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تهیه و تنظیم: عبداهلل یونس آرا  شرکت ملی گاز ایران

گفتگوي اختصاصي اکتشاف و تولید با دکتر فریدون فشارکی:

منابع غیرمتعارف، قواعد بازی نفت را تغییر داده است

دکت�ر فریدون فش�ارکی یکی از کارشناس�ان 
ارشد بازارهای جهانی انرژی به  ویژه نفت و گاز 
اس�ت که طی سال  های اخیر در قالب مؤسسه  ي 
تح�ت مدیریت خ�ود ب�ا دفاتری در س�نگاپور، 
لندن و هوس�تون به بررس�ی مهم  ترین تحوالت 
بازارهای جهانی نفت و گاز پرداخته است. وی 
همچنین ارائه  ي مشاوره به برخی از شرکت  های 
بزرگ نفت و گاز و نیز شرکت  های دولتی نفتي 
در منطق�ه  ي خاورمیان�ه را در کارنام�ه  ي خ�ود 
دارد. دکت�ر فش�ارکی از طرف�داران دیدگاهی 
اس�ت ک�ه بهره  ب�رداری از مناب�ع هیدروکربنی 
غیرمتع�ارف نفت و گاز به  ویژه ش�یل  های گازی 
در منطقه  ي آمریکای ش�مالی را منش�أ تحوالتی 
گس�ترده در سازوکارهای س�نتی بازارهای نفت 
می  داند. ب�ه اعتقاد وی حضور موف�ق ایران در 
بازاره�ای جهانی نفت، نیازمن�د نگاهی دقیق به 
تحوالتی اس�ت که مناس�بات امروز این بازار را 

شکل می  دهد.
در ادامه مشروح گفتگوی ماهنامه  ي اکتشاف 
و تولی��د نفت و گاز با دکتر فریدون فش��ارکی 

مدیرعامل مؤسس��ه FACT Global Energy را 
می  خوانید.

: مهم ترین تحوالت س�اختاری 
س�ال های اخی�ر در بازاره�ای جهان�ی ان�رژی 
ارزیاب�ی  چگون�ه  را  گاز  و  نف�ت  به  خص�وص 

می کنید؟
بدون شك مهم ترین تحول اتفاقاتی است که 
در سال های اخیر در ایاالت متحده روی داده و 
این کش��ور را از یك کشور نیازمند به واردات 
نفت و گاز به یك کشور غنی تبدیل کرده است. 
این تحوالت را می  توان به چند قسمت مختلف 
تقس��یم کرد. نخست انقالب ش��یل  های گازی 
که منبع آن فراوانی این ذخایر در آمریکاس��ت 
که وجود آن از س��ال ها پیش محرز ش��ده بود. 
ام��ا اتفاق جدید آن اس��ت که هزین��ه  ي تولید 
ش��یل  هاي گازي از 10 به ح��دود 5-3 دالر در 
هر میلیون بی  تی  یو سقوط کرده است. از سوی 
دیگر به  دلیل وجود مقادیر زیاد مایعات شبیه به 
نفت در این ذخایر شامل میعانات گازي و نفت 

س��بك، تولید از آنها بسیار مقرون به  صرفه بوده 
و اساس��اً دیگر قیمت گاز چندان مطرح نیست؛ 
چراکه مایعات نفتی و میعانات تولیدی ارزش��ی 
به  مرات��ب بی��ش از گاز طبیعی دارن��د. بنابراین 
مي  توان گف��ت گاز برای تولیدکنندگان مجانی 
محس��وب می   ش��ود. همان  طور که در توسعه  ي 
فازهای مختلف پ��ارس جنوبی باید گاز طبیعی 
را ی��ك ف��رآورده  ي جانب��ی دانس��ت؛ چراکه 
محصول اصلی تولی��دی از این میدان، میعانات 

گازی است که ارزش بسیار بیشتري دارد.
توس��عه  ي تولی��د از ذخایر ش��یل  های گازی 
سبب ش��ده بر اس��اس پیش  بینی ها تا پایان سال 
ج��اری تولی��د گاز طبیع��ی ای��االت متحده از 
روس��یه هم فراتر برود و ب��ا درنظر گرفتن اینکه 
برنامه های ص��ادرات LNG و صادرات گاز به 
مکزیك نیز هم  اکنون در جریان اس��ت ایاالت 
متحده در جمع سه کشور صادرکننده  ي بزرگ 
LNG دنیا ق��رار خواهد گرفت. در حال حاضر 
 LNG قطر و اس��ترالیا دو صادرکننده  ي بزرگ
در جهان هستند که تا سال 2017 استرالیا از قطر 



گزارش
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پیش��ی خواهد گرفت. ورود ای��االت متحده به 
جمع س��ه صادرکننده  ي نخست LNG با درنظر 
گرفت��ن این واقعیت ک��ه آمریکا تا چند س��ال 
 LNG قبل یکی از بزرگ  تری��ن واردکنندگان
ب��ود نکته  ي مهمی محس��وب می  ش��ود. ضمن 
اینکه برآوردها نیز نش��ان م��ی  داد که با ادامه  ي 
آن رون��د، ایاالت متحده به نخس��تین یا دومین 
واردکننده  ي بزرگ LNG تبدیل خواهد ش��د. 
ام��ا روند کنونی کاماًل معکوس ش��ده و همه  ي 
ای��ن اتفاقات طي یك دوره  ي زمانی پنج س��اله 
رخ داده ک��ه به  همین دلیل این پدیده را انقالب 

شیل  هاي گازي گویند.
اتفاق جانبی دیگر آنکه این کش��ور تا پایان 
 LPG سال جاری به بزرگ  ترین صادرکننده  ي
)پروپان و بوتان( تبدیل می   شود. در حال حاضر 
قط��ر بزرگ  ترین صادرکننده  ي ای��ن فرآورده 
اس��ت و ام��ارات متحده  ي  عرب��ی و عربس��تان 
رتبه ه��ای دوم و س��وم را در اختی��ار دارن��د و 
ایران با فاصله  ي زی��ادی در رتبه  ي چهارم قرار 
دارد. اما به  زودی ایاالت متحده رتبه  ي نخس��ت 
ص��ادرات LPG را به خ��ود اختصاص خواهد 
داد و ب��ا ادامه  ي این روند تا س��ه س��ال آینده، 
ایاالت متح��ده رقمی بی��ش از صادرکنندگان 
دوم و س��وم را خواه��د داش��ت. نکته  ي جالب 
اینک��ه قیمت  گ��ذاری پروپان و بوت��ان در این 
کش��ور تحت  تأثی��ر قیمت های داخلی اس��ت و 
در ح��ال حاض��ر محموله های ای��االت متحده 
وقت��ی به بازار ش��رق )مثاًل ژاپن( می   رس��د 30 
درصد از قیمت های فعلی محموله های وارداتی 
این کش��ور ارزان  تر اس��ت. این امر سبب بروز 
تصادفات ش��دید قیمتی در بازار شده و به  طور 
قطع قیم��ت LPG که هم  اکنون عمدتاً توس��ط 
عربس��تان تعیین می   ش��ود باید کاهش یابد تا به 
قیمت LPG وارداتی از آمریکا برسد؛ چراکه با 
مقدار تولید ایاالت متحده غیرممکن اس��ت که 
قیمت LPG این کش��ور تا حد قیمت عربس��تان 

افزایش یابد.
سومین واقعیت و تحول س��اختاری در بازار 
طی س��ال های اخیر این است که ایاالت متحده 

به بزرگ  ترین تولیدکننده  ي میعانات دنیا تبدیل 
ش��ده اس��ت. تولید میعانات این کشور در حال 
حاضر 1/3-1/2 میلیون بش��که در روز اس��ت. 
به  غی��ر از آمری��کا، در تولی��د میعان��ات در دنیا 
قطر اول، ایران دوم و اس��ترالیا س��وم هستند اما 
در حال حاض��ر تولید میعانات ای��االت متحده 
بی��ش از مجموع تولید ایران و قطر اس��ت. البته 
به  دلیل قانون ممنوعیت ص��ادرات نفت  خام در 
این کش��ور، میعان��ات آمریکا نیز ک��ه از انواع 
نفت  خام محسوب می  شود فعاًل صادر نمی شود. 
هرچند لغو این ممنوعیت در دست بررسی بوده 
و ممکن است به  زودی امکان صادرات میعانات 

نیز فراهم شود.
واقعی��ت چهارم در این بخ��ش نیز مربوط به 
ای��االت متح��ده و ناش��ی از آزادی ص��ادرات 
فرآورده های نفتی است. آمریکا در حال حاضر 
به بزرگ  ترین صادرکننده  ي فرآورده های نفتی 
دنی��ا تبدیل ش��ده و این اتفاق در س��ال جاری 
رخ داده اس��ت. در ح��وزه  ي تولی��د میعانات و 
نفت س��بك و متعاقب انقالب شیل  هاي گازي، 
تولیدات جدید ایاالت متح��ده در حال حاضر 
رقمی معادل 2/5 میلیون بش��که در روز اس��ت 
ک��ه این رقم تا س��ال 2017 به 4 میلیون بش��که 
در روز خواهد رسید و احتماالً در همین مقدار 
نیز متوقف خواهد ش��د. ام��ا به  هر حال این رقم 
از تولی��دات کش��ورهایی مث��ل ای��ران و عراق 
بیش��تر اس��ت. در عین حال آمریکا با بازکردن 
دره��ای خ��ود روی س��رمایه  گذاران حوزه  ي 
پتروش��یمی، در این بخش نی��ز تحولی عظیم را 
تجربه کرده اس��ت. طی س��ال های اخیر شاهد 
هجوم سرمایه  گذارانی هس��تیم که با استفاده از 
خوراک اتان در فرآیندهای شکس��ت اتان، به 
تولید محصوالت پایه  ي پتروشیمی پرداخته  اند. 
در حال حاضر ای��ن خوراک در ایاالت متحده 
بس��یار ارزان اس��ت )4 دالر ب��ه  ازاي هر میلیون 
بی  تی  ی��و( که با افزای��ش تقاض��ا حداکثر به 7 
دالر به  ازاي هر میلیون بی  تی  یو خواهد رس��ید. 
این رقم در مقایس��ه با قیمت 15 دالر به  ازاي هر 
میلیون بی  تی  یو در ژاپن، تفاوت بسیار محسوسی 

دارد. همچنی��ن ای��االت متحده ص��ادرات اتان 
را آغاز کرده که در ای��ن حوزه صادرکننده  ي 
عمده  ي دیگ��ری وجود ن��دارد. البت��ه ایاالت 
متح��ده مدت  ه��ا صادرکنن��ده  ي ذغال  س��نگ 
بوده اس��ت. هرچند به  دلی��ل وجود گاز ارزان و 
توجیه  ناپذیر شدن مصرف ذغال  سنگ، آمریکا 
پس از اس��ترالیا و چین به سومین صادرکننده  ي 
بزرگ ذغال  س��نگ تبدیل ش��ده است. عوامل 
باال را می ت��وان مهم ترین تحوالت س��اختاری 
در بازار انرژی و در مورد کش��وری دانست که 
عنوان بزرگ  تری��ن واردکننده  ي نفت و گاز را 
به خ��ود اختصاص داده ب��ود و در حال حاضر 
در س��وي دیگر ب��ازار به یک��ی از بزرگ  ترین 

صادرکنندگان تبدیل شده است.

: در اروپا طی س�ال های اخیر 
شاهد چه تحوالتی بوده ایم؟

اروپا به  دلی��ل زیاد بودن مالی��ات بر مصرف 
فرآورده های نفتی، ش��اهد اتفاق��ات این  چنینی 
نبوده اس��ت. در اروپا 80 درصد قیمت بنزین را 
مالیات تش��کیل می دهد؛ این در حالی است که 
ای��ن رقم در آمریکا کمتر از 10 درصد اس��ت. 
بنابرای��ن در اروپ��ا، افزایش قیم��ت نفت تأثیر 
چندانی ب��ر قیمت فرآورده ها نخواهد داش��ت؛ 
چراکه س��هم مالیات آنقدر قابل  مالحظه اس��ت 
که مانع از بروز اثرات افزایش قیمت می ش��ود. 
این در حالی اس��ت که در آمریکا حتی با یك 
نوس��ان کوچك در قیمت نفت، شاهد تغییرات 
قیم��ت در پمپ  بنزین ه��ا هس��تیم.  محس��وس 
بنابراین در اروپ��ا تقاضای نفت و فرآورده های 
نفت��ی روندی کاهن��ده را تجربه می کند و حتی 
ام��کان توق��ف روند س��قوطی و ثب��ات روند 
مصرف نیز وجود ندارد. در س��ال های گذش��ته 
در ژاپن، کره  ي  جنوبی، استرالیا، نیوزلند و سایر 
کش��ورهای صنعت��ی نیز همچنان روند س��قوط 
تقاض��ا ادامه داش��ته و این رون��د کم  و  بیش در 
آینده نیز ادامه خواهد داش��ت. ام��ا در ایاالت 
متحده، در ح��ال حاضر تقاض��ای نفت باثبات 
اس��ت؛ چراکه رش��د اقتصادی ناشی از انقالب 
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ش��یل  هاي گازي بر آین��ده  ي اقتص��اد آمریکا 
تأثیرگذار بوده است.

: مالحظات زیس�ت محیطی در 
تولی�د نف�ت و گازه�ای غیرمتع�ارف در ایاالت 

متحده چه جایگاهی دارد؟
بنده کم  و  بی��ش با بحث های��ی در خصوص 
اثرات محدودکننده  ي مالحظات زیست محیطی 
ب��ر تولید نفت و گازه��ای غیرمتعارف آمریکا 
مواجه شده ام. اما واقعیت این است که دوره  ي 
چنین مباحثی گذشته و تولید از این منابع آنقدر 
ب��رای اقتصاد منطق��ه  ي آمریکای  ش��مالی مهم 
است که هیچ عامل بازدارنده ای نمی تواند آنرا 
متوقف کند. حدود 4-2 میلیون فرصت شغلی 
در ایاالت متحده، چندین تریلیون دالر درآمد، 
آینده  ي روش��ن اقتصادی آمریکا از این حیث 
و مزیت های قابل  توجهی که اقتصاد آمریکا از 
این نظر در مقایسه با س��ایر اقتصادهای بزرگ 
و صنعت��ی مث��ل ژاپ��ن، اروپا و چی��ن دریافت 
می کند سبب شده که با هیچ دلیل و مالحظه ای 
نتوان رش��د روزافزون تولید گاز از این منابع را 

متوقف کرد.

و  هن�د  و  چی�ن  ش�رایط   :
تأثیرگذاری آنها ب�ر بازارهای جهانی انرژی در 

سال های اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
جالب اس��ت ک��ه بدانید چی��ن بزرگ  ترین 
ذخای��ر گازهاي ش��یلي اثبات ش��ده  ي دنیا )نه 
ذخایر احتمال��ی و بالقوه( را در اختیار دارد. اما 
این کش��ور امکان تولید از ای��ن منابع را ندارد؛ 
چراکه براي این منظ��ور نیاز به زیربنا، خط  لوله 
و سرمایه گذاری های گس��ترده ای دارد. نکته  ي 
دیگر آن اس��ت که منابع گازهاي شیلي ایاالت 
متح��ده عمدت��اً در بیابان ه��ا، کوه ه��ا و دره ها 
متمرکز ش��ده که عماًل خالی از سکنه هستند و 
امکان اس��تقرار تأسیسات و تجهیزات استخراج 
و تولی��د گاز در آنها وج��ود دارد. اما در چین 
بخ��ش مهم��ی از ای��ن ذخای��ر، در زمین های 
کش��اورزِی در دست کش��ت متمرکز شده که 

انج��ام عملیات اکتش��اف و تولید ای��ن ذخایر 
س��بب بروز اختالل و توق��ف در روند زندگی 
اقتصادی م��ردم منطقه می ش��ود. تولید از منابع 
گازهاي ش��یلي موجب ایجاد زلزله های خفیفي 
در این مناطق می ش��ود که انس��ان ها آنرا حس 
نمی کنن��د اما برای حیوانات قابل  حس اس��ت و 
موجب وحش��ت و اختالل در روند عادی تولید 
آنها مثل ش��یردهی، جفت گیری و... می ش��ود. 
در ه��ر منطقه ای از چین که مبادرت به تولید از 
منابع گازهاي شیلي شده اعتراضات گسترده  ي 
محلی را به  دنبال داش��ته اس��ت. در اروپا هم از 
ابتدا بنا بر مالحظات زیست محیطی انجام تولید 
از این منابع با ممانعت روبرو شده است. فرانسه 
تولید از منابع گازهاي شیلي را غیرقانونی اعالم 
کرده اس��ت. در انگلس��تان مجموع��ه   قوانین و 
مقرراتی در دس��ت تدوین است تا امکان ورود 
و سرمایه گذاری شرکت ها در این حوزه فراهم 
ش��ود. اما چون منابع گازهاي ش��یلي انگلستان 
و چی��ن فاقد میعانات هس��تند توجی��ه اقتصادی 
س��رمایه گذاری در تولید از این منابع به  ش��دت 

کاهش می یابد.
طی سال های گذش��ته تقاضای نفت در چین 
ساالنه 500-400 هزار بشکه در روز رشد کرده 
اما امس��ال میزان رش��د آن به حدود 200-250 

هزار بشکه در روز رسیده  است.

: آیا رش�د اقتص�ادی چین هم 
کاهش یافته است؟

بل��ه، البته رش��د اقتصادی از نظ��ر درصد 
کاهش یافته اس��ت. اما با ای��ن حال از لحاظ 
حجم، رقم بس��یار زیادي محس��وب می شود 
و از ح��دود 10 درصد ب��ه حدود 7/5 درصد 
رس��یده که این رقم در مقی��اس اقتصاد چین 
بس��یار زیاد اس��ت. ضمن اینک��ه دولت این 
کش��ور هم اقدامات متعددی ب��رای محدود 
کردن تقاضای فرآورده های نفتی انجام داده 
و تالش کرده رش��د تقاض��ای فرآورده های 

نفتی را به نصف متوسط ساالنه برساند.
نتایج این تحوالت آن اس��ت که امکان دارد 

در میان مدت اتکا به نفت تولیدکنندگان سنتی، 
رشدی شبیه به سال های گذشته را نداشته باشد. 
در ای��ن میان تحوالت ژئوپلیتی��ك مانند اعمال 
تحریم بر ایران و تداوم ناآرامی هاي لیبی سبب 
ش��ده حدود 2/5 میلیون بشکه نفتی که باید در 
ب��ازار تزریق می ش��د حذف گ��ردد و در نتیجه 
قیمت نفت هنوز باالس��ت. ش��اید طي روزهاي 
گذشته نیز حمله گروه داعش به عراق از دیدگاه 
فیزیکی حدود 300-200 هزار بشکه از تولید را 
کاسته باش��د که خود این رقم به  راحتی توسط 
عربستان قابل  جبران اس��ت اما اثرات روانی آن 
بر ب��ازار موجب افزای��ش 6 دالری قیمت نفت 
ش��ده اس��ت. دامنه  ي اثرگذاری مس��ائل روانی 
نیز محدود بوده و به س��رعت کمرنگ می شود. 
مس��ائل ژئوپلیتی��ك قابل  پیش بین��ی نیس��تند و 
متخصصان معموالً برای ارائه  ي چشم اندازی از 
تحوالت بازار، عرضه و تقاضا و قیمت های تابع 
آن را در بازار رصد می کنند. اما اینکه مثاًل فردا 
در نیجریه چه اقدامي توس��ط شورشیان موجب 
بروز اختالل در تولید نفت این کش��ور می شود 
قابل  پیش بین��ی نیس��ت. ممکن اس��ت ب��ا ورود 
کامل ای��ران و ونزوئال به ب��ازار، قیمت ها افت 
قابل  مالحظه ای داش��ته باشند. در نهایت آنچه به 
آن اطمینان داریم این مطلب اس��ت که امروزه 
برای نخس��تین بار در بازار نفت قیمت ها سقف 
و کف دارند. بررسی ها و رخدادهای سال های 
اخیر نش��ان داده که س��قف قیمت حدود 120 
دالر در هر بش��که و کف آن مع��ادل 80 دالر 
در هر بش��که است. قیمت نمی تواند از 80 دالر 
پایین ت��ر بیاید زیرا در این صورت تولید نفت از 
منابع غیرمتعارف س��قوط می کند و در صورت 
فراتر رفتن قیمت از 120 دالر هم شرایط اقتصاد 
جهانی به  گونه ای دچار اختالل خواهد ش��د که 
تولیدکنن��ده  ي بزرگی مثل عربس��تان با افزایش 
تولی��د خود مانع از افزایش قیمت خواهد ش��د. 
در این دامنه 120-80 دالری، نوس��انات، ناشی 
از رویدادهای بازار و جانب عرضه و تقاضاست 
و خارج از این دامنه، عوامل خارج از بازار مثل 
اس��تفاده از نیروهای نظامی تالش خواهند کرد 
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قیمت به بازه  ي موردنظر بازگردد.
نق��ش عربس��تان در حف��ظ ثبات ب��ازار در 
س��ال های اخی��ر در مح��دوده  ي تولی��د 9-10 
میلیون بش��که در روز بوده و این کش��ور سعی 
کرده نوس��انات عرضه و تقاض��ا در این بازه را 
با واکنش مناس��ب در تولید مدیریت کند. اما با 
بازگش��ت ایران و لیبی که حداق��ل 2/5 میلیون 
بشکه نفت جدید را به بازار عرضه خواهند کرد 
عربس��تان به  همین میزان تولید خ��ود را کاهش 
نخواه��د داد و به این ترتی��ب مقداري کاهش 
قیمت در بازار قطعی خواهد بود. با بروز اختالل 
در صادرات نف��ت لیبی با وجودی که برخی از 
تولیدکنندگان نفت حاش��یه  ي خلیج فارس مثل 
ام��ارات و کویت مقداري تولی��د نفت خود را 
افزایش دادند اما بخش مهم جبران نفت حذف 
ش��ده از بازار توسط عربس��تان صورت گرفت. 
مثاًل کش��وری مانند قطر اساس��اً امکان افزایش 
تولید ندارد. همین طور همه  ي سهم نفت حذف 
ش��ده  ي ایران از بازار هم اکنون توسط عربستان 
گرفته شده اس��ت. ضمن اینکه سهم عراق قبل 
از حمله  ي نظامی آمریکا را نیز عربس��تان از آن 
خود کرده و این کشور همچنان امکان افزایش 
تولید ت��ا حدود 12/5 میلیون بش��که در روز را 
نیز دارد. در حال حاضر سطح قیمت ها در بازار 
قابل  قبول است و مش��کلی برای تولیدکنندگان 
ایجاد نش��ده اما پیش بینی مي  ش��ود که مش��کل 
به  زودی و با ورود یک��ی از این تولیدکنندگان 

به بازار رخ خواهد داد.

مناب�ع  از  تولی�د  اث�رات   :
غیرمتعارف در آمریکای  شمالی بر بازارهای نفت 

و گاز در بلندمدت چه خواهد بود؟
می دانیم که تولید نفت غیرمتعارف )ش��امل 
میعانات و نفت س��بك( تا 4 میلیون بش��که در 
روز افزایش خواهد یافت. برخی منابع این رقم 
را تا 5 میلیون بشکه نیز برآورد کرده اند؛ این در 
حالی است که عده ای معتقدند میزان تولید این 
منابع از 3 میلیون بشکه فراتر نخواهد رفت. رقم 
4 میلیون بش��که بر اساس پیش بینی در سال های 

2018-2017 تحق��ق خواه��د یاف��ت و به این 
ترتی��ب تا 2017 تولید نفت خ��ام ایاالت متحده 
از عربستان هم فراتر خواهد رفت. با این تفاوت 
که آمری��کا  همچن��ان واردکننده و عربس��تان 
همچن��ان صادرکننده اس��ت. نکته  ي مهم دیگر 
این است که به  دلیل زیاد بودن هزینه های تولید 
از مناب��ع غیرمتع��ارف، برای نخس��تین بار یك 
کف قیمت در بازار ایجاد ش��ده که این رخداد 
هی��چ گاه در بازار نفت اتفاق نیافتاده بود. مزیت 
کف قیمت این است که این اجازه را به همه  ي 
س��رمایه گذاران و تولیدکنن��دگان می دهد که 
بدون وحشت از احتمال افت و سقوط قیمت ها، 
مب��ادرت ب��ه س��رمایه گذاری در ظرفیت ه��ای 
تولیدکنن��دگان  از  بس��یاری  کنن��د.  تولی��دی 
کوچك نف��ت طي دهه ه��ای گذش��ته به  دلیل 
اف��ت ناگهانی قیمت در بازار، س��رمایه خود را 
از دس��ت داده و ورشکست شده اند. اما شرایط 
فعلی، کف��ی را ایجاد کرده که تضمین کننده  ي 
س��ودآوری با درج��ات مختلف ب��رای همه  ي 
تولیدکنندگانی اس��ت که می توانند با این کف 

قیمت، تولید داشته باشند.

: شرایط فعلی بازار جهانی نفت 
را برای ورود ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

واقعیت این اس��ت ک��ه ب��رای جلوگیری از 
کاه��ش قابل  توج��ه قیمت ه��ا، عرضه کنندگان 
فعلی باید بخشی از تولید خود را کاهش دهند.

: مواض�ع وزیر نف�ت که اعالم 
ک�رده به ه�ر قیمت�ی )حت�ی کاه�ش احتمالی 
قیمت ها( ایران به بازار بازگش�ته و جایگاه خود 
را احیا خواهد کرد را چگونه ارزیابی می کنید؟

به  عقی��ده  ي بنده از دیدگاه اس��تراتژیك این 
موضع درستی است. چراکه اگر چنین موضعی 
اتخاذ و اجرا نشود برای همیشه بازار را از دست 
خواهی��م داد. زیرا تولید نفت براي کش��ورهای 
عض��و اوپك از دو جنبه اهمیت دارد؛ نخس��ت 
بحث درآمد حاصل از صادرات و دوم جایگاه 
و اهمیتي که کش��ورها در دنیا در اثر تولید نفت 

به  دس��ت می آورند. بنابراین ای��ران برای حفظ 
اعتب��ار جهاني خود باید تولی��د نفت را افزایش 
دهد. حتی وقتی رقم بیش از 5 میلیون بش��که را 
اع��الم می کند مفهوم ضمنی آن این اس��ت که 
دست  کم سایر اعضای اوپك باید خود را برای 
تولید 3/8-3/5 میلیون بش��که نفت توسط ایران 
آماده کنند. در واقع ایران با اعالم این موضع به 
رقبای خود اعالم می کند که خروجش از بازار 
طي س��ال های گذش��ته موقتی بوده و به  ش��دت 
خواهان بازیاب��ی جایگاه خود اس��ت و همه  ي   
کش��ورها باید خود را برای پذیرش این واقعیت 
آماده کنند. همچنان که عراق هم تالش زیادی 
کرده تا بتواند بعد از س��ال ها جایگاه سابق خود 
را در ب��ازار نفت احیا کند. واقعیت این اس��ت 
که بازگش��ت تولید و صادرات ایران به س��طح 
قبل از تحریم، قطعاً ب��ا افت قیمت برای همه  ي 
تولیدکنن��دگان هم��راه خواهد ب��ود و به  ناچار 
اعض��ای اوپك باید با نشس��ت های مش��ترک 
وضعی��ت را ارزیاب��ی کرده و مواض��ع ایران و 
خواس��ته اش را برای بازیابی سهم خود از بازار 
بررس��ی کنند و به رس��میت بشناس��ند. واقعیت 
این اس��ت که اعضای اوپك بدون افت قیمت، 
حاضر نیس��تند نشس��تی داشته باش��ند و شرایط 

یکدیگر را بررسی کنند.

: ارقام�ی ک�ه در م�ورد تولید 
آتی نف�ت عراق به می�زان 12 میلیون بش�که در 
روز اعالم می ش�ود تا چه ح�د مبتنی بر واقعیت 

و قابل  تحقق است؟
ارقام درس��ت اس��ت و از نظر ذخایر، ظرفیت 
الزم برای تحقق این رقم وجود دارد اما در عمل 
عراق به این ارقام نخواهد رس��ید. قراردادهایی 
که عراق در حال حاضر با ش��رکت های بزرگ 
نفتی مثل بی پی، ش��ل، لوک اویل، پتروناس و... 
برای توس��عه  ي ظرفی��ت تولید خ��ود در خارج 
از اقلیم کردس��تان امضا کرده ب��ه رقمی حدود 
11 میلیون بش��که در روز می رس��د؛ اما تولید با 
صادرات متفاوت اس��ت. عراق مازاد تولید خود 
را ی��ا باید از طریق ترکیه انتقال دهد که در حال 
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حاضر خطوط  لوله  ي آن منطقه در اختیار کردها 
)و در ای��ن اواخر گروه داعش( قرار دارد یا باید 
آن  را از مس��یر جن��وب و از س��مت بصره منتقل 
کند که این مس��یر نیز ظرفی��ت محدودی برای 
صادرات دارد. ظرفیت SPMها برای انتقال نفت 
ی��ا فن  آوری های امروز حدود 900 هزار بش��که 
در روز اس��ت که گفته می ش��ود امکان  ساخت 
چهار یا حداکثر پنج SPM وجود دارد. با درنظر 
گرفت��ن چه��ار SPM، در مجم��وع 3/6 میلیون 
بشکه ظرفیت صادرات جدید ایجاد خواهد شد 
و 2/2 میلیون بش��که ظرفیت هم در بصره وجود 
دارد ک��ه حداکثر ظرفیت عملیات��ی آنها نیز 90 
درصد اس��ت. با لحاظ ک��ردن این رقم، ظرفیت 
صادرات حداکثر 5 میلیون بشکه در روز است و 
بیشتر از این رقم نمی توان از مسیر جنوب عراق 
نفت ص��ادر کرد. دیگر گزین��ه  ي موجود برای 
صادرات س��وآپ نفت با ایران است که آن هم 
بستگی به ظرفیت پاالیش��گاه آبادان دارد. براي 
آن مس��یر هم می توان حداکثر 300 هزار بشکه 
در روز درنظ��ر گرفت؛ ضمن اینکه پاالیش��گاه 
آبادان به  دلیل قدیمي  بودن با محدودیت ظرفیت 
روبرو اس��ت. در خصوص سایر مسیرها نیز باید 
اح��داث خطوط  لوله  ي جدید از ترکیه، س��وریه 
ی��ا اردن )بندر عقب��ه( مدنظر قرار گی��رد که با 
توجه به ش��رایط فعلی ام��کان تحقق هریك از 
این گزینه ها در کوتاه مدت و میان مدت متصور 
نیس��ت. مس��یر دیگری نیز برای انتقال از طریق 
عربستان وجود داشته؛ در گذشته عراق از طریق 
خط  لوله ای موس��وم ب��ه IPSA بخش��ی از نفت 
صادرات��ی خود را از خاک عربس��تان به دریای 
احمر صادر می کرده اس��ت. در حال حاضر این 
خط در اختیار عربس��تان قرار دارد و غیرممکن 
است اجازه  ي صادرات نفت عراق از آن مسیر را 
بدهد. از این  رو در آینده  ي بلندمدت، صادرات 
نفت عراق تا 6-5 میلیون بش��که در روز محدود 
باقی خواهد ماند. ترکیه نی��ز تمایلی به دریافت 
نف��ت از ع��راق و ص��ادرات نفت این کش��ور 
ندارد. چراکه در ح��ال حاضر نفت ارزان قیمت 
کردس��تان را دریافت و ص��ادر می کند. در این 

زمینه اتفاقات اخیر هم بیشتر به کردستان کمك 
کرده و ترکیه نیز بیش��تر تمایل دارد اتکای خود 

را از عراق به کردستان منتقل کند.

: جایگاه ایران را در میان مدت 
و بلندم�دت در بازاره�ای جهانی انرژی چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در زمینه  ي تولید نفت اعتقاد دارم که جایگاه 
میان مدت و بلندمدت ای��ران تفاوت عمده ای با 
وضعیت سال های قبل از تحریم نخواهد داشت. 
برخی گزارش  ها حاکی از آن اس��ت که امکان 
افزایش ظرفیت تولید به میزان 1/5 میلیون بشکه 
در روز از حوزه  ي غرب کارون وجود دارد که 
باید دید در عمل چه مقداري از این میزان محقق 
خواهد ش��د. در عین ح��ال بنده معتق��دم ایران 
کشوری گازخیز است و ظرفیت قابل  مالحظه ای 
ب��رای تولی��د گاز در کش��ور وج��ود دارد که 
می ت��وان در زمین��ه  ي ص��ادرات و تجارت گاز 
در میان م��دت و بلندمدت، جایگاهی متفاوت با 

شرایط فعلی را براي کشور تصور کرد.

ب�رای  موج�ود  چالش ه�ای   :
بازگش�ت ایران به بازاره�ای جهانی نفت عمدتًا 

شامل چه مواردی است؟
نکته  ي اصلی آن است که ایران رقیبی عمده 
در بازار جهانی نفت پی��دا کرده و بنده معتقدم 
برخالف تص��ور عموم��ی، این رقی��ب، عراق 
نیس��ت بلک��ه ایاالت متحده اس��ت. بر اس��اس 
چارچوب ه��ای فعلی قراردادی، ش��رکت های 
س��رمایه گذار در توس��عه  ي منابع و مخازن نفت 
و گاز مال��ك نف��ت و فرآورده ه��ای تولی��دی 
نیس��تند و تنها می توانند ق��رارداد خدمات امضا 
کنن��د. البته ب��ا تغیی��ر در قوانین و مق��ررات از 
ای��ن بابت هم اطمینان نس��بی وج��ود ندارد. در 
حالی که در ایاالت متحده س��رمایه گذاران در 
توس��عه  ي منابع و مخازن نف��ت و گاز می توانند 
محص��والت تولیدی را ج��زء دارایی های خود 
منظور کنند. همین مزیت، امتیاز بس��یار بزرگی 
برای س��رمایه گذاران محسوب می شود؛ چراکه 

موجب افزایش ارزش س��هام آنان در بازارهای 
جهان��ی خواهد ش��د. این بدان معني اس��ت که 
ملزوم��ات مورد نیاز صنعت نفت کش��ور یعنی 
س��رمایه و فن  آوري با چارچوب های س��نتی و 
قرارداده��ای موج��ود قابل  تأمین نیس��ت و باید 
محدودیت ه��ای قانون��ی موج��ود را به  ط��رق 
مقتضی رفع کرد. با این محدودیت ها و همچنین 
سرمایه گذاری در منابع سودآور غیرمتعارف در 
آمریکای  شمالی، حتی در صورت رفع تحریم ها 
نی��ز نباید منتظ��ر معجزه و هجوم ش��رکت های 

بزرگ غربی بود.
صنع��ت نفت ای��ران ب��رای حف��ظ جایگاه 
س��نتی خود در ب��ازار نیازمند س��رمایه گذاری 
به  میزان بی��ش از یکصد میلی��ارد دالر طي دو 
س��ال آینده اس��ت. در حال حاضر عربس��تان 
نف��ت  میلی��ارد دالر در صنع��ت  س��االنه 40 
خ��ود س��رمایه گذاری می کند. در ع��راق نیز 
به  دلی��ل اینک��ه س��رمایه گذاری  ها به  ص��ورت 
جداگانه توس��ط شرکت های مختلف خارجی 
انج��ام می ش��ود رقم دقیق��ي اعالم نش��ده اما 
س��رمایه گذاری در صنع��ت نفت این کش��ور 
دس��ت  کم رقمی در حدود 10-8 میلیارد دالر 
در س��ال خواه��د ب��ود. نکته  ي بع��دی تزریق 
گاز ب��رای حفظ ظرفی��ت تولید نفت اس��ت. 
در منطق��ه  ي خلیج فارس، مخ��ازن نفتی ایران 
و ام��ارات متحده  ي  عرب��ی برای حفظ فش��ار 
مخ��زن و به  تبع آن تولید نف��ت،  نیازمند تزریق 
گاز هستند. در مقابل مخازن عربستان، کویت 
و عم��ان نیازمن��د تزریق آب هس��تند. در حال 
حاضر عربس��تان ظرفیت تزریق آب معادل 11 
میلیون بشکه در روز ایجاد کرده است. هرچند 
در عمل حدود 3 میلیون بش��که در روز تزریق 
انجام مي  شود. برای حفظ ظرفیت و توان تولید 
نفت ایران نیز باید سرمایه گذاری های متناسب 
انج��ام گردد. ش��اید در حال حاض��ر یکی از 
گزینه ه��ا ادام��ه  ي مذاکرات با غ��رب جهت 
 LPG مس��تثنی ک��ردن ص��ادرات میعان��ات یا
از تحریم  هاس��ت تا بتوان از ای��ن محل، منابع 

جدیدی برای سرمایه گذاری ایجاد کرد.


