مقاالت تحلیلی  -کاربردی

توليد نفت شيل آمريكا و نقش آن در بازار نفت
غالمعلي رحيمي* ،حامد حوري جعفري ،موسسه مطالعات بينالمللي انرژي

چکیده
قب��ل از وقوع انقالب ش��يل ،قيمت نفت بهش��دت تحت تأثير تصميمات اوپک قرار داش��ت و کاه��ش توليد اوپک،
افزاي��ش قابلتوج��ه قيمت نفت در بازارهاي جهاني را به دنبال داش��ت .چرا که محدودی��ت در مازاد ظرفیت تولید
در تولیدکنندگان غیر اوپک و همچنین فرآیند طوالنی جذب س��رمایه و توس��عه میادین ،امکان بهرهمندی س��ایر
کش��ورهای تولیدکننده نفت از تصمیم کاهش تولید اوپک را کمتر مينمايد .بنابراين در صورت کاهش توليد نفت
از س��وي يک کشور ،کش��ورهاي ديگر نميتوانستند بهسرعت توليد خود را افزايش دهند و از شرايط افزايش قيمت
نفت س��ود ببرند .با این وجود ،ظهور قطب جدید تولید نفت غیراوپک از جانب نفت ش��يل ،ميزان تأثيرگذاري اوپك
بر بازار نفت را متأثر خواهد نمود .با افزایش تولید از شيلهاي نفتي ،بازار نفت دچار تحول شده است .اگر تا قبل از
ظهور ش��يلهاي نفت ،عربس��تان سعودي با داشتن ظرفيت خالي خود ميتوانست بازار جهاني نفت را مديريت کند
و بهعبارتي ،توليدکننده ش��ناور باشد .اکنون ديگر تولیدکنندگان شيلهاي نفتي و در رأس آنها آمریکا توليدکننده
ش��ناور خواهد بود .در همین راس��تا و با توجه به سطح تکنولوژی موردنیاز توس��عه منابع نامتعارف ،افزايش قيمت
جهاني نفت و متعاقباً ،اقتصادي بودن توليد نفت شيل از خواستههاي دولت آمريكا به شمار ميرود.
در مقطع فعلي ،بزرگترين و مهمترين عامل تأثيرگذار بر بازار نفت در سال  2018ميزان توليد نفت از ميادين شيل
آمريکاست .البته پيشبينيها در اين زمينه بسيار متفاوت است .در حاليکه اوپک پيشبيني کرده که ميزان افزايش
توليد نفت ش��يل آمريکا در س��ال جاري ميالدي به  720هزار بشکه در روز برسد ،تحليلگران مؤسسه ريستاد انرژي
نروژ اين رقم را بيش از يك ميليون بشکه پيشبيني کردهاند ،كه مبين تأثير باالي آن در بازار نفت خواهد بود.
كاهش واردات نفت آمريكا بهواس��طه توليد باال از منابع نامتعارف نفت ش��يل و متعاقباً فعال نگه داشتن شركتهاي
خصوصي توليدكننده و افزايش حاشيه سود توليد از منابع مزبور و نقشآفريني نفت شيل در قيمتهاي جهاني ،از
جمله انگيزههاي اصلي در باال بردن قيمت جهاني نفت به واسطه عوامل سياسي توسط دولت آمريكا بهشمار ميروند.
مقدمه

اولين انقالب نفتي موسوم به انقالب شيل حدود  13سال پيش با کشف
منابع نامتعارف نفتي و گازي و پيشرفت فناوري استخراج آن در آمريکا
رقم خورد .بهدنبال انقالب ش��يل ،بازيگران جديدي به بازار نفت افزوده
ش��دند و پارامترهاي حاکم بر بازار جهاني نفت براي هميشه تغيير کرد.
متوسط توليد نفت خام آمريكا در سال  2017حدود  9.355ميليون بشكه
در روز ب��ود كه از اين ميزان بي��ش از  50درصد آن معادل  4.67ميليون
بشكه از محل نفت شيل بوده است .در سال  2018سطح توليد نفت شيل
آمريكا رش��د قابلتوجهي داش��ته و تا ابتداي مارس  2018به حدود 5.5
ميليون بشكه در روز رسيده است.

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسنده97/03/13 :
تاریخ ارسال به داور97/03/24 :
تاریخ پذیرش داور97/04/21 :

واژگان کلیدی:
نفت شيل ،بازار نفت ،اوپك ،آمريكا،
منابع نامتعارف ،انرژي

پيشبيني روند توليد نفت شيل در آمريكا

جهش در توليد نفت ش��يل آمريكا از س��ال  2008همزمان با افزايش ش��ديد
قيمتهاي جهاني نفتخام آغاز ش��د و در اواخر سال  2014به اوج خود رسید.
این روند در س��الهاي  2015و  2016مقداري كاه��ش يافته و مجددا ً با افزايش
تدريجي قيمت نفت در حال حاضر به حداكثر ميزان خود در تاريخ نفتي آمريكا
رس��يده اس��ت .با جهش در توليد نفت ش��يل آمريکا ،رکورد توليد نفت در اين
کشور که در س��ال  ۱۹۷۰ثبت شده بود ،شکسته شد و ميزان توليد نفتخام اين
کشور به بيش از  ۱۰ميليون بشکه در روز افزایش یافت .دولت آمريکا پيشبيني
کرده است كل توليد نفتخام اين کشور تا اواخر سال  ۲۰۱۹به  12ميليون بشکه

 1روند توليد نفت شيل آمريكا طي دوره – 2004-2018ميليون بشكه در روز

سال

2004
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2014

2016
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ميزان توليد نفت شیل

0.3412

0.3914

0.4828

0.7036

1.7757

3.5741

4.3689

5.4602

سهم از کل تولید (درصد)

6.27

7.7

9.66

12.86

27.34

40.84

49.33

53.2

ماخذ :اداره اطالعات انرژی آمریکا
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در روز برسد که در مقايسه با سطح توليدات فعلي روسيه و عربستان سعودي ،به
توليدکننده برتر نفت جهان تبديل ميگردد .در حال حاضر سطح توليد نفتخام
روسيه حدود  11ميليون بشكه در روز و عربستان سعودي حدود  10ميليون بشكه
در روز ميباشد.
توليد قابلتوجه نفت ش��يل در آمريکا طي چند سال گذشته بهطور مداوم در
حال رش��د بود ه اس��ت .اين افزايش تنها براي اولين بار در س��ال  2016به دنبال
كاهش ش��ديد قيمت جهاني نفتخام طي دوره  2014-2016تجربه نشدهاست.
با این وجود انتظار ميرود که اين رشد توليد در سال  2018بهبود یافته و تا سال
 ۲۰۲۰بهطور متوس��ط س��االنه بيش از يک ميليون بش��كه در روز به میزان تولید
اضافه گردد .همچنين بر اساس پيشبيني آژانس بينالمللي انرژي در سال ،2017
توليد نفت شيل آمريكا به روند افزايشي خود طي دهه آتي ادامه داده و از حدود
 4.1ميليون بشكه در سال  2016به بيش از  8.3ميليون بشكه در روز در سال 2025
افزايش خواهد يافت.
هزينه توليد نفت شيل آمريكا

پيش��رفتهاي تکنولوژي��ک در زمينه حفاري طي يک دهه گذش��ته موجب
کاهش هزينه توليد نفت ش��يل در سراسر آمريکا شده و انقالبي در زمينه انرژي
و افزايش توليد ايجاد کرده است که از آن ميتوان بهعنوان انقالب دوم نام برد.
توليدکنندگان نفت شيل براي باقي ماندن در بازار ،هزينههاي خود را هرچه بيشتر
کاهش دادهاند .بهعبارت دیگر ،پيش��رفتهاي تکنولوژي��ک به توليدکنندگان
اجازه داده است تا نفت بيشتري توليد کنند و هزينه توليد را براي سودآور بودن
فروش نفت به نصف برسانند .حدود  9سال پيش ،بهدليل هزين ههاي باالي توليد،
نامي از نفت شيل در ميان نبود ،اما اکنون با توسعه فناوري جهشهاي بزرگي در
اين حوزه اتفاق افتاده است.
طي سال  2016گزارشهاي متعددي از شرکتهاي خدمات مشاور انرژي در
خصوص بهرهوري نفت شيل انتشار يافت که نشاندهنده چگونگي تأثير چشمگير
تکنولوژي در سقوط هزينههاي توليد نفت شيل آمريکاست .بر اساس جدول3-
در طي چند سال گذش��ته قيمت سربهسري سرچاهي براي توليدکنندگان اصلي
نفتش��يل از متوس��ط  ۸۰دالر به حدود  ۳۵دالر در هر بش��که کاهش يافته که
نش��اندهنده کاهش  ۵۵درصدي در اين زمينه اس��ت .البته اين هزينهها در س��ال
 2017با اندك افزايشي همراه بوده است.
در خصوص کاهش قيمت سربهسري توليد در ميادين نفت شيل ،ميدان پرمين
ميدلند کاهش چش��مگيري را در هزينهها تجربه کرده است .بهطوري که قيمت
توليد از  ۹۸دالر در س��ال  ۲۰۱۳به  ۳۸دالر در هر بش��که در س��ال  ۲۰۱۶رسيده
است .همچنين بسته به ميانگين پرداخت حقاالمتياز بيشتر ،ميزان کاهش در توليد
و تفکيک نوع ميدان هيدروکربني ،ميدان ايگلفورد بيش��ترين قيمت سربهسري
سرچاهي را در ميان بازيگران عمده نفت شيل در سال  ۲۰۱۶تجربه کرده است.

مقايسه با كشور كانادا

كشور كانادا نيز يكي از توليدكنندگان عمده منابع غيرمتعارف نفتخام جهان
بهشمار ميرود .البته عمده منابع نامتعارف اين كشور شامل ماسههاي نفتي بوده و
سهم نفت شيل بسيار اندك است .ماسههاي نفتي در کانادا يکي از هزينهبرترين
داراييهاي نفتخام در جهان براي توليد هس��تند .هر نوع دارايي نفتي در مناطق
مختلف مانند خاورميانه ،آمريکا ،آبهاي عميق و ماسههاي نفتي کانادا ،بسته به
پروژه خاص داراي محدوده وس��يعي از هزينهها ميباش��د .بنابراين ،تحليلگران
صنعت نوعاً به قيمت متوس��ط هر نوع دارايي به عنوان " هزينه" محصول اش��اره
ميکنند .بر اساس گزارش آژانس بينالمللي انرژي ،هزينه سربهسري توليد نفت
از ماسههاي نفتي كانادا از حدود حداقل  50دالر در هر بشكه تا بيش از 80-90
دالر در هر بش��كه متفاوت بوده و بطور متوس��ط در حدود  75دالر در هر بشكه
برآورد ميش��ود .اين رقم هزينه براي توليدكنندگان س��نتي خاورميانه در حدود
 27دالر در هر بش��كه براي خشكي و  41دالر درهر بشكه براي ميادين كمعمق
دريايي ميباشد .هزينه توليد نفت سنگين در حدود  47دالر در هر بشكه برآورد
شده است .همچنين هزينه توليد ميادين خشكي روسيه در حدود  50دالر در هر
بش��كه و براي ميادين دريايي عميق در حدود  50-55دالر در هر بش��كه برآورد
شده است (مرجع :آژانس بينالمللي انرژي).
مطالعه انجام شده توسط موسسه وودمکنزي نشان ميدهد هزينههاي سرچاهي
منابع غيرمتعارف در دو س��ال گذش��ته ،با کاهش  ۳۰تا  ۴۰درصدي همراه بوده
اس��ت .اين کاه��ش هزينهها با س��همي براب��ر و در دو بخش تقلي��ل هزينههاي
خدمات و بهبود بهرهوري و کارايي ،روي داده است .توليدکنندگان کوچک و
انعطافپذير منابع شيل در مقايسه با توليدکنندگان نفت متعارف ،از موفقيتهاي
چشمگيرتري در بخش کاهش هزينه توليد برخوردار بودهاند .بهطور کل ،عوامل
متفاوتي در کاهش قيمت سربهس��ري س��رچاهي بازيگران نفت شيل تأثير گذار
بوده است که از جمله آن به موارد ذيل ميتوان اشاره کرد:
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 1رون��د تغييرات توليد نفت بزرگترين تولي��د كنندگان نفت دنيا طي دوره

ﻣﺎﺧﺬ :اداره اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺮژي آﻣﺮﻳﻜﺎ ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اوﭘﻚ
2005-2018

 2ميزان افزايش توليد نفت شيل آمريكا در افق – 2020هزار بشكه در روز

سال

2010

2011

2012

افزايش ساليانه توليد

220

492

908

ماخذ :مطالعه موسسه راستاد انرژی نروژ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﺖ ﺷﻴﻞ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻃﻲ دوره 2014-2016
1241
516
-357
1155و ﺗﺎ ﺳﺎل 2020
 1120ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﺳﺎل 2018
اﻳﻦ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻲرود ﻛﻪ
777وﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎر
1191اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ
1039ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي در ﺳﺎل  ،2017ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺷﻴﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺧﻮد ﻃﻲ دﻫﻪ
آﺗﻲ اداﻣﻪ داده و از ﺣﺪود  4,1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  8,3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز در ﺳﺎل
 2025اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺟﺪول  : 2ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺷﻴﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻓﻖ – 2020ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز
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تغيير در س��اختار بهرهوري يعني ارتقاء عملکرد چاه که از طريق پيش��رفت در
تخمين بازيافت نهايي قابل اندازهگيري است.
ارتقاي دستاوردهاي بهرهوري و سود که از طريق تأثير در هزينه پايين حفاري
ل اندازهگيري است.
و تکميل چاه قاب 
نتیجهگیری

تأثيرات اقتصادي و سياس��ي افزايش توليد نفت در اياالت متحده ،چش��مگير
اس��ت .کاهش  ۲۰درصدي واردات نفت آمري��کا در طول يک دهه اخير ،ارائه
شغلهاي با درآمد باال در جوامع روستايي و همچنين کاهش  ۳۷درصدي قيمت
مصرفکننده براي بنزين داخلي نسبت به اوج قيمت در سال  ،۲۰۰۸از جمله اين
تأثيرات اس��ت .بنابراين ترس از کمبود ش��ديد انرژي در آمريکا که گريبان اين
کش��ور را در دهه  ۱۹۷۰گرفته بود با سياست «س��لطه انرژي» که از سوي دولت
جديد اين کشور نيز دنبال ميشود ،جايگزين شده است.
بر اساس مطالب ارائه شده بهنظر ميرسد در سالهاي آتي ،صنعت نفت جهان
با روند تغييرات اساسي زير روبهرو شود:
مناب��ع نامتعارف نقش مهمي در عرضه نفتخ��ام و گاز بازي خواهند کرد .در
ح��ال حاضر ح��دود  50درصد توليد نفت آمريكا از مناب��ع غيرمتعارف صورت
ميپذيرد.
با تحول توليد در نفت ش��يل ،بهنظر ميرسد جريان توليد نفتخام با يک تغيير
اساس��ي مواجه خواهد ش��د .صادرات نفت مس��ير خود را از خاورميانه به سمت
کشورهاي آسيايي به جاي اياالت متحده و اتحاديه اروپا تغيير خواهد داد.
بر اساس پيشبينيها سرمايهگذاري در بخش اکتشاف و توليد از منابع نامتعارف
ادامه خواهد يافت و بيشتر نيز خواهد شد تا ارزش منابع نامتعارف در دنياي انرژي
براي ساير توليدکنندگان نفت قابل درک شود.
توليد نفت شيل در سال  2016در حدود  5درصد از توليد جهاني بوده و عمدتاً
 3كاهش در قيمت سر به سري سرچاهي میادین كليدي نفت شيل
به واسطه بهبود فناوري توليد (واحد :دالر در هر بشكه)
سال

2013

2014

2015

2016

حوزه Permian Midland

98

83

56

38

حوزه Eagle Ford

85

73

60

39

حوزه Permian Delaware

81

64

48

33

حوزه Niobrara

73

62

45

34

حوزه Bakken

66

58

40
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در اياالت متحده صورت گرفته اس��ت .شايد در نگاه اول ،سهم  5درصدي اين
توليدات ،باعث اين تصور شود که توليد شيل چندان هم زياد نيست ،اما در واقع،
ب��ازار جهاني نفت تحت تأثير اين ميزان کم توليد قرار گرفته اس��ت زيرا س��بب
تغييرات پايدار در اين بازار شده است.
قبل از وقوع انقالب ش��يل ،قيمت نفت بهش��دت تحت تاثير تصميمات اوپک
قرار داش��ت و کاهش توليد اوپک ،افزاي��ش قابلتوجه قيمت نفت در بازارهاي
جهاني را بهدنبال داش��ت .چرا که اس��تخراج نفت ،مس��تلزم سرمايهگذاري اوليه
بسيار باال و زمان طوالني اس��ت .بنابراين در صورت کاهش توليد نفت از سوي
يک کشور ،کشورهاي ديگر نميتوانستند به سرعت توليد خود را افزايش دهند
و از شرايط افزايش قيمت نفت سود ببرند .به نوعي افزايش در توليد نفت شيل بر
ميزان تاثير گذاري اوپك بر بازار نفت اثرگذار خواهد بود.
بهط��ور كلي با ظهور ش��يلهاي نفت��ي ،بازار نفت دچار تحول ش��ده اس��ت.
توليدکنندگان شيل ،شرکتهاي نفتي کوچکي هستند که با هزينه سرمايهگذاري
پايي��ن ،قادرن��د با افزايش قيمت نفت به باالي نقطه س��ر به س��ري توليد آنها ،به
سرعت ،ظرف چند ماه توليد خود را افزايش داده و همچنين در صورت کاهش
قيمت نفت به زير نقطه س��ر به س��ري ،توليد خود را به سرعت کاهش دهند .در
نتيجه اگر تا قبل از ظهور شيل هاي نفت ،عربستان سعودي با داشتن ظرفيت خالي
خود ميتوانست بازار جهاني نفت را مديريت کند و به عبارتي ،توليدکننده شناور
باشد ،اکنون شيلهاي نفتي توليدکننده شناور خواهند بود .افزايش قيمت جهاني
نفت و متعاقباً اقتصادي بودن توليد نفت شيل در همين راستا از خواستههاي دولت
آمريكا به شمار ميرود.
در مقط��ع فعل��ي ،بزرگترين و مهمترين عامل تاثيرگذار بر بازار نفت در س��ال
 2018مي��زان توليد نفت از ميادين ش��يل آمريکاس��ت .البت��ه پيشبينيها در اين
زمينه بس��يار متفاوت است .در حالي که اوپک پيشبيني کرده که ميزان افزايش
توليد نفت شيل آمريکا در سال جاري ميالدي به  720هزار بشکه در روز برسد،
تحليلگران مؤسس��ه ريس��تاد انرژي نروژ اين رقم را بيش از يك ميليون بش��که
پيشبيني کردهاند كه مبين تأثير باالي آن در بازار نفت خواهد بود.
كاهش واردات نفت آمريكا بهواسطه توليد باالي حال حاضر از منابع نامتعارف
نفت ش��يل ( 5.5ميليون بش��كه در روز) و متعاقباً فعال نگه داش��تن شركتهاي
خصوصي توليدكننده و افزايش حاشيه سود توليد از منابع مزبور و نقش آفريني
نفت ش��يل در قيمتهاي جهاني ،از جمله انگيزهه��اي اصلي در باال بردن قيمت
جهاني نفت بهواسطه عوامل سياسي توسط دولت آمريكا بهشمار ميروند.
هدف گذاري توليد  12ميليون بشكه نفت در روز توسط اياالت متحده آمريكا
عمدتاً با توليد از منابع نفت ش��يل و افزايش س��اليانه توليد از اين منابع به بيش از
يك ميليون بش��كه در روز تا س��ال  ،2020با افزايش قيمت جهاني نفت متصور
خواهد بود.
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