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بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلف

عبدالصمد رحمتی*، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی  

تــا کنــون مطالــب بســیاری در خصــوص اثرگــذاری تغییــرات قیمــت نفت خــام بــر اقتصــاد و سیاســت 
ــاري بررســی  ــر صنعــت حف ــازار نفت خــام را ب ــان نگاشــته شــده اند کــه پیامدهــای تحــوالت ب جه
ــاد  ــر ابع ــام ب ــازار نفت خ ــانات ب ــذاری نوس ــه ي اثرگ ــی و مطالع ــه بررس ــن مقال ــدف ای ــد. ه کرده ان
ــت  ــت وس ــت نف ــای قیم ــی داده ه ــن بررس ــت. در ای ــی اس ــاری دریای ــژه حف ــاری به وی ــت حف صنع
ــت  ــی قیم ــی و جهان ــاخص های اصل ــی از ش ــه یک ــزاس )WTI )West Texas Intermediate ک تگ
ــع مختلــف  ــازار نفت خــام اســت و همچنیــن از اطالعــات و گزارش هــاي ســاالنه و بلندمــدت مناب ب
ــا بهــای نفت خــام طــی ســال هاي 2016-1946 بــه کار رفتــه اســت. روش اســتفاده شــده  در تطابــق ب
ــترس  ــع در دس ــواع مناب ــر از ان ــال حاض ــته و ح ــال هاي گذش ــای س ــی از داده ه ــری ترکیب به کارگی
بــوده اســت. در ایــن بررســي مشــخص می شــود کــه بــر اســاس آمــار و ارقــام تحلیــل شــده، فعالیــت 
ــاط در رشــد  ــن ارتب ــه ای کــه ای ــه یکدیگــر وابســته اند؛ به گون ــاًل ب ــاری و قیمــت نفت خــام کام حف
ــود  ــن کمب ــرمایه ای و همچنی ــای س ــش هزینه ه ــد، افزای ــاری جدی ــتگاه های حف ــاز دس ــاخت و س س

نیــروی کار ماهــر کامــاًل مشــهود اســت.
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اخبـار نوسـانات قیمـت نفت خـام همـواره از داغ تریـن خبرهـا در سـطح 
دنیـا بـوده اسـت. به هم خـوردن تعـادل در بـازار نفت خـام می تواند عدم 
ثبـات در هـر صنعتـی را به دنبـال 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 
شـن های نفتی کانـادا، حدود دوسـوم ذخایر نفت خام دنیـا در خاورمیانه 
و شـمال آفریقاسـت. بـر  ایـن اسـاس بحران هـا و درگیری هـای عمـده ي 
دنیـا ماننـد بحـران نفتـی سـال های 1973 و 1979و جنـگ خلیج فـارس 
در سـال 1990 تحـت تأثیـر تمرکـز منابـع کمیـاب در بخش هایـی از دنیا 
به ویـژه خاورمیانـه بـوده اسـت. در شـکل-1 شـوک های نفتـی رخ داده 
در بـازار جهانـی نفـت طی سـال های 2016-1946 و علل آن نشـان داده 

شده اسـت ]2و1[.
قیمـت نفـت در چنـد سـال اخیـر بسـیار متغیـر و بی ثبـات بـوده اسـت. 
بشـکه  بـه ازای هـر  برنـت  نفت خـام  قیمـت  فوریـه ي سـال گذشـته  در 
50 دالر شـد در حالـی کـه قیمـت نفـت WTI  بـه 47 دالر بـرای هـر 
بشـکه رسـید. در کاهـش قیمـت نفـت مجموعـه ای از عوامـل مختلـف 
اقدامـات سیاسـی عربسـتان سـعودی(،  )به ویـژه  اوپـک  ماننـد تصمیـم 
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 همچنیـن مجموعـه ای از 

اساسـی داشـته اند. نقـش  عوامـل ژئوپولیتیـک 
و  اقتصـاد  بـر  تأثیرگـذار  و  اسـتراتژیک  کاالی  یـک  به عنـوان  نفـت 
سیاسـت بین المللـی در سیاسـت خارجـی ابر قدرت های جهـان )به عنوان 

بزرگ تریـن مصرف کننـده ي ایـن منبـع انـرژی(، جایگاهی ویژه داشـته 
و همـواره کشـورها به دنبـال دسـتیابی به منابـع جدید نفتی برای اسـتفاده 

از آن در صنایـع نظامـی و اقتصـادی خـود بوده انـد.
ایــن کشــورها مســأله ي فــوق را مربــوط بــه امنیــت ملــی دانســته 
و اســتفاده از منابــع متنــوع و مطمئــن نفتــی را از عوامــل کلیــدی 
خــود  ثــروت  کســب  و  قــدرت  امنیــت،  بقــاء،  تضمین کننــده ي 
ــلیحات  ــرای تس ــرژی الزم ب ــن ان ــا تأمی ــو ب ــت از یک س ــد. نف می دانن
ــه تانک هــا، چرخ بال هــا، هواپیماهــا و رزم ناوهــا  نظامــی مــدرن از جمل
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــازد و از س ــتحکم می س ــورها را مس ــی کش ــپر دفاع س
بــه حرکــت درآوردن موتــور فــن آوري و اقتصــاد کشــور ها رشــد 
ــه  ــا توج ــن رو ب ــد. از ای ــن می کن ــا را تضمی ــادی آنه ــعه ي اقتص و توس

رابطه ي قیمت نفت خام با بحران هاي در دنیا به ویژه در خاورمیانه1
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بــه مــرز گســترده ي  آبــی در دنیــا و منابــع فــراوان نفــت و گاز در 
ــه ي فــن آوري برتــر جهــت اکتشــاف، حفــاری  اعمــاق ایــن آبهــا، ارائ
ــاس  ــن اس ــر ای ــی دارد. ب ــت خاص ــن اهمی ــن میادی ــرداری از ای و بهره ب
ــعه ي  ــاف و توس ــش اکتش ــت در بخ ــت نف ــعه ي صنع ــه توس ــه ب توج
میادیــن هیدروکربنــي جایــگاه ویــژه ای دارد. از ســوي دیگــر ایــن 
ــه ای کــه بیــش  ــات حفــاری اســت؛ به گون ــد عملی بخــش، خــود نیازمن
از نیمــی از کار توســعه ي مخــازن نفــت و گاز را صنعــت حفــاری انجــام 
می دهــد. از ایــن رو ارائــه ي فــن آوري برتــر جهــت اســتخراج از میادیــن 
هیدروکربنــی توســط دســتگاه حفــاری اهمیــت ویــژه اي دارد. در ادامــه 
طبــق داده کاوی انجــام شــده ارتبــاط نوســانات بــازار نفت خــام بــا بــازار 

ــت. ــده اس ــی ش ــاری بررس ــتگاه حف دس

1- نوســانات قیمــت نفت خــام و فعالیت هــای بیــن المللــی 
ــاری ــت حف صنع

ــازار نفت خــام  ــی ب ــه پویای ــاری ب ــش صنعــت حف ــن بخــش واکن در ای
بررســی می شــود. آمــار گــردآوري شــده طــي ســال هاي 2006- 1997، 
شــامل دســتگاه های حفــاری فعــال بین المللــی در خشــکی و دریــا، 
ــال  ــاری در ح ــتگاه های حف ــداد دس ــار تع ــه، آم ــاره ي روزان ــرخ اج ن
Baker Hughes, Rig Zone و  از ســایت های   ... فعــال و  ســاخت و 

ــت. ــده اس ــع آوری ش ODS-Petrodata جم
 در ایـن بررسـی از داده هـای قیمـت نفـت وسـت تگزاس به عنـوان یکی 
از شـاخص های اصلـی و جهانـی قیمـت بـازار نفت خـام اسـتفاده شـده 
اسـت. همچنیـن در ایـن مقالـه قیمـت نفت خـام بـه قیمـت گاز ترجیـح 
داده شـده زیـرا فـرض بر ایـن بوده کـه قیمت نفت خام نسـبت بـه قیمت 
گاز طبیعـی )کـه خود تحـت تأثیر قیمـت نفت خام قرارگرفته( شـاخص 
بهتـري بـرای فعالیت هـاي بین المللـی حفـاری بـوده اسـت. علـت دیگـر 
ایـن ارجحیـت نیز قیمت گـذاري گاز بر اسـاس هزینه های فـراوان حمل 

و نقـل اسـت کـه تمایل بـه بـازاري منطقـه ای دارد ]3[ .
ســال های  طــی  شــده  داده  نشــان  شــکل-2  در  کــه  همان گونــه 
قیمــت  آن  متعاقــب  و  حفــاری  دســتگاه هاي  تعــداد   1981 -1986

نفت خــام کاهــش قابل توجهــی داشــته اند. همچنیــن طــی ســال های 
ــه  2002-1987 نوســانات قیمــت نفت خــام به علــت تحــوالت خاورمیان
باعــث شــده فعالیت هــای حفــاری در بــازه اي مشــخص باقــی بمانــد کــه 
نشــان از سیاســت های اعمــال شــده توســط شــرکت های نفتــی در 
ــازار نفت خــام  میادیــن هیدروکربنــي در خصــوص بررســی نوســانات ب
ــازار  ــا افزایــش قیمــت نفت خــام، ب دارد. طــی ســال های 2008-2003 ب
را تجربــه  نیــز رشــد مداومــی  به کارگیــری دســتگاه های حفــاری 
کــرده اســت. بنابرایــن کامــاًل مشــهود اســت کــه فعالیت هــای اکتشــاف 
و توســعه ي )E & P( میادیــن هیدروکربنــي به طــور کلــی تحــت تأثیــر 

ــد. ــام باش ــت نفت خ ــرات قیم تغیی
ــه ي  ــت دامنـ ــت اسـ ــت نفـ ــش قیمـ ــمت افزایـ ــانات به سـ ــي نوسـ وقتـ
نگـــه  قابل پیش بینـــی  بـــازه اي مؤثـــر و  فعالیت هـــای حفـــاری در 
ـــود دارد.  ـــت وج ـــت نف ـــش قیم ـــار کاه ـــه انتظ ـــود؛ چراک ـــته مي ش داش
ـــارت  ـــاری و خس ـــف تج ـــم کش ـــرخ ک ـــل ن ـــی مث ـــن عوامل ـــر ای ـــالوه ب ع
جـــدی دســـتگاه حفـــاری به دلیـــل فصـــول طوفانـــی در جزایـــر 
کارائیـــب و خلیـــج مکزیـــک باعـــث تشـــدید محـــدود شـــدن بـــازار 
دســـتگاه حفـــاری در آمریـــکا می گـــردد ]4و5.[ به نظـــر می رســـد 
ــش  ــاز افزایـ ــه ي آغـ ــس از آن، نقطـ ــه ي دوم 2003 و پـ ــه ماهـ در سـ
تدریجـــی در حجـــم اشـــتغال بـــه کار دســـتگاه حفـــاری بـــا افزایـــش 

ــت 2 ــل قیم ــی در مقاب ــال بین الملل ــاری فع ــتگاه های حف دس
)WTI( طــی ســال های 1975-2016 نفت خــام 

3
تعــداد کل دســتگاه های حفــاری خشــکی و فعــال بین المللــی 

ــال های 1990-2016 ــی س ط

تعــداد کل دســتگاه های حفــاری دریایــی و فعــال بین المللــی 4
طــی ســال های 1990-2016
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فوق العـــاده ای در قیمـــت نفت خـــام همـــراه بـــوده اســـت. در پاســـخ 
بـــه ایـــن قیمـــت محـــرک، تعـــداد دســـتگاه های حفـــاری بین المللـــی 
بـــه بیشـــترین حـــد خـــود طـــی 12 ســـال گذشـــته رســـیده اســـت. بـــر 
ایـــن اســـاس حـــوزه ي منطقـــه ای آسیا-پاســـیفیک تمایـــل بـــه بـــازار 
فعـــال در دســـتگاه های حفـــاری دریایـــی داشـــته؛ در حالـــی کـــه 
بـــازار دســـتگاه های حفـــاری خشـــکی تحـــت ســـلطه ي خاورمیانـــه و 

].6[ )شـــکل های- 4و3(  آمریکاســـت 
به هـــر حـــال اشـــتغال بـــه کار دســـتگاه های حفـــاری بـــا افزایـــش 
ــت آن  ــه علـ ــوده کـ ــگام نبـ ــاً همـ ــام دقیقـ ــت نفت خـ ــی قیمـ تدریجـ
تأخیـــر زمانـــی به دلیـــل برنامه ریـــزی عملیـــات قبـــل از دوره حفـــاری 
ـــدود  ـــکی ح ـــش خش ـــد در بخ ـــرات می توان ـــن تأخی ـــت. ای ـــد اس و تولی
ـــد.  ـــول بیانجام ـــال به ط ـــدود دو س ـــاحل ح ـــش فراس ـــاه و در بخ ـــش م ش
به نظـــر می رســـد حساســـیت در نوســـانات قیمـــت نفت خـــام در 
ــي  ــر زمانـ ــت. تأخیـ ــه اسـ ــتر قابل توجـ ــق بیشـ ــای عمیـ ــاری آبهـ حفـ
بیـــن تغییـــرات قیمـــت نفت خـــام و اشـــتغال بـــه کار دســـتگاه حفـــاری 
می توانـــد به علـــت تغییـــرات قیمت هـــاي آتـــی بـــازار نفت خـــام 
بـــه  تعییـــن تصمیم گیـــری  نفتـــی جهـــت  توســـط شـــرکت های 
تخصیـــص بودجـــه ي حفـــاری بیـــن عملیـــات اکتشـــافی و توســـعه اي 
باشـــد. رابطـــه ي مســـتقیم و مثبـــت بیـــن فعالیـــت حفـــاری و قیمـــت 
نفت خـــام در درازمـــدت بدیـــن صـــورت اســـت کـــه بـــرای افزایـــش 
ـــد فعالیت هـــای  ـــکا، بای ـــادل 5 دالر در هـــر بشـــکه نفـــت آمری ـــي مع قیمت
ــورهای  ــد و در کشـ ــدود 35 درصـ ــده حـ ــاالت متحـ ــاری در ایـ حفـ
ــن  ــد. بنابرایـ ــش  یابـ ــد افزایـ ــا 20-10 درصـ ــل آفریقـ ــک مثـ غیراوپـ
ــا  ــه بـ ــد )کـ ــاف و تولیـ ــای اکتشـ ــر فعالیت هـ ــاری بـ ــای حفـ هزینه هـ
ذخایـــر نفتـــی اثبـــات شـــده جهـــان ارتبـــاط مســـتقیم دارد( اثرگـــذار 
ــخص  ــکا مشـ ــده در آمریـ ــام شـ ــات انجـ ــاس مطالعـ ــر اسـ ــت. بـ اسـ
گردیـــده کـــه بـــرای افزایـــش 10 درصـــدي قیمـــت نفت خـــام، بایـــد 
ـــش  ـــد افزای ـــک درص ـــاً ی ـــده تقریب ـــاالت متح ـــده ي ای ـــات ش ـــر اثب ذخای

ــد ]9و8و7[. یابـ
ســال های  طــی  شــده  داده  نشــان  شــکل-5  در  کــه  همان گونــه 
2009-2002 صنعــت نفــت در نتیجــه ي افزایــش قیمــت نفــت، ســطح 
ــه  ــی را تجرب ــاری دریای ــتگاه هاي حف ــری دس ــابقه ای از به کارگی بی س
کــرده اســت. مدتــی اســت کــه گزارش هــا و اظهــارات مختلفــی 
ــانه ها  ــی در رس ــاری دریای ــت حف ــش روی صنع ــکالت پی ــاره مش درب
ــت  ــهام نف ــت س ــت قیم ــی از اف ــأله ناش ــن مس ــه ای ــود ک ــر می ش منتش
شــرکت های مختلــف در ایــن صنعــت اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه 
ــد.  ــش یافته ان ــی کاه ــرز قابل توجه ــته به ط ــال گذش ــا از س ــي آنه تمام
ــد بررســی  ــن چالش هــا، ســرمایه گذاران نیازمن ــر ای به منظــور درک بهت
نــرخ اجــاره ي روزانــه و ضریــب بهره بــرداری در ایــن صنعــت هســتند. 
در واقــع ایــن مشــکالت عمدتــاً ناشــی از تعــداد زیــاد ســکوهای 
ــازار حفاری هــای دریایــی  ــزان تقاضاســت. ب ــا می حفــاری در مقایســه ب
ــه  ــاره ي روزان ــرخ اج ــرداری و ن ــب بهره ب ــاخص های ضری ــط ش توس

بررســی می شــود. در واقــع نــرخ اجــاره ي روزانــه تابعــی اســت از 
به خوبــی شــرایط  بــازار کــه می توانــد  حجــم عرضــه و تقاضــای 
ــبت  ــت از نس ــارت اس ــرداری عب ــب بهره ب ــد. ضری ــن کن ــازار را تبیی ب
ــد کل  ــب، درص ــن ضری ــود. ای ــای موج ــه دکل ه ــال ب ــای فع دکل ه
دکل هــای مشــغول بــه کار و همچنیــن ظرفیــت مــازاد موجــود در بــازار 
ــرداری از  ــره ب ــب به ــودار ضری ــن نم ــاس ای ــر اس ــد. ب ــان می ده را نش
نــاوگان دکل هــای حفــاری دریایــی در جهــان طــی چنــد ســال گذشــته 
کاهــش چشــمگیری داشــته؛ بدیــن ترتیــب کــه طــي ایــن مــدت تعــداد 
ــاری  ــای حف ــداد کل دکل ه ــه تع ــبت ب ــال نس ــاری فع ــای حف دکل ه
ــای  ــداد فعالیت ه ــن مســأله بیانگــر کاهــش تع ــه اســت. ای کاهــش یافت
ــرداری  ــب بهره ب ــر ضری ــا ب ــداد قرارداده ــراردادی اســت. کاهــش تع ق
و نــرخ اجــاره ي روزانــه نیــز مؤثــر بــوده و پیمانــکاران در تــالش بــرای 
حفــظ قــرارداد بــرای ســکوهای غیرفعــال هســتند. همان طــور کــه ایــن 
ــا وجــود برخــی حــرکات مثبــت در مــاه دوم  نمــودار نشــان می دهــد ب
ــدي کاهشــی در  ــه رون ــه از مــاه ژانوی ــرخ اجــاره ي روزان ســال 2014 ن
ــت.  ــرده اس ــه ک ــبی را تجرب ــي نس ــس از آن ثبات ــا پ ــه ام ــش گرفت پی
ــرخ  ــا ن ــن دکل ه ــود در ای ــاهده می ش ــودار مش ــه در نم ــور ک همان ط

اوگان دستگاه های حفاری دریایی5

نــرخ اجــاره ي روزانــه ي دســتگاه های حفــاری دریایــی 6
بین المللــی در اعمــاق متفــاوت دریــا
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ــاره ي  ــرخ اج ــد. ن ــي مي کن ــابهی را ط ــد مش ــز رون ــه نی ــاره ي روزان اج
ــدت  ــپتامبر 2014 به ش ــرداری در س ــب بهره ب ــد ضری ــز مانن ــه نی روزان
ــدي صعــودی را  ــه ي ســال جاری رون کاهــش یافــت؛ اگرچــه در ژانوی

ــت. ــده اس ــت مان ــون ثاب ــان تاکن ــرد و از آن زم ــه ک تجرب
اســاس و مبنــای رشــد به کارگیــری مســتمر نــاوگان دســتگاه های 
دریایــی ترکیبــی قیمــت بــاالی نفت خــام و پیشــرفت در فــن آوري 
ــدم  ــاری ع ــتگاه های حف ــي دس ــه کارآی ــود قابل توج ــا بهب ــه ب ــت ک اس
اســت. در  را کاهــش داده  بــازار حفــاری  نگرانی هــای  قطعیــت و 
ــالش  ــتین ت ــزن در نخس ــه  ي مخ ــن ناحی ــه عالی تری ــی ب ــه دسترس نتیج
 No Drilling امکان پذیــر مي شــود. راه حل هــای یک پارچــه ماننــد
)Surprise )NDS  کــه در محیــط حفــاری آبهــای عمیــق اســتفاده 
ــات  ــه ي اطالع ــات و ارائ ــت عملی ــی کیفی ــرز قابل توجه ــود به ط مي ش
ــن  ــت. همچنی ــش داده اس ــاه را افزای ــاری چ ــگام حف ــه اي در هن لحظ
ــا روش  ــاری ب ــات حف ــرای عملی ــا ب ــش تقاض ــا افزای ــت ب ــت نف صنع
زمــان واقعــی )Real Time( و بــرای ارائــه ي ســریع ســرویس حفــاری و 
ــرار  ــن قیمــت را مدنظــر ق ــا کیفیــت چاه هــا، بهتری ــع و ب ــل به موق تحوی

ــت. داده اس
بدیـن ترتیـب میانگیـن نرخ هـای اجـاره ی روزانـه دسـتگاه های حفـاری 
در سراسـر جهـان به طـرز قابل توجهـی افزایـش یافتـه اسـت )شـکل-6(. 
بـر این اسـاس نرخ هـای اجـاره ي روزانه ي دسـتگاه های حفـاری پایه دار 
و کشـتی های حفـاری دریایـی به طـرز چشـمگیری از میانگیـن 85-185 
هـزار دالر در سـال 2004 بـه میانگیـن 490-350 دالر در سـال 2008 
افزایـش یافتـه اسـت. الزم به ذکـر اسـت رونـد روبه رشـد نـرخ اجـاره ي 
روزانـه دسـتگاه های حفـاری نیز تحـت تأثیر نگرانی های زیسـت محیطی 
بـوده اسـت. بنابرایـن هزینه های حفـاری زمانی می تواند بیشـتر باشـد که 
عملیـات در مناطـق حفاظـت شـده یـا مناطـق دریایـی بـا اجـرای دقیق تر 

مقـررات زیسـت محیطـی انجام گـردد ]10[.

ــای  ــر فعالیت ه ــذاری ب ــام و اثر گ ــت نفت خ ــانات قیم 2- نوس
اکتشــاف و توســعه و هزینه هــای ســرمایه ای مرتبــط

ــف  ــمت های مختل ــرمایه ای در قس ــای س ــرف هزینه ه ــکل-7 ص در ش
نفــت نشــان داده شــده کــه طــی ســال های 2010-2013  صنعــت 
به طــور میانگیــن در تمامــي بخش هــا رشــد 12 درصــدی داشــته اســت. 
ــول  ــت اف ــن کاهــش 19 درصــدی در بخش هــای مذکــور به عل همچنی
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــال های 2016-2014 ب ــی س ــام ط ــت نفت خ قیم
در شــکل-8 رونــد صــرف هزینه هــای ســرمایه ای در بخــش اکتشــاف و 
ــازار دســتگاه های  توســعه نشــان داده شــده اســت. الزم به ذکــر اســت ب
حفــاری خشــکی نســبت بــه بــازار فراســاحل تمایل بیشــتری به نوســانات 
ــر هســتند. در  ــای بخــش خشــکی کوتاه مدت ت دارد؛ چراکــه قرارداده
ــاوگان دســتگاه های حفــاری خشــکی در معــرض  مقیــاس منطقــه ای، ن

ــد ]11[. ــرار دارن ــوازن عرضــه و تقاضــای منطقــه ای بیشــتري ق عدم ت
بــزرگ  شــرکت های   2004 ســال  در   IHS گــزارش  اســاس  بــر 

ــا  ــاط دنی ــی بودجــه ي اکتشــافی خــود را در بیشــتر نق ــاری بین الملل حف
کاهــش و در شــمال آمریــکا افزایــش داده انــد. همچنیــن شــرکت های 
کوچک تــر در حــال پــر کــردن بازارهــای خــاص و گوشــه مثــل 
حفــاری چاه هــای wildcat هســتند کــه جذابیــت مالــی بیشــتري دارنــد. 
کاهــش هزینه هــای ســرمایه ای اکتشــاف و توســعه ی شــرکت  های 
ــث  ــت باع ــن اس ــه ممک ــه ک ــش یافت ــکی افزای ــش خش ــی در بخ نفت
انعطاف پذیــری بیشــتر هزینه هــای ســرمایه ای شــیل آمریــکا شــود.

ایــن تغییــر نگــرش بوجــود آمــده در حفــاری توســعه ای موجــب 
به طــوری  نظــر در بودجــه ی ســرمایه ای شــرکت ها شــد؛  تجدیــد 
ــات  ــرای عملی ــون دالر ب ــی 182 میلی ــی آمریکای ــرکت های نفت ــه ش ک
ــاص  ــافی اختص ــات اکتش ــرای عملی ــون دالر ب ــرداری و 68 میلی بهره ب
ــدود 43  ــت؛ ح ــافی اس ــه اکتش ــده ي آن بودج ــمت عم ــه قس ــد ک دادن
میلیــون دالر در شــمال آمریــکا؛ 13 میلیــون دالر در کانــادا و 12 میلیــون 

ــاط. ــایر نق دالر در س
طــي ســال هاي 2014-2005 ســهام شــرکت های نفتــی و گازی در 
بــازار ســرمایه بــا ضریــب 2-1/3 در مجمــوع عملکــرد مناســبی داشــته 
ــا  ــام فعالیت ه ــپس نفت خ ــی و س ــت گاز طبیع ــش قیم ــا افزای ــت. ب اس
افزایــش یافــت و تمامــی شــرکت ها در سراســر زنجیــره ي ارزش از 

بــرای 7 پیش بینــی  و  ســرمایه ای  مخــارج  جهانــی  رونــد 
دالر( )میلیــارد  دولتــی  شــرکت های 

ــاف و 8 ــش اکتش ــرمایه ای در بخ ــای س ــی هزینه ه ــد جهان رون
ــام ــت نفت خ ــل قیم ــعه در تقاب توس
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ــره  ــتی به ــتی و پایین دس ــای میان دس ــش پروژه ه ــاری و افزای ــق حف رون
ــه ی یکــی  ــون صنعــت نفــت و گاز جهــان در بحبوب ــا اکن ــد. ام می بردن
ــد  ــه اســت. درآم ــرار گرفت ــر ق از شــدیدترین رکودهــای 30 ســال اخی
ســاالنه ي صنعــت نفــت در ســال 2015 حــدود20-10 درصــد کاهــش 
یافتــه؛ در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال 2014 حــدود 30-20 درصــد 
ــي 10-20  ــد کاهش ــی رود رون ــار م ــود انتظ ــد موج ــا رون ــه ب ــوده ک ب
درصــدي در ســال 2016 نیــز ادامــه یابــد. همچنیــن شــرکت های 
پروژه هــای   2017 و   2016 ســال هاي  در  دارنــد  قصــد  مذکــور 
خــود را به ترتیــب حــدود 4 و 2 درصــد کاهــش دهنــد. بــر ایــن 
ــود را  ــب و کار خ ــدل کس ــد م ــعی دارن ــی س ــرکت های نفت ــاس ش اس
ســخت گیرانه تنظیــم کــرده، هزینه هــای باالســری را کاهــش داده، 
ــق  ــا تزری ــی در پروژه ه ــورت قطره چکان ــرمایه ای را به ص ــاي س هزینه ه
ــدگان  ــا تأمین کنن ــرای کار ب ــه ب ــای خالقان ــا توســعه ي راه  ه ــد و ب نماین
ــان برســانند. در هــر صــورت  و شــرکای تجــاری، ایــن ســال ها را به پای
ــدی  ــای کلی ــه کاهــش دارایی ه ــور ب ــا مجب ــر ی شــرکت های کوچک ت
هســتند یــا محکــوم بــه خریــداري شــدن توســط رقبا و یــا ورشکســتگی. 
درآمــد ســالیانه ي برنامه ریــزی شــده ي 134 شــرکت اکتشــاف و تولیــد 
ــه ي  ــد کــه در ســال 2016 فاصل ــکا نشــان می ده ــع در شــمال آمری واق
بیــش از 50 میلیــارد دالری بیــن هزینه هــای عملیاتــی و ســرمایه ای 
ــه  ــرکت ها ب ــدي ش ــرای نیازمن ــانه ای ب ــه نش ــت ک ــد داش ــود خواه وج
ــرای تمامــی بازیگــران  تنظیــم مالــی و عملیاتــی اســت. ایــن اتفاقــات ب

ــود دارد. ــره ي ارزش وج ــر زنجی در سراس

3- نوسانات قیمت نفت خام و اثر گذاری بر نیروی کار
ریــزش کارگــران مهارتــی در صنعــت نفــت، ایــن صنعــت را در تمامــي 
ــت  ــرده اس ــه ک ــروی کار مواج ــزار نی ــود 380 ه ــر کمب ــا خط ــان ب جه
ــه ي اصلــی  ــی ضرب ــا ســال های آت ــا در ماه هــا ی )شــکل های-10و9(. ام
بــه صنعــت نفــت می توانــد بــا کاهــش نیــروی متخصــص اتفــاق بیافتــد. 
در حــال حاضــر صنعــت نفــت و گاز آمریــکا در پایــان امســال و اوایــل 
ــر  ــزار نف ــه 100 ه ــاز ب ــام نی ــت نفت خ ــود قیم ــس از بهب ــد و پ ــال بع س
نیــروی کار دارد. امــا کارگرانــی کــه از صنعــت نفــت بــه بیــرون 
ــام و  ــای نفت خ ــم قیمت ه ــس از ترمی ــت پ ــن اس ــده اند ممک ــده ش ران
شــاغل شــدن در ســایر صنایــع، رغبــت کمتــری بــرای بازگشــت داشــته 
باشــند و صنعــت نفــت بــا کمبــود نیــروی کار مواجــه گــردد. از زمــان 
شــروع افــت قیمــت نفت خــام از ســال 2014 تــا کنــون بیــش از حــدود 
291,500 شــغل در حــوزه ي انــرژی دنیــا از دســت رفتــه اســت. از نظــر 
کارشناســان حــوزه ي انــرژی آمریــکا پرداخــت زیــاد در صنعــت نفــت 
ــرکت های  ــرای ش ــر ب ــزار نف ــا 100 ه ــذب 80 ت ــکان ج ــد ام می توان
ــت  ــت نف ــاس صنع ــن اس ــر ای ــم آورد. ب ــی فراه ــرویس دهنده ي نفت س
ــاالت  ــکار در ای ــانی بی ــروی انس ــد از نی ــذب 11-8 درص ــه ج ــاز ب نی

ــده را دارد ]12[. متح
ــال  ــاری در ح ــتگاه حف ــدود 200-100 دس ــون ح ــار هم اکن ــق آم طب

راه انــدازی هســتند و در آینــده نیــاز بــه نیــروی انســانی افزایــش 
ــه برنامه ریزی هــای انجــام شــده جهــت  ــا توجــه ب ــا ب خواهــد یافــت. ام
ــهود  ــانی مش ــروی انس ــای نی ــاری تنگاه ــتگاه حف ــری 600 دس به کارگی
خواهــد شــد. شــرکت های نفتــی ادعــا می کننــد کــه بــا افزایــش 
ــود را  ــد خ ــرعت تولی ــد به س ــد دارن ــرز 50 دالر قص ــا م ــت ت ــای نف به
افزایــش دهنــد. امــا در ایــن راه بــا مشــکل کمبــود نیــروی کار مواجــه 
هســتند. از دســت دادن خدمــه به معنــای از دســت دادن تکمیــل همــه ي 
ــا را  ــن پروژه ه ــد ای ــت بخواه ــت نف ــر روزی صنع ــت و اگ پروژه هاس
ــد  ــران نمی توانن ــد. کارگ ــاز کن ــدا آغ ــد کار را از ابت ــد بای ــل کن تکمی
منتظــر بازگشــت قیمــت نفــت باشــند و بــا کاهــش حقوق شــان مجبــور 
ــام  ــای نفت خ ــی به ــد کنون ــه رون ــه ب ــا توج ــوند. ب ــرت می ش ــه مهاج ب
انتظــار نمــی رود در آینــده ي نزدیــک شــاهد افزایــش بهــای نفــت 
باشــیم. بنابرایــن انتظــار مــی رود رونــد کاهــش نیــروی متخصــص 

ــد. ــته باش ــه داش ــان ادام همچن

حــوزه ي 9 مختلــف  بخش هــای  در  انســانی  نیــروی  تعدیــل 
انــرژی آمریــکا در هــر فصــل

رویــداد تعدیــل نیــروی کار شــرکت های بخــش انــرژی 10
آمریــکا در ســال 2015
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4- اثرگـذاری نوسـانات قیمـت نفت خـام بـر اقتصاد کشـورهای 
وابسـته بـه نفت

ــد بســیار  ــی دارن ــر اقتصــاد کشــورهایی کــه اقتصــاد نفت بخــش نفــت ب
شــاخص های  ســایر  بــر  مؤثــر  عامــل  مهم تریــن  و  بــوده  مســلط 
ــی  ــی نفت ــوک های قیمت ــت ش ــدم مدیری ــن ع ــت. بنابرای ــادی اس اقتص
عــالوه بــر تأثیــرات اقتصــادی، تأثیــرات سیاســی و امنیتــی نیــز به دنبــال 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــت س ــت نف ــش قیم ــع کاه ــت. در واق ــد داش خواه
در کشــورهای مذکــور دولــت به علــت انعطاف پذیــری هزینه هــای 
جــاری )کــه بخــش عمــده ي آن مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد 
ــه  ــرا ب ــد و آن ــی بکاه ــای عمران ــت(، از هزینه ه ــی اس ــان دولت کارکن
هزینه هــای جــاری منتقــل کنــد. بنابرایــن نخســتین اثــر ایــن امــر ظهــور 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــش عمران ــام در بخ ــای نیمه تم ــی از طرح ه انبوه
ــود  ــی می ش ــوص در بخش های ــکاری به خص ــود و بی ــبب رک ــأله س مس
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــتفاده می کنن ــر اس ــران غیرماه ــاً از کارگ ــه عمدت ک
ــز  ــی نی ــی و سیاس ــای اجتماع ــه حوزه ه ــاد ب ــوزه ي اقتص ــی از ح بی ثبات
ــر  ــت تأثی ــه را تح ــا و بودج ــش ارزی، پرداخت ه ــرده، بخ ــرایت ک س
قــرار می دهــد و تــورم کــه از همــان ابتــدا وجــود داشــته ســبب کاهــش 
ــت  ــر جه ــای زی ــاس راهکاره ــن اس ــر ای ــود. ب ــادی می ش ــد اقتص رش
ــام  ــه انج ــردد ک ــنهاد می گ ــران پیش ــی از بح ــرکت های نفت ــروج ش خ
برخــی از ایــن اقدامــات یــا تمامــی آنهــا بســته بــه شــرایط خواهــد بــود:

 کاهش 50-30 درصدی هزینه های سرمایه ای

 توقف یا کاهش قراردادهای اشتراکی بای بک و سود سهام
 تبدیل دارایی ها به سبد سرمایه گذاری با درجه ي باال

 مذاکره ي جدی برای تنظیم قراردادها با قیمت 30-20 درصد کمتر
 تعدیل نیروی انسانی، کاهش حقوق و دستمزد نیروی کار

نتیجه گیری
تغییــرات قیمــت نفت خــام از نیروهــای محــرک اصلــی در بــازار 
دســتگاه حفــاری اســت. ایــن نتیجه گیــری می توانــد تقریبــاً یــک دهــه 
از نوســانات گســترده در قیمــت نفت خــام را بــه نمایــش بگــذارد. 
افزایــش قیمــت نفت خــام صنعــت دســتگاه حفــاری را تحریــک کــرده 
و موجــب تأثیــر بــر تصمیمــات ســرمایه گذاری می شــود. بــا ایــن حــال 
ــام،  ــت نفت خ ــش قیم ــاري از افزای ــت حف ــن صنع ــر پذیرفت ــل تأثی قب
یــک تأخیــر زمانــی وجــود دارد کــه منجــر بــه افزایــش عــدم اطمینــان، 
تردیــد در بــازار و در نتیجــه خــودداری بازیگــران ایــن صحنــه از 
ســرمایه گذاری بلندمــدت خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن، چالــش 
ــت  ــي، مدیری ــال های آت ــاری در س ــتگاه حف ــازار دس ــرای ب ــدی ب کلی
کمبــود نیــروی کار به منظــور اطمینــان از ســطح مطلــوب عرضــه اســت. 
بحــران نیــروی کار ممکــن اســت به شــدت برخــی از پروژه هــای نفتــی 
ــن  ــدازد. ای ــر بیان ــه تأخی ــری دســتگاه حفــاري را ب ــن به کارگی و همچنی
ــات  ــر اثب ــد و در نتیجــه ذخای ــر ســطح تولی ــاد ب ــه احتمــال زی ســناریو ب

ــود.  شــده ي نفــت جهــان اثرگــذار خواهــد ب
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