاری منتقــل کنــد .بنابرایــن نخســتين اثــر ايــن امــر ظهــور
انبوهــی از طرحهــای نیمهتمــام در بخــش عمرانــی اســت كــه ایــن
مســأله ســبب رکــود و بیــکاری بهخصــوص در بخشهایــی میشــود
کــه عمدتــاً از کارگــران غیرماهــر اســتفاده میکننــد .بدیــن ترتیــب
بیثباتــی از حــوزهي اقتصــاد بــه حوزههــای اجتماعــی و سیاســی نیــز
ســرایت كــرده ،بخــش ارزی ،پرداختهــا و بودجــه را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد و تــورم کــه از همــان ابتــدا وجــود داشــته ســبب کاهــش
رشــد اقتصــادی میشــود .بــر ایــن اســاس راهکارهــای زيــر جهــت
خــروج شــرکتهای نفتــی از بحــران پیشــنهاد میگــردد کــه انجــام
برخــی از ايــن اقدامــات یــا تمامــی آنهــا بســته بــه شــرایط خواهــد بــود:
کاهش  30-50درصدی هزینههای سرمایهای
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توقف یا کاهش قراردادهای اشتراکی بایبک و سود سهام
تبدیل داراییها به سبد سرمایهگذاری با درجهي باال
مذاکرهي جدی برای تنظیم قراردادها با قیمت  20-30درصد كمتر
تعدیل نیروی انسانی ،کاهش حقوق و دستمزد نیروی کار
نتیجهگیری

تغییــرات قیمــت نفتخــام از نیروهــای محــرک اصلــی در بــازار
دســتگاه حفــاری اســت .ایــن نتیجهگیــری میتوانــد تقریب ـاً یــک دهــه
از نوســانات گســترده در قیمــت نفتخــام را بــه نمایــش بگــذارد.
افزایــش قیمــت نفتخــام صنعــت دســتگاه حفــاری را تحريــك كــرده
و موجــب تأثيــر بــر تصمیمــات ســرمایهگذاری میشــود .بــا ایــن حــال
قبــل تأثيــر پذيرفتــن صنعــت حفــاري از افزایــش قیمــت نفتخــام،
یــک تأخیــر زمانــی وجــود دارد كــه منجــر بــه افزایــش عــدم اطمینــان،
تردیــد در بــازار و در نتیجــه خــودداری بازیگــران ايــن صحنــه از
ســرمایهگذاری بلندمــدت خواهــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،چالــش
کلیــدی بــرای بــازار دســتگاه حفــاری در ســالهای آتــي ،مدیریــت
کمبــود نیــروی کار بهمنظــور اطمینــان از ســطح مطلــوب عرضــه اســت.
بحــران نیــروی کار ممکــن اســت بهشــدت برخــی از پروژه هــای نفتــی
و همچنیــن بهکارگیــری دســتگاه حفــاري را بــه تأخیــر بیانــدازد .ایــن
ســناریو بــه احتمــال زیــاد بــر ســطح تولیــد و در نتیجــه ذخایــر اثبــات
شــدهي نفــت جهــان اثرگــذار خواهــد بــود.
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