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صنعت نفت عراق و چشمانداز پيشرو
سحر اصغرزاده

*

امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران

افزايش امنيت و س��رمايهگذاري خارجي در عراق به بهبود فعاليتهاي اقتصادي اين كش��ور بهويژه در بخش انرژي كمك فراواني کرده اس��ت.
هرچند در س��ال  2010توجه س��رمايهگذاران خارجي بيش از گذش��ته به عراق جلب شده اما این سرمايهگذاران هنوز هم با مشكالتي نظير يافتن زمين
مناس��ب و محدودیت قوانين موجود ،روبرو هس��تند .اقتصاد عراق بهشدت به درآمدهاي نفتي وابسته بوده و بيش از  90درصد از درآمد كشور از اين
طري��ق تأمين ميش��ود .برخي از دولتمردان عراق بهدنبال تصويب قوانيني جدی��د از جمله تصويب چارچوب حقوقي نوينی براي صنعت نفت جهت
س��رعت بخشيدن به پویایی اقتصاد کشورش��ان هستند .بدیهی است برخي موضوعات مهم در برنامهی بلندمدت انرژي عراق ،براي ايران نیز از اهميت
ویژهاي برخوردار باشد .از آن جمله ميتوان به كشمكش دولت مركزي بغداد و حكومت نيمهخودمختار كردستان ،چارچوب جديد حقوقي صنعت
نفت و قراردادهاي جذاب مشاركت در توليد صنعت نفت عراق اشاره كرد .سایر عوامل مهم عبارتند از افزایش صادرات عراق ،عضويت این کشور
در اوپك ،مش��ترك بودن بعضی ميادين عراق با ايران و باألخره اینکه در س��الهاي آتي این کش��ور رقيب اصلی کشورمان در اوپك خواهد بود .اين
مقاله تالش کرده موارد یاد شده را بررسي کند و پيشنهادهایی در راستای حفظ سطح توليد ايران در اوپك و بهبود روابط ميان ایران و عراق ارائه دهد.
صنعت نفت عراق ،ميادين مشترك نفتي ،سرمایهگذاری ،كردستان عراق

مقدمه

ع��راق در منطق��هی خاورميان��ه و در
همس��ايگي اي��ران ،تركي��ه ،س��وريه ،اردن
هاشمي ،عربستان سعودي و كويت واقع شده
است .این کشور نفتخیز از طريق بندر بصره
به خليجفارس متصل ميش��ود .دستيابي به
آبه��اي آزاد و قرار گرفتن در منطقهاي كه از
نظر تأمين انرژي جهان موقعيت ممتازي دارد
عراق را نس��بت به برخي ديگر از كشورهاي

عربي به كشوري با موقعيت ژئوپلتيك تبديل
کرده است .آنچه باعث افزايش بيش از پيش
اهميت عراق ش��ده و به این کش��ور موقعيت
ژئواكونوميك نيز ميبخشد در اختيار داشتن
مناب��ع عظيم انرژي فس��يلي از جمله نفتخام
و گاز طبيعي اس��ت .بناب��ر آخرين آمارهاي
منتش��ره توس��ط بیپی در س��ال  ،2013اين
كش��ور  150ميليارد بش��كه نفتخام دارد و
پس از عربس��تان س��عودي و اي��ران ،در ميان

دارن��دگان ذخاي��ر هيدروكربن��ي خاورميانه
درمقام س��وم جاي ميگي��رد .هرچند توليد
نفتخام عراق از آغاز نوسانات زيادي داشته
ام��ا در آینده ذخاير عظيم هيدروكربني براي
اين كشور پتانس��يلهاي فراواني در عرصهی
نف��ت و گاز طبيعي بههم��راه خواهد آورد و
بههمين دليل نيز از گذش��ته تا كنون همواره
توج��ه ويژهی قدرت ه��ای جهاني را به خود
جلب نموده اس��ت .س��رنگوني رژيم بعث و
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مقاالت تحليلي-كاربردي

تاريخچهی توليد نف��ت در عراق به  1927يافت .شکل 1-روند تاريخي توليد نفتخام
پ��س از آن ،حضور ش��ركتهاي بينالمللي
نفت��ی در صنعت نف��ت عراق ،ج��ان تازهاي میرسد كه با فوران نخس��تين چاه نفتي ،اين ع��راق و اتفاقات مؤثر ب��ر آن را در فاصلهی
به بخش انرژي اين كش��ور بخش��يده و سبب كش��ور در زمرهی توليدكنن��دگان نفتخام سالهاي  1966تا  2008نشان میدهد.
همانط��ور ک��ه نمودار ش��کل 1-نش��ان
حضور مؤثر عراق در نقاط مختلف بازارهاي ق��رار گرفت .تولي��د نفت ع��راق از  1928با
نفت شده است .البته عالوه بر عضويت عراق میانگین  2700بش��كه در روز آغاز ش��د و با میده��د پس از پايان جن��گ تحمیلی عراق
در اوپك ،همجواري با ايران و وجود ذخاير رشد تدریجی در  1950به  180هزار بشكه در علی��ه ایران ،تولي��د نفت این کش��ور دوباره
مش��ترك این کشور با كش��ورمان نيز سبب روز رسيد [ .]5پس از كشف ميادين بزرگان 1افزایش یاف��ت و در  1989به  2/785ميليون
ميش��ود تحوالت بخش ان��رژي عراق براي در  1969و بهدنبال آن كش��ف ميادين قرنهی بش��كه در روز رس��ید [ .]5بهدنبال آن توليد
غربي ،2حلفيا ،3بغداد ش��رقي 4و سپس ميدان ناخالص داخلي عراق شروع به افزايش كرد
ايران از اهميت ويژهاي برخوردار باشد.
5
در اين نوش��تار ابت��دا چگونگي تأثير نفت مجنون بهترتي��ب در  1976 ،1973و  ،1977و از  43/4ميلي��ارد دالر در  1988ب��ه حدود
بر اقتصاد عراق طی سالهاي گذشته بررسي توليد نفتخام عراق بهش��دت سير صعودي  48/4ميلي��ارد دالر در  1989رس��يد .پس از
شده و پس از مروری مختصر بر ميادين نفتي بهخ��ود گرف��ت و در  1967به ح��دود  1/5پايان جنگ با ايران هنوز در عراق بازس��ازي
ع��راق ،به برنامهها و اهداف صنعت نفت اين ميليون بش��كه در روز رس��ید .پ��س از آن و ويرانههاي جنگي انجام نش��ده ب��ود كه این
كشور اش��اره خواهد شد .از طرفی كردستان ب��ا حفظ هم��ان رون��د ،در  1979تولید نفت کش��ور در  1990به كويت حمل��ه کرد .در
عراق ني��ز بهدليل وجود ذخاي��ر نفتي فراوان این کش��ور به اوج خود يعن��ي  3/95ميليون همان س��ال میانگی��ن توليد نفتخ��ام عراق
از ديگر موضوعات چال��ش برانگيز و مورد بش��كه در روز افزایش یاف��ت؛ بهطوری که ب��ه  2/1ميليون بش��كه در روز رس��يد .اما در
در فاصلهی س��الهای  1974تا 1980میانگین  1991دوب��اره صادرات نفتخ��ام به حدود
اشارهی اين كشور است.
رشد اسمی تولید ناخالص داخلی عراق شاهد  39ه��زار بش��كه در روز كاه��ش یافت .در
افزای��ش  10/4درصدي ب��وده و در  1980به همين زمان سازمان ملل متحد تحريم فروش
 -1تأثير نفت بر اقتصاد عراق
و ص��ادرات نفت عراق را برای مدت ش��ش
وج��ود منابع گس��تردهی نف��ت و گاز در  47/56میلیارد دالر بالغ گردید [.]10
با آغاز جنگ هش��ت س��الهی عراق علیه سال تصويب کرد .پس از حمله به كويت و
عراق سبب ش��ده از اوايل دههی  50میالدی
اقتص��اد اين كش��ور بهش��کل تكمحصولي اي��ران در  ،1981بهعلت آس��يب رس��يدن به آغاز تحريمهاي سازمان ملل ،توليد ناخالص
درآم��ده و مانند اكثر كش��ورهاي دارندهی س��كوها و ميادي��ن نفت��ي در مناط��ق درگير داخلي این کشور با كاهشي چشمگير به 6/8
ﺳﻜﻮﻫﺎ و
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
حاصل ﺑﻪﻋﻠﺖ
درآمدهاي 1981
ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان در
ي ﻋﺮاق
ﻣﻨﺎﻃﻖدالر رسید.
ﻧﻔﺘﻲ درميليارد
ﻣﻴﺎدﻳﻦ افت
کش��ور ب��ا
نف��ت این
آﺳﻴﺐتولي��د
جن��گ،
ش��دت به
ﺳﺎﻟﻪبه
ﻫﺸﺖنفتي،
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓذخاير
ﻛﺎﻫﺶ
 897ﻫﺰار
روبروﺣﺪود
گيريو ﺑﻪ
روﺑﺮومﺷﺪه
ﻛﺸﻮرمﺑﺎ
وابس��تهاﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ
توج��ه به ش��رايط دش��وار معيش��تي و
در روز ب��ا
ﺑﺸﻜﻪهزار
حدود 897
شده و به
ﮔﻴﺮي چش
ﭼﺸﻢاز 90
اﻓﺖ بيش
اكنون
ش��ود .ه
درﮔﻴﺮ ﺟﻨﮓ،از نفت
ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  872ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ و  10ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﺎﻫﺶ
اقتصادي مردم عراق ،در  1996س��ازمان ملل
درص��د از درآمدهاي دولت عراق و بيش از بش��كه در روز کاهش یافت .بههمین ترتيب
2008
ﺗﺎ
1966
ﻳﺎﻓﺖ .ﺷﻜﻞ 1-روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻋﺮاق و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن را در ﻓﺎﺻﻠﻪي ﺳﺎلﻫﺎي
6
عراق نيز متحد تحت عنوان برنامه ی نفت در برابر غذا
 80درصد از درآمدهاي صادراتي این کشور ص��ادرات نفت و درآمده��اي نفتي
به  872هزار بش��كه و  10ميليارد دالر كاهش اجازهی صادرات نفت را به عراق داد .همین
دﻫﺪ .بخش نفت تأمين ميشود [.]17
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ از
امر سبب ش��د در فاصلهی سالهای  1996تا
 2002تولي��د نف��ت عراق افزاي��ش يافته و به
 2/5ميليون بش��كه در روز برسد .بهدنبال آن
صادرات نفت این کش��ور نيز روند صعودي
بهخود گرفت و از  88هزار بشكه در روز در
 1996به حدود  1/49ميليون بشكه در روز در
 2002رس��يد .مقدار  GDPنيز افزایش يافته و
در س��ال  2000به حدود  25/85ميليارد دالر
روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻋﺮاق ) - [27] (1966-2008واﺣﺪ :ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در
ﺷﻜﻞ:1-
روزروز بالغ گردید.
 1روند تاريخي توليد نفتخام عراق ( - ]27[ )1966-2008واحد :هزار بشكه در
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞ 1-ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﻋﺮاق ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
18
دوﺑﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در  1989ﺑﻪ  2/785ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺳﻴﺪ ] .[5ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ
ﻋﺮاق ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮد و از  43/4ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در  1988ﺑﻪ ﺣﺪود  48/4ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در  1989رﺳﻴﺪ .ﭘﺲ از
ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان ﻫﻨﻮز در ﻋﺮاق ﺑﺎزﺳﺎزي وﻳﺮاﻧﻪﻫﺎي ﺟﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در  1990ﺑﻪ ﻛﻮﻳﺖ
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پس از حمل��هی نيروهاي اياالت متحدهی
آمريكا به عراق در  2003و س��رنگوني رژيم
بعث ،دوباره توليد نفتخام این کش��ور افت
کرد و به  1/3ميليون بش��كه در روز رس��ید.
در  2004پ��س از ش��كلگيري روندی رو به
آرامش در عراق كه ناش��ي از ش��كلگيري
و اس��تقرار نظام سياس��ي ب��ود ،مقادیر توليد،
صادرات و توليد ناخالص داخلي نیز روندی
افزايشی بهخود گرفت .بدین ترتیب که تولید
 1توليد ،صادرات و مصرف نفتخام
ع��راق (– ]7[ )1980-2013
واحد :هزار بشکه در روز
سال

تولید

صادرات

1980

2664/4

2482

1982

1087/4

846

1984

1221/3

867

1986

1867/5

1393/5

1988

2744/5

2095

1990

2112/6

1596

1992

526/2

60/7

1994

748/7

60

1996

740/4

88/1

1998

2181/1

1417/6

2000

2810

2039/8

2002

2126/5

1494/6

2004

2107/1

1450

2006

1957/2

1467/8

2008

2280/5

1855/2

2010

2358/1

1890

2012

2942/4

2423

2013

2924/7

2390

نفت این کش��ور ابتدا به  2/1میلیون بشکه در
روز و در ادام��ه در  2009ب��ه  2/33میلی��ون
بش��که در روز رسید و تولید ناخالص داخلی
نیز به  136/28ميليارد دالر افزایش یافت.
همانگون��ه ک��ه در ج��دول 1-مالحظ��ه
میش��ود تولی��د نفتخ��ام ع��راق از 2011
ت��ا  2013رش��د قابلمالحظهای داش��ته و به
 2/9میلیون بش��که در روز رس��یده که دلیل
آن افزای��ش س��رمایهگذاری ش��رکتهای
بینالمللی در این کش��ور اس��ت .طی همین
دوره بهم��وازات افزایش تولی��د ،روند تولید
ناخالص داخلی نیز افزایش��ی بوده و در پایان
 2013به  229/32میلی��ارد دالر بالغ گردیده
است.
 -2ذخاير نفتخام عراق
 -1-2ذخاير موجود در كشور

مقدار ذخاير اثبات شدهی نفتخام عراق
حدود  150ميليارد بش��كه است .اين كشور
پس از عربستان سعودي و ايران در مقام سوم
دارندگان نفتخام قرار ميگيرد .با احتساب
مناطق كشفنشده در غرب و جنوب كشور،
 45تا  100ميليارد بش��كه نف��ت قابلبازیافت
ب��ه ذخاي��ر نفتخام ع��راق اف��زوده خواهد
شد .اين كش��ور تقريباً تنها منطقهی نفتخيز
جهان است كه عمليات اكتشافي در سرتاسر
آن انجام نش��ده و همین نكته س��بب اهميت
يافتن عراق و جلبتوجه ش��ركتهاي نفتي
بينالمللي است.
ميادين ش��ناخته ش��دهی نفتخ��ام عراق
بهحال��ت كمربن��دي و در لبهی ش��رقي اين
كش��ور واقع ش��دهاند .در مجم��وع عراق 9
ميدان نفتي دارد که به ميادين عظيم 7شهرت
داش��ته و ذخاير آنها بيش از  5ميليارد بشكه
اس��ت .ضمن اینکه عراق  22ميدان ديگر نيز
دارد که بيش از يك ميليارد بش��كه نفتخام
در خ��ود ج��ای دادهان��د و با عن��وان ذخاير

بزرگ 8شناخته ميشوند.
مجموعهاي از ميادين عظيم جنوبشرقي
عراق بزرگترين ميدان ش��ناخته شده نفتي
جهان را بهوجود م��يآورد كه حدود  70تا
 80درصد از ذخاير نفتخام اثبات ش��دهی
عراق را ش��امل ميش��ود .از جمله مهمترين
ميادين نفتى عراق ميتوان به ميادین رميلهی
ش��مالى و جنوبى در جنوب كشور (با توليد
بيش از دو سوم نفتخام این کشور) و میدان
كركوك در كردستان عراق اشاره کرد.
 -2-2ميادين نفتي مشترك 9ايران و عراق

ع�لاوه ب��ر ميادين اش��اره ش��ده آنچه به
اهميت ع��راق براي اي��ران ميافزايد ميادين
نفتي مش��ترك کشورمان با این کشور است.
ميادي��ن مش��ترك از لح��اظ زمينشناس��ي
حالتي يكپارچه دارند ولي از لحاظ مالكيت
اش��تراكي هس��تند .ايران و عراق در خشكي
پنج میدان مشترك نفتی به نامهاي نفتشهر،
دهلران ،پايدار غ��رب ،آزادگان و يادآوران
دارند.
ميدان نفتش��هر در اس��تان كرمانشاه واقع
ش��ده و داراي  692ميلي��ون بش��كه نف��ت با
كالهك گازي اس��ت .اين مي��دان در عراق
بهنام نفتخانه شناخته ميشود.
ميدان دهلران  4212ميليون بشكه نفتخام
درج��ا 10دارد ك��ه  635ميليون بش��كهی آن
قابليتبازیافت 11دارد .اين ميدان در نزديكي
مرز عراق واقع شده است.
مي��دان پايدار در ش��مالغربي بغداد و 10
كيلومتري مرز عراق با ايران قرار دارد .ميدان
پاي��دار غرب ني��ز در  21كيلومت��ري ميدان
پايدار واقع ش��ده و بيش از  1/9ميليارد بشكه
نفتخام درج��ا دارد .نفتخام اين ميدان از
نوع سنگين است.
مي��دان آزادگان كه در مج��اورت ميدان
نفتي مجنون عراق و در دشت آزادگان واقع
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داراي  692ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﻛﻼﻫﻚ ﮔﺎزي اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﺪان
مقاالت ﺷﺪه و
ﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه واﻗﻊ
تحليلي-كاربردي

م ﻧﻔﺖﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

11
ن  4212ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖﺧﺎم درﺟﺎ10
دارد.
ﺎزﻳﺎﻓتاﺖ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺑ
ﺑﺸﻜﻪي
ﻣﻴﻠﻴﻮن
دارد ميﻛﻪ
اﻳﻦروز
بش��كه در
 450هزار
ميس��ان را
آن توليد
يكجانبه
برداش��ت
635بنابرای��ن با
گوین��د.
نفتي ايران
ش��ده يكي از بزرگترين ميادين
و جهان است که در سال  1378كشف شد .ش��رايط بهگونهاي خواهد شد كه كشور در افزایش دهند [.]6
دﻳﻜﻲ ﻣﺮز ﻋﺮاق واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
با توج��ه به ويژگيهاي ميادين مش��ترك
نفت درج��ای اين ميدان ح��دود  42ميليارد ح��ال بهرهبرداري ،از نفت بيش��تري بهرهمند
بشكه تخمين زده ش��ده و ظرفيت توليد آن خواهد ش��د .براي جلوگيري از این وضعیت و ب��ا عنايت ب��ه برگ��زاري مناقصههاي نفتي
ر در ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲ ﺑﻐﺪاد و  10ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮز ﻋﺮاق ﺑﺎ اﻳﺮان ﻗﺮار دارد .ﻣﻴﺪان ﭘﺎﻳﺪار ﻏﺮب ﻧﻴﺰ در 21
 51هزار بشكه در روز است .با توجه به توان باید دو كشور بهرهبرداري از ميدان مشترک توس��ط دولت ع��راق جهت توس��عهی این
ﻧﻮعنفتي
ﻣﻴﺪانهیازميادين
تس��ريع در توس��ع
ميادي��ن،
ﺧﺎمبرخي
ﻧﻔﺖكنند.
ﺑﺸﻜﻪ آغ��از
ﻣﻴﻠﻴﺎردرا همزمان
 1روزانه تا
توليد
آزادگان،
ﻴﺪان ﭘﺎﻳﺪار واﻗﻊبالق��وهی
ﺧﺎم اﻳﻦ
كارشناس��ان ﻧﻔﺖ
درﺟﺎ دارد.
پتانس��يل/9
ﺑﻴﺶ از
ﺷﺪه و
س��قف  500هزار بشكه در روز نيز برای این معتقدن��د حتي اي��ن كار نيز مش��كل را حل مشترك با عراق توسط ایران بسیار ضروری
میدان پیشبینی میش��ود [ .]3ميدان مجنون نميکن��د؛ چراك��ه هر طرف س��عي خواهد مینمای��د؛ بهگون��هاي ك��ه مهمترين چالش
ﺖ.
ع��راق نیز يكي از بزرگتري��ن ميادين نفتي ك��رد در مح��دودهی جغرافياي��ي خود طي پيشروي صنعت نفت نيز توس��عه ،اكتشاف
ﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺰرگ
ﻳﻜﻲ از
واﻗﻊ وﺷﺪه
كوتاهوتريندرزماندﺷﺖ
ﻣﺠﻨﻮن ﻋﺮاق
ﻧﻔﺘﻲ
ﻣﻴﺪان
ﻣﺠﺎورت
ﺎن ﻛﻪ در
عنوان
مش��ترك
ميادين نفتي
اس��تخراج از
آزادﮔﺎنهعمل
بيشترين برداشت را ب
شمار ميآيد.
خاورميانه به
کشور و
این
مي��دان ي��ادآوران در مج��اورت مي��دان آورد و در نهايت اين ن��وع رفتار با مخزن و ميش��ود .چراکه در ص��ورت عدمموفقيت
ﻣﻴﻠﻴﺎردهیﺑﺸﻜﻪ
ﺣﺪود
اﻳﻦ
ﺷﺪ.
درواقعﺳﺎل
اﺳﺖ
بلندمدت،
42به اهداف برنام
تيابي
ﻣﻴﺪاندر دس��
صيانتي و
درﺟﺎيتوليد
ﻧﻔﺖزمان مغایر با
در طول
ﻛﺸﻒمیدان،
1378اتصال
ش��ده ک��ه از
ﻛﻪعراق
س��نباد
ﻲ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن نفتي
دو تاقدي��س حس��ينيه و كوش��ك بهوجود بهينه بوده و آسيب وارد شده به ميدان بهضرر صنعت نفت کش��ور با دش��واريهای زیادی
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
روب��روي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه
اﺳﺖ.
ﺑﺸﻜﻪ
اس��ت.آناين 51
ﺗﻮﻟﻴﺪ
نيز در
آزادﮔﺎن،ههمين دلي��ل
خواه��د ش��د .ب
ﺑﺎ بود [.]28
خواهد
روز كشور
ميليارددر هر دو
ﻫﺰاراز 17
ميدان بي��ش
ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ آمده
ش��ايان ذكر اس��ت كه در دورهی نخست اليحهی بودجه سال  1389حدود  25ميليارد
بش��كه نفت درج��ا و  3ميليارد بش��كه نفت
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
ﻣﻴﺪان
اﻳﻦ
ﺑﺸﻜﻪدارد.در روز ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  500ﻫﺰار
ﻧﻴﺰ
ﻋﺮاق
ﻣﺠﻨﻮن
ﻣﻴﺪان
.
[
3
]
برگزاری مناقصات پروژههای توس��عهای در دالر ب��راي س��رمايهگذاري در بخش نفت و
قابلبازيافت
وضعيت ميادين مش��ترك ای��ران و عراق عراق ،قرارداد اوليهی میادین نفتي ميسان كه گاز اختصاص داده ش��د ك��ه در این بخش،
گﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ.
بهگون��هاي اس��ت ك��ه برداش��ت يكجانبه با ميادين دهلران و پايدار غرب ايران مشترك توس��عهی ميادي��ن نفتي و گازي مش��ترك
خاصی
همس��ايه ازو اولوي��ت
كش��ورهاي
 TAPOبه با
هس��تند با دو
فش��ار در
س��بب افت
ران در ﻣﺠﺎورتاز آنها
ﻛﻮﺷﻚ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ
 CNOOCوﺎل دو
شركت از اﺗﺼ
ﺷﺪه ﻛﻪ
کشور واﻗﻊ
قسمتﻋﺮاق
ﺳﻨﺒﺎد
ﻧﻔﺘﻲ
ﻣﻴﺪان
بهرهبرداريکنن��ده ش��ده و منابع نفت و گاز امضاء رس��يده اس��ت .اين دو شركت متعهد برخ��وردار اس��ت .وزير نفت وقت کش��ور
مراس��م بازديد از
خ��رداد 1389
 30نيز
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دالر و
دريافت پاداش 2
ﺑﺸﻜﻪ شده
مخ��زن كمتر
كه فش��ار
موجود را به
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖطیدارد.
ﻧﻔﺖدرﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺸﻜﻪ
ازايو 3
ﻧﻔﺖانددردرﺟﺎ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد
س��ويي17
ﺑﻴﺶ از
ه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﺪان
اس��ت انتقال میدهد .به اين پديده مهاجرت س��نت براي هر بش��كه نفتخام استخراجي ،منطقهی نفتي دهلران بر اهميت اين موضوع
تأكي��د نم��وده و از تأمي��ن اعتبار توس��عهی
ميادين مش��ترك در برنام��هی پنجم خبر داد
[.]18
 -3برنامهها و اهداف

عراق []20
میادین نفت
ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻋﺮاق ][20
خامي
ﻧﻘﺸﻪ
نقشه)ی-(2
2ﺷﻜﻞ
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ب��ا توج��ه به آنچ��ه عراق طی س��ه دههی
گذش��ته پشت س��ر گذارده ،اتكا ب��ه نفت از
طريق توليد و صادرات اين محصول و كسب
درآمده��اي نفتي در اقتصاد ع��راق به امري
ضروري تبدیل ش��ده؛ چراك��ه تنها مجراي
درآمدي مطمئن براي بازس��ازي ويرانههاي
جنگی در این کش��ور ،درآمدهاي حاصل از
فروش نفت است .شدت وابستگي به درآمد
حاصل از فروش نفتخام در تأمين بودجهی
عراق بهحدي اس��ت كه طب��ق اعالم ادارهی
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اطالعات انرژي آمري��كا بيش از  90درصد
از درآمدهاي ارزي این کش��ور از آن طريق
تأمين ميشود .بنابراين عراق بهدنبال افزايش
ظرفيت توليد نفتخام بوده و برنامهاي تنظیم
ش��ده با عنوان برنامهی استراتژيك دهسالهی
عراق 12را دنب��ال می کند که در آن پروژهی
بلند پروازانهی رس��يدن به توليد نفت حدود
 12ميلي��ون بش��كه در روز در پاي��ان 2017
از عمدهتري��ن اه��داف صنع��ت نف��ت این
کش��ور عنوان شده اس��ت .اما بهدلیل شرایط
ب��ازار جهان��ی نفت و عدم ت��داوم امنیت در
بخشهای��ی از مناطق نفتخیز این کش��ور،
برنامهی طراحی شده با تغییراتی مهم و عمده
مواجه ش��ده است .بهطوری که با تجدیدنظر
انجام ش��ده ،رقم تولید در  2017به  5/1و در
 2020ب��ه  6/1میلیون بش��که در روز کاهش
یافت .بدیهی اس��ت در ص��ورت تحقق اين
اه��داف نیز ،جایگاه عراق در توليد نفتخام
بهمیزان زیادی ارتقاء خواهد یافت.
البته در ابتدا اهداف صنعت در دو س��طح
كوتاهم��دت و بلندم��دت تعيين ش��دهاند که
پس از آن در بیشتر پروژهها تجدیدنظرهایی
صورت گرفت .اه��داف كوتاهمدت عبارت
بود از:
اج��راي برنامهه��اي بازس��ازي جه��ت
رساندن ظرفيت توليد به  2/8ميليون بشكه در
روز پيش از حملهی آمريكا
اص�لاح و ترميم زيرس��اختهاي مورد
اس��تفاده در فرآين��د تولي��د ،پاالي��ش،
ذخيرهس��ازي ،حم��ل و نقل و ص��ادرات با
صرف هزينهاي حدود  1-2ميليارد دالر
توس��عهی ظرفيت تولي��د از ميادين فعال
بهوی��ژه ميادين كركوك ،رميلهی ش��مالي و
جنوبي و افزايش توليد به می��زان  0/7ميليون
بشكه در روز از این ميادين
عقد ق��رارداد با ش��ركتهاي بينالمللي
(پترون��اس ،ش��ل و هاليبرت��ون) در قال��ب

كنسرس��يوم جهت افزايش تولي��د از ميادين
مش��ترك بهخصوص مي��دان مجنون بهمقدار
1/755ميليون بشكه در روز
اهداف بلندمدت عبارت بود از:
افزايش ظرفيت توليد تا  3/1ميليون بشكه
در روز از طريق توسعهی بخشي از  18ميدان
نفتي جنوب عراق
افزايش ظرفيت توليد تا  0/9ميليون بشكه
در روز از طري��ق توس��عهی  22مي��دان نفتي
ع��راق واقع در مناطق مركزي و ش��مالي اين
كشور
افزايش صادرات به بازارهاي شرق آسيا
 -4س�رمايهگذاري ش�ركتهاي نفت�ي
بينالمللي

همانگون��ه كه ذكر ش��د افزايش توليد از
ميادين نفتي موجود ،مس��تلزم توس��عهی این
ميادي��ن و اقدام ب��ه اكتش��اف ميادين جديد
خواهد ب��ود .با عنايت به ويژگي مهم صنعت
نف��ت و گاز ك��ه س��رمايهبر ب��ودن پروژهها
بهخص��وص در بخش باالدس��تي اس��ت اين
مقوله نیازمند س��رمايهگذاري عظیمی خواهد
بود .بنابراين يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر
فرآيند توس��عهی ميادين نفت و گاز ،مبحث
س��رمايهگذاري و تأمي��ن مناب��ع مال��ي مورد
نياز اس��ت .اگرچه بهنظر ميرسد كشورهاي
عمدهی دارندهی ذخاي��ر نفت و گاز دنيا در
زمرهی كش��ورهاي ثروتمند محسوب شده و
براي تأمين مالي توسعهی ميادين نفت و گاز
خود با مش��كلي مواجه نیس��تند ،اما در عمل
عوامل متعدد ديگري نظير س��اختار اقتصادي
كشورها ،ميزان وابستگي بخشهاي مختلف
اقتص��ادي به درآمده��اي نفت��ي ،هزينههاي
تمامش��دهی تولي��د از ميادين نف��ت و گاز،
بازده��ي اقتص��ادي توليد و حت��ي در اختيار
نداش��تن ف��نآوري م��ورد نياز در س��طحی

قابلقب��ول ،ش��رايطي بهوجود م��یآورد كه
بعضاً نياز به تأمين مالي حتي از منابع خارجي
گريزناپذير خواهد بود .مسألهی مهم ديگر در
اين زمينه تنوع ميادين نفت و گاز ،تفاوت در
بازدهيهاي اقتص��ادي آنها ،تصميم دولتها
بر مبن��اي اولويتبن��دي ميادي��ن و تنظيم و
انتخاب روشهاي مناسب تأمين مالي است.
در خص��وص ع��راق ،با وج��ود در اختيار
داش��تن منابع عظي��م هيدروكربن��ي ،بهعلت
س��الها جن��گ و تحريمه��اي بينالملل��ي،
زيرس��اختهاي صنع��ت ب��هروز نب��وده و
س��رمايهگذاريهاي الزم در اين بخش انجام
نشده است .عدم وجود منابع مالي مورد نياز و
کافی در وزارت نفت عراق سبب عدم تأمين
مالي پروژههاي توس��عهای و اكتشافي ميادين
توس��ط ش��ركتهاي خارجي ش��ده اس��ت.
حضور ش��ركتهاي مذكور عالوه بر فراهم
آمدن امكانات الزم جهت توسعهی ميادين و
افزايش ظرفيت توليد ،كمك ش��ايانی جهت
ايج��اد امنيت در عراق چ��ه در كوتاهمدت و
چه در بلندمدت خواهد بود.
طبيعتاً با افزايش توليد نفتخام عراق و بهتبع
آن افزاي��ش ص��ادرات ،درآمدهاي صادراتي
نيز افزاي��ش يافته و از اينرو ب��ه دولت اجازه
داده ميش��ود بودجهی بيش��تري به اين بخش
اختصاص دهد .اما آنچه در عمل اتفاق افتاده
حكاي��ت از آن دارد ك��ه بودجهی اختصاص
يافت��ه ب��ه وزارت نفت ع��راق در س��الهاي
 2009ت��ا  2011بهترتيب  44 ،15و  32درصد
ب��وده ك��ه در  2009كمترين بودج��ه در ميان
وزارتخانهه��ا بوده اس��ت .وزارت نفت عراق
در  2010بودج��هاي بيش��تر از وزارتخانههاي
كار و امور اجتماع��ي و صنعت و معدن و در
 2011بودجهاي بيش��تر از وزارتخانههاي نيرو،
كشاورزي و ارتباطات داشته است [ .]11بدین
ترتیب عدم تخصيص بودجهی مناسب به اين
بخش كام ً
ال مشهود است.
21

مقاالت تحليلي-كاربردي

 -5كردستان عراق ،منطقهاي نیمهخودمختار
با قراردادهاي مجزاي توسعه و اكتشاف نفت

كردس��تان عراق بهعن��وان نفتخيزترين
بخ��ش اين كش��ور حدود  20ت��ا  25ميليارد
بش��كه نفتخام درجا دارد كه احتمال دارد
به حدود  40تا  45ميليارد بش��كه نیز افزايش
ياب��د .ذخي��رهی گاز طبيعي ای��ن منطقه نيز
ح��دود  200ميليارد مترمكعب اس��ت كه بر
اس��اس ارزيابيهاي بهعمل آمده تا  50سال
ديگ��ر بهپايان نميرس��د .در اي��ن منطقه دو
ميدان عظيم نفتي به نامهاي طاوكي در استان
دهوك و طقطق در استان اربيل وجود دارد.
این دو ميدان بهترتيب ظرفيت توليد 40-50
و  20-40ه��زار بش��كه در روز نفتخ��ام را
دارند.
این ناحيه نس��بت ب��ه س��ایر نواحي عراق
نقاط قوتي دارد ك��ه از آن جمله ميتوان به
امنيت بيشتر و وجود پتانس��يلهاي باالتر در
بخش انرژي اش��اره كرد .اين امر بهگونهاي
اس��ت كه زمينهس��از برتري كردستان از نظر
س��رمايهگذاري خارج��ي بر ديگ��ر نواحي
عراق شده و درآمد سرانهی مردم این منطقه
را نسبت به س��ایر نواحي  25درصد افزايش
داده اس��ت .ضم��ن اینک��ه افزاي��ش تمايل
شركتهاي بينالمللي نفتی نیز براي حضور
در كردس��تان عراق از ديگر دس��تاوردهاي
امنيتی این منطقه است.
كردس��تان عراق ضعفهايي نيز دارد كه
نميتوان آنها را ناديده انگاش��ت .این منطقه
مانند س��ایر نق��اط عراق فاقد زيرس��اختها
و نهادهاي اقتصادي مناس��ب مانند سيس��تم
بانك��ي ،بيمه ،پس��ت و حمل و نقل اس��ت.
باالب��ودن هزينههاي جاري بهگونهاي اس��ت
كه دو س��وم بودجه ،صرف پرداخت حقوق
و دس��تمزد كارمندان دولتي ميش��ود .عدم
برنامهريزي مناس��ب در س��الهاي گذش��ته،
اختص��اص نيافت��ن بودج��هی مناس��ب و
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ترميم نش��دن آس��يبهاي بخش كشاورزي
از ديگر نقاط آس��يبپذير كردس��تان عراق
بهحساب ميآيد.
فعاليته��اي نفت��ي ای��ن منطق��ه پ��س از
س��رنگوني صدام در  2006با حفر يك چاه
نفتي توسط شركت نروژي  DNOآغاز شد.
پ��س از آن عراق با دو ش��ركت كانادايي و
انگليس��ي قراردادهاي��ي ب��راي اكتش��اف و
استخراج نفت در كردس��تان امضاء کرده و
در  2007ني��ز ش��ركت آمريكايي و اروپايي
ديگري وارد اين منطقه شدند.
از  2003تا  2008حدود  8/35ميليارد دالر
از درآمدهاي نفت��ي عراق صرف پروژههاي
توسعهاي و زيرساختي كردستان شده كه در
مقايسه با وسعت آن رقم قابلتوجهي است.
در ژوئن  2009ص��ادرات نفت از ميادین
طاوك��ي و طقط��ق ب��ا رق��م  50و  40هزار
بش��كه در روز آغاز شد .شركت نفت و گاز
آداكس پترولي��وم كانادا به همراه ش��رکت
جن��ل ان��رژي تركي��ه و همچنی��ن ش��ركت
نروژي  DNO Internationalبهترتیب طرح
توس��عهی ميادین طقط��ق و طاوك��ي را بر
عهده داشتهاند .نفت استخراج شده از ميدان
طقطق با اس��تفاده از تانكره��اي حمل نفت
به خطلوله كركوك-جيحان منتقل ش��ده و
از آنجا به س��احل درياي مديترانه در کشور
ترکی��ه (جیحان) انتقال ميياب��د .نفت ميدان
طاوكي نيز مستقيماً از طريق خطلوله به بندر
جيحان منتقل ميشود.
منطقهی كردس��تان عراق در زمينهی گاز
طبيعي نيز بس��يار فع��ال بوده و در ش��هريور
 1389با ش��ركت آلمان��ي  RWEقراردادي
جهت توس��عهی ميادين گازي امضاء كرده
است .بر اس��اس اين قرارداد شركت مذكور
متعهد به تأس��يس ش��بكهی انتق��ال گاز در
كردستان ش��ده و طبق توافقات بهعمل آمده
قرار است خطلوله انتقال گاز اين منطقه را به

خطلولهی نابوكو متصل کند.
ع�لاوه ب��ر آن ش��ركتهاي دان��ا گاز و
كرس��نت پترولي��وم ني��ز در  2011و 2012
بهترتی��ب 200و  300ميلي��ون فوتمكع��ب
گاز در روز در منطق��ه تولي��د كردهان��د که
بهعنوان س��وخت دو ني��روگاه توليد برق در
كردستان اس��تفاده میشود .شايان ذكر است
اين دو ش��ركت در  2009قراردادي به ارزش
 8ميليارد دالر با ش��ركتهاي  OMVاتريش
و  MOLمجارس��تان جه��ت ص��ادرات گاز
كردس��تان عراق امض��اء کردهان��د .با تحقق
اين اهداف ،امكان حضور كردس��تان عراق
در ب��ازار انرژي اروپا فراهم ش��ده و افقهاي
جديدي در برابر این منطقه گش��وده خواهد
ش��د .البته با وجود كشمكش ميان حكومت
نيمهخودمختار كردستان و حكومت مركزي
بغداد ،ش��رکتهای بینالمللی نفتی از جمله
ش��رکت انگلیس��ی-ترکیهای جن��ل انرژی،
شرکت کانادایی اوریکس پترولیوم ،شرکت
نفتی گلفکیاس��تون ،ش��ورون ،گازپروم و
توتال آمادگی خود را برای اجرای طرحهای
توس��عهای باالدس��تی نف��ت و گاز منطقهی
کردس��تان عراق اعالم کردهان��د .اما در حال
حاض��ر ادامهی ای��ن همکاریها با ش��ک و
تردیدهایی روبرو شده است .در اوایل ۲۰۱۲
اختالف بر سر تقسیم درآمد نفت میان دولت
مرکزی ع��راق و حكوم��ت نيمهخودمختار
کردستان عراق به اوج خود رسید .کردستان
ع��راق در آوری��ل  2012و بهدنبال پرداخت
نش��دن بودجهی  1/5میلیارد دالری توس��ط
دولت مرکزی ،صادرات نفت از کردس��تان
را قط��ع ک��رد .در مجم��وع مش��ارکتهای
حكومت نيمهخودمختار کردستان در آوریل
 ٢٠١٢متوقف ش��د اما در م��اه اوت دوباره از
سر گرفته شد .تا  2013نیز نحوهی تخصيص
درآم��د بهگون��هاي ب��ود ك��ه  17درصد به
كردس��تان عراق 12 ،درصد به ش��ركتهاي
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بينالملل��ي فع��ال و مابقي ب��ه دولت مركزي
تعلق ميگرفت که این قاعده نیز دوام چندانی
نداش��ت؛ زیرا مجادالت کنونی (یعنی اواخر
 )2014دوباره از اواسط  2013آغاز شد.
با این وجود كردس��تان عراق براي حضور
موفق در عرصهی ان��رژي برنامههايي تدوين
کرده كه مهمترين آنها بهقرار زير است:
تالش براي افزايش س��رمايهگذاريهاي
مستقيم خارجي
افزاي��ش تع��داد قراردادهاي توس��عهاي
ميادين نفتي
افزايش توليد از ميادين طقطق و طاوكي
س��اخت خطوطلوله انتق��ال نفتخام با
ظرفيت يك ميليون بشكه در روز
دسترسي به بازارهاي شرق آسيا از طريق
خاك ايران
نتيجهگيري

تأثيرپذي��ري اي��ران از ع��راق بهعل��ت
همجواري اين دو كشور و داشتن اشتراكاتي
از جمله دراختيار داش��تن منابع هيدروكربني
عظی��م و عضويت در اوپ��ك غيرقابلانكار
است .بنابراین بررسي تحوالت عراق بهویژه
در زمينهی انرژي ،براي کش��ورمان بس��يار
حائز اهمی��ت خواهد بود و توجه به اتفاقات
چند س��الهی اخير در عراق ميتواند ايران را
متوجه تغيي��رات فراوان��ي در اين خصوص
کند.
وابس��تگي ع��راق ب��ه درآمده��اي نفتي،
اين كش��ور را مجبور کرده براي بازس��ازي
ويرانهه��اي باقيمان��ده از جن��گ و دوران
حكومت بعث و س��اختن آيندهاي روش��ن،
س��عي کند زمينهی مناس��ب جه��ت حضور
شركتهاي بينالمللي نفتي را فراهم نماید تا
از اين طريق اكتشاف و توسعهی ميادين فعلي
و جديد اين كش��ور امكانپذی��ر گردد .در
اولويت قراردادن توس��عهی ميادين مشترك

نفتي با ايران نيز نشان از آگاهي همهجانبهی
عراق از شرايط این میادین و وجود برنامهای
هوش��مندانه جهت توسعهی انرژي در سطح
كالن دارد .ع��راق ط��ی دو دوره مناقصه ای
که برگ��زار کرده توجه وي��ژهاي به افزايش
ضري��ب بازيافت در ميادين نفتي داش��ته که
اين مهم تنها با اس��تفاده از فنآوريهاي روز
جهان ميس��ر ميش��ود .حضور شركتهاي
معتبر نفتي تأیيدي بر اين نكته است كه عراق
توانسته در چارچوب قراردادهاي نفتي خود
جذابيت كافي را براي مشاركت شركتهاي
توانمند فراهم سازد.
ب��ا وج��ود مش��کالت ج��اری در مناطق
مختلف عراق ،حضور اين ش��ركتها عالوه
ب��ر توس��عهی ظرفي��ت تولي��د نف��ت و گاز
ای��ن کش��ور ،به بهب��ود اوض��اع اجتماعي و
امنيت��ي عراق نيز منتهي خواهد ش��د؛ چراكه
ش��ركتهاي بزرگ بينالملل��ي براي حفظ
امني��ت س��رمايهگذاريهاي خ��ود كم��ك
شاياني در برقراري امنيت خواهند کرد.
بس��ياري از مؤسس��ات تحقيقاتي فعال در
زمینهی انرژي مثل وود مكنزي ،چالشهاي
پيشروي ع��راق را در س��ه زمينهی اصلي؛
الف) ايج��اد زيرس��اختهاي فيزيكي الزم
براي رش��د و توس��عهی صنع��ت نفت ،ب)
ايج��اد تغيي��ر در قواني��ن و مق��ررات و ج)
تأمين مس��ائل امنيت��ي طبقهبن��دي کردهاند.
كارشناس��ان وود مكن��زي معتقدند بهعلت
وجود محدوديتهاي فيزيكي در زمينههاي
مختلف (از جمله نيروي انس��اني متخصص
و كارآم��د ،تجهي��زات اكتش��افي بهوي��ژه
دكله��اي حف��اري براي حفر چ��اه و حتي
تأمين آب الزم جهت تزريق به ميادين نفتي
كه دچار افت فش��ار شدهاند) ،طي سالهای
آينده این کش��ور نخواهد توانس��ت ظرفيت
تولي��د خ��ود را تا  12ميليون بش��كه در روز
افزایش دهد و بههمی��ن دلیل عراق برنامهی

توسعهای خود را تعدیل کرد.
از طرفی ،حضور مس��تمر و پرتوان عراق
بهعن��وان توليدكنن��دهاي ق��وي در عرصهی
انرژي ،ميتواند مع��ادالت جهاني انرژي را
تغيير داده و با افزاي��ش قدرت چانهزني این
کش��ور ،منافع ملي عراق را در كوتاهمدت و
بلندمدت بهنحو بسيار مناسبي تأمين کند.
ب��ا توج��ه اندك��ي ب��ه تركي��ب مليت��ي
ش��ركتهاي حاض��ر در دو دوره مناقصهی
نفتي عراق ،درمییابیم كه آمريكا ،روس��يه،
چين ،ژاپ��ن و تركي��ه جايگاه ع��راق را در
آيندهی تأمين انرژي خود بسيار مهم ارزيابي
كردهاند .ضمن اینکه شركتهاي ایرانی در
این مناقص��ات حضور نداش��تهاند و اين امر
بهمعناي از دست رفتن فرصت جهت كسب
تجارب ارزشمند بينالمللي براي شركتهاي
ايراني است.
حضور مجدد عراق در نظام س��هميهبندي
اوپك مس��تلزم رس��يدن تولي��د روزانه اين
كش��ور به مرز  4ميليون بش��كه در روز است
كه مطمئناً پ��س از آن ،تغييرات عمدهاي در
بی��ن اعضاي اوپ��ك بهوج��ود خواهد آمد.
چن��دي پيش نيز ش��ركت لوكاويل كه در
ميدان نفتي قرنهی غربي مشغول فعاليت است
شرط ورود عراق به نظام سهميهبندي اوپك
را رسيدن به س��طح توليد  5-6ميليون بشكه
نفتخ��ام در روز عنوان كرده اس��ت [.]26
اين موضوع به مفهوم آن اس��ت كه در آينده
نزديك ع��راق در نظام س��هميهبندي اوپك
ق��رار نگرفت��ه و میتواند بدون هي��چ قيد و
بندي ،درآمدی حداكثری از توليد و فروش
نفتخام كسب کند.
موض��وع قابلتعم��ق ديگ��ر ،توس��عهی
مناس��بات ژاپن و چين (بهعن��وان خريداران
عم��دهی نفت ايران در بازار ش��رق) با عراق
ط��ي دو دوره مناقصه ی برگزار ش��دهی این
کش��ور است .عراق نيز در برنامه استراتژيک
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ده سالهی بخش نفت ،سعي بر افزايش سهم
صادرات نفت به بازارهاي ش��رق آسيا دارد؛
چراکه با حض��ور مصرفکنندگان عمدهاي
مثل چين و ژاپن ،امنيت فروش عراق تضمین
خواهد ش��د و ضمن تقاضاي فزايندهی چین
و هند در بازار جهانی نفت ،آيندهاي مطمئن
ب��راي نفت عراق رقم خواه��د خورد .عالوه
بر آن بايد اش��اره کرد که عرضهی نفتخام
 ESPOروس��يه ه��م در چين رو ب��ه فزوني
اس��ت [ .]29بنابراين ضروری اس��ت جهت
تقويت حضور ايران در بازار شرق ،تدابيري
انديشيده شود.
يكي از مهمترين راهكارهاي پيشنهادی در
اين زمينه ،افزايش بيش از پيش سرمايهگذاري
جهت اكتش��اف و توسعهی ميادين مشترک
کش��ور با توجه ب��ه تح��والت صنعت نفت

عراق اس��ت .چراكه با توجه به موارد عنوان
ش��ده در مورد ميادين مشترك ،تعلل در اين
خصوص منجر به از دس��ت رفتن منافع ملي
كش��ور خواهد شد .براي دس��تيابي به اين
مهم ،استفادهی بهتر و بيشتر از منابع داخلي و
تسهيل و بهروزرساني قوانين سرمايهگذاري
ضروري بهنظر میرس��د .خوشبختانه متوليان
ام��ر در وزارت نفت بهخوبي از حساس��يت
موضوع آگاه ب��وده و درصدد تهيه و تدوين
پيشنوي��س قرارداده��ای جدیدی هس��تند.
س��اختار قراردادها بايد بهگونهاي تغيير کند
ت��ا ضمن توجه به قواعد داخلي و بينالمللي،
از طریق ايجاد جذابي��ت براي طرف مقابل،
س��رمايهگذاران و منابع مالي مناس��بی جهت
اجراي پروژهها اقدام کنند.
با توجه به ش��رايط موج��ود صنعت نفت

اي��ران ،ش��رکتهاي دولت��ي و خصوص��ي
داخلی توانس��تهاند ب��ه س��طح قابلقبولي از
توانمنديهاي فني و مهندس��ي نائل ش��وند.
از اينرو همجواري اي��ران با عراق ميتواند
زمينهی مناس��بي جهت حض��ور در حوزهی
پيمانكاري و پااليش��ي ب��راي متخصصان و
صنعتگران ایرانی فراهم کند.
ضم��ن اینکه توجه ويژه ب��ه بازار مصرف
فرآوردههاي پااليشي عراق که بهعلت بهبود
فعاليتهاي اقتصادي روند رو بهرشدي دارد
بسیار ضروری است .بنابراین تدوین برنامهاي
بلندمدت براي حضور در اين کشور پيشنهاد
ديگري اس��ت که ميتواند منجر به افزايش
ص��ادرات فرآوردهه��اي پااليش��ي ایران به
ع��راق ش��ده و ارزآوري بیش��تر و اقتص��اد
پویاتری براي کشورمان به ارمغان آورد.
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