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مقدمه
تورم در اقتصاد جهانى طي دهه گذشته به 
همراه عواملــى از جمله كاهش ارزش برخى 
از ارزهــاى معتبر دنيا و نيــز افزايش تقاضاى 
جهانــى محصوالت هيدروكربــورى- كه بر 
نــرخ تمام شــده كاال و خدمات در سراســر 
دنيا اثر مســتقيم داشته- موجب افزايش بهاى 
عرضه نفت خام شــده اســت. به طور طبيعى 
يكى از آثار تورم جهانى، افزايش هزينه هاى 
مرتبط بــا توليد نفت و گاز در دهه گذشــته 
بوده اســت. همچنين مشــكالت تامين كاال 
و تجهيزات مورد نياز طرح هاى اكتشــافى و 
توسعه اى و كمبود دكل هاى حفارى به ويژه 
در نواحى دريايى سبب شــده تا هزينه توليد 
نفــت و گاز به طــور عام در سراســر جهان 

روندي افزايشى داشته باشد.
اين نوشتار ســعى دارد تا دانسته هاى ما را 
از عوامــل مؤثر بر هزينه هــاى توليد از ميادين 

متداول هيدروكربــورى افزايش دهد و عالوه 
بــر آن، توانايى ما را بــراى ارزيابى هزينه هاى 
احتمالــى توســعه ميادين نفــت و گاز تقويت 
بخشد. هدف ديگر اين است كه روند تغييرات 
هزينه هــاى مســتقيم توليد كه بعضــاً در قالِب 
نگهداشت توليد نيز قابل تعريف هستند بررسى 
شده و زمينه براى طرح منابع مالى واقعى مورد 
نياز براى نگهداشــت توليــد در ميادين نفتى و 

گازى در داخل كشور مهيا شود.

هزينه هاى باالدستى
هزينه هــاى باالدســتى بــراي توليد مواد 
شــامل:  زميــن  اعمــاق  از  هيدروكربــوري 
هزينه هــاى مرتبــط بــا يافتــن منابــع و نيــز 
هزينه هاى مســتقيم توليد اســت. هزينه يافتن 
منابع هيدروكربورى شــامل كليه هزينه هاى 
پرداخــت شــده براى «اكتشــاف و توســعه 
ميدان» به ازاى حجم ذخاير اثبات شده ناشى 

از اين فعاليت ها در يك بازه زمانى مشــخص  
است. از آنجا كه منابع عظيم و سهل الوصول 
هيدروكربــورى غالبــاً در دهه هاى گذشــته 
مــورد بهره بردارى قــرار گرفته و اكتشــاف 
منابع جديد به ســوى ميادين بــا ظرفيت هاى 
كمتر و دشــوارتر از حيث توليد، سوق يافته، 
هزينه هاى مرتبط با اكتشــاف و توسعه نيز در 

دهه گذشته روند صعودى داشته است. 
هزينه هاي مستقيم مرتبط با عمليات توليد 
شــامل نيروي انساني، مواد و كاالي مصرفي، 
نگهــداري و تعميــر چاه ها و خطــوط لوله، 
عمليات فرآورش، اجاره خدمات پيمانكاري، 
بيمه، ســوخت مصرفي، سيستم هاي پشتيباني 
(آب، بــرق)، ماليات هــاي زيســت محيطي، 

هزينه هاي باالسري و مديريت مي باشند.
به طور معمــول هزينه هاي عمليات توليد 
نفت خام و گاز طبيعي در كشــورهاي ديگر 
متأثــر از تغييرات قيمت نفت و گاز، تغييرات 

بررسى روند تغييرات هزينه توليد 
منابع هيدروكربورى در دهه گذشته

وحيد دخانى1  مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز
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ماليات بــر درآمد و عوامل زيســت محيطي 
(ماليات هاي جديد و قوانين) مي باشد. همين 
امر ســبب مي شــود هرگونه تغيير در عوامل 
مذكــور، تاثير قابــل مالحظه اي بــر تعداد و 
هزينــه حفر چاه هاي جديد داشــته باشــد. به 
همين ترتيب هزينــه كاال و تجهيزات صنايع 
نفــت و گاز و در نتيجه هزينه هــاي عملياتي 

تغيير خواهند يافت.
شــركت هاى بين المللى كــه در عرصه 
توليد نفت و گاز در كشــورهاى مختلف دنيا 
به فعاليت مى پردازند همه ساله اطالعات مالي 
مربوط بــه هزينه توليد خود را به عنوان يكى 
از پارامترهاى اقتصادى استخراج نفت و گاز 
گزارش مى كنند. بر اساس تعريف قراردادى، 
هزينه توليد نفت و گاز براى شركت هاى بين 
المللى شــامل كليه هزينه هاى مورد نياز براى 
اســتخراج، فرآورش، انتقــال و نيز پرداخت 
عوارض دولتــى (به غير از ماليات بر درآمد) 
مى باشــد. به خاطــر تغيير شــرايط اقتصادى 
بين المللى اين ارقام همواره دســتخوش تغيير 
هســتند. با در دست داشــتن ميزان ماليات بر 
درآمد ناشى از فعاليت هاى توليد نفت و گاز 
و نيز با مقايســه روند تغييــرات هزينه توليد، 
مى توان به حاشيه سود شــركت ها، عالوه بر 

ارزيابى اقتصادى بودن طرح هاى نفت و گاز 
پى برد.

عامــل اصلى مؤثــر بر هزينــه توليد مواد 
هيدروكربورى، ويژگى هاى مخزن است كه 
به نوبه خــود تابع پارامترهايى مانند وســعت 
ميدان، فشــار مخزن و خواص فيزيكِى سنگ 
و سيال اســت. به طور كلى اين خواص بسته 
بــه موقعيــت جغرافيايى، عمر و نــوع ميدان 
تغييــر مى يابند و اين امر ســبب مى شــود كه 
هزينــه توليد نفــت و گاز در مناطق مختلف 
جهــان متغيــر باشــد. در ســال 2006 هزينه 
متوسط توليد (استخراج)ِ هر بشكه نفت خام 
از منابــع هيدروكربورى متــداول، از 2 دالر 
در خاورميانــه، 4 دالر در آفريقــا، 6/8 دالر 
در آمريــكا و 8/3 دالر در كانــادا متغير بوده 
است. در كنار هزينه مستقيم توليد كه صرف 
اســتخراج و به سطح آوردن نفت خام است، 
هزينه هــاى عمدة ديگرى نيز براى اكتشــاف 
نفت صــورت مى گيرد كه به طور متوســط 
براى هر بشــكه نفت خام در ســال 2006 از 
5/3 دالر در خاورميانــه تا 64 دالر در نواحى 

فراساحلى آمريكا متغير بوده است [1].
با وجود پيشــرفت هاى بسيار در اكتشاف 
و بهره بردارى از منابــع هيدروكربورى براى 

توليد نفت از ساختارهاى عميق تر، هزينه هاى 
يافتن و اســتخراج نفت در ســال هاى گذشته 
افزايش يافته است. شركت هاى نفتى، عموماً 
تمايلى براى انتشــار اطالعــات مهم مرتبط با 

هزينه توليد خود نيستند. 
در ادامــه مطلــب، تخمينى از هزينــه توليد 
كشــورهاى عضو اوپــك كه بر اســاس تحليل  
كارشناسان صنعت نفت منتشر شده، ارائه مى شود.

هزينه توليد نفت در عربســتان ســعودى 
به دليل عظيــم بودن ميادين و كم عمق بودن 
اليه هــاى توليدى در حدود 1 تــا 2 دالر در 
هر بشكه (يكى از ارزان ترين انواع نفت خام) 
تخمين زده شده است. حتى با در نظر گرفتن 
هزينه هاى ســرمايه اى، هزينه تمام شده توليد 
نفت خام در اين كشور بين 4 تا 6 دالر در هر 

بشكه برآورد مى شود.
گرچه در حالت تئورى توليد نفت عراق 
كم هزينه اســت، اما مسائل امنيتى و سياسى، 
در پايدارى توليد به عنوان يك چالش اصلى 
وجــود دارد. تحليل گران بر ايــن باورند كه 
هزينه تمام شــدة توليد در بيشــتر ميادين اين 

كشور در بازه 4 تا 6 دالر قرار مى گيرد.
در امارات متحده عربى، هزينه سرمايه اى 
و عملياتــى توليد هر بشــكه در حدود 7 دالر 

كشور
هزينه تمام شده 
توليد هر بشكه 

نفت (دالر)
6-4عربستان

6-4عراق
7امارات متحده عربى

15-10ايران، عمان، قطر، ليبى و الجزاير
18-10قزاقستان

20ونزوئال
20اكوادور
30-15نيجريه

تخمين هزينه تمام شده توليد 
هر بشكه نفت خام

   1  
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تخميــن زده شــده اســت. مطابــق نظــرات 
تحليل گــران هزينــه توليد نفــت از آب هاى 
عميق در كشــور نيجريه، حدود 30 دالر در 
بشــكه و از ميادين خشــكى، حدود 15 دالر 

برآورد شده است.
تخميــن هاى ارائــه شــده در خصوص 
هزينه تمام شــدة (شامل هزينه هاى سرمايه اى 
و عملياتــى) توليــِد هــر بشــكه نفــت خام 
براى كشــورهاى عضو اوپــك در جدول 1 

گردآورى شده است.

بررسي گزارش شركت هاي بين المللي
براى بررسى روند تغييرات هزينه اكتشاف 
و توســعة ميادين، از گزارشــى كــه وزارت 
انــرژى آمريــكا در فوريــه 2011 بــر مبناى 
 ِ(FRS2) اطالعات سيستم گزارش دهى مالى
30 شــركت بزرگ بين المللى فعال در حوزه 
نفت و گاز منتشــر كرده، استفاده شده است. 
معيــار انتخــاب اين شــركت ها در اين بانك 
اطالعاتى، بر اســاس دارا بودن ســهم بيش از 
يك درصدى از توليد هر يك از محصوالت 
هيدروكربنى اعم از نفت خام، گاز و ميعانات 
گازى در بازار انرژى آمريكا مى باشد. در اين 
بررسى، بازه هاى زمانِى سه ساله براى اكتشاف 
و توســعه در نظر گرفته شــده است. اين عدد 
در ســال 2009 براى منطقه خاورميانه، 7 دالر 
و در سراســر جهــان، 18/3 دالر  به ازاى هر 

بشكه برآورد شده است [3 و2].
در شكل 1، روند تغييراِت «متوسط هزينه 
مســتقيم توليد»، بر مبناي اطالعات به دســت 
آمده از سيستم FRS شركت هاي بين المللي، 
ترســيم شده اســت. بر اين اســاس، متوسط 
هزينة توليد نفت خــام در پروژه هاي موجود 
در اين شــركت  ها در سراسر جهان به حدود 

8/3 دالر در هر بشكه رسيده است. 
در گزارش منتشــر شــده توسط شركت 

LUKOIL ، در خصــوص پروژه هــاي اجــرا 

شده توسط شــركت هاي معتبِر بين المللي در 
نواحــي مختلف جهــان، حداقــل و حداكثر 
هزينــه مســتقيم توليد در ســال هاي مختلف 
گردآوري و ارائه شده است (شكل2). بر اين 
اساس، بازه هزينة مستقيم توليد به دليل تنوع 
جغرافيايِي پروژه هــا و نيز تعريف پروژه هاي 

جديد گسترده تر شده است [5 و4].
براى بررسى بيشــتِر روند تغييرات هزينة 
اكتشــاف و توليــد، از اطالعــات مؤسســة 

«گولدمــن ســاش» (Goldman Sachs) در 
 228 ســرمايه گذارى  گــزارش  خصــوص 
شــركت در صنعت نفت، نيز اســتفاده شــده 
اســت. در گــزارش ايــن موسســه، كــه هر 
ســاله در خصــوص پروژه هــاي ســرمايه اي 
در صنعــت نفــت در سراســر جهان منتشــر 
مي شود، بررسي هاي دقيقي بر روي «ذخاير»، 
«اوج توليد»، «نرخ بازگشــت سرمايه» و تاثير 
آن ها بر «توليد جهانــي نفت و گاز» صورت 

مي گيـــــرد. در گــزارش ســال 2010 آن،
 

  2    روند تغيير بازه  پروژه هاي شركت هاي مهم نفتي
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280 پــروژه برتــر كه توســط شــركت هاي 
عظيــم نفتي در مناطق مختلف جهان در حال 
اكتشاف و توسعه هســتند، مورد مطالعه قرار 
گرفته اســت. اين پــروژه هــا در اوج توليد 
خود در ســال 2020 به رقم 46 ميليون بشكه 
معادل نفت خام دســت خواهند يافت كه در 
اين ســال حدود 36 درصــد كل توليد مواد 
هيدروكربــوري دنيــا را به خــود اختصاص 
خواهنــد داد. نگاهــي بــه هزينــه توليد اين 
پروژه ها نشان مي دهد كه بسته به حجم ذخيره 

و ســهولت بازيافت ذخايــر هيدروكربوري، 
نرخ هزينــه توليــد در پروژه هــاي مختلف، 
متفاوت است. با ترسيم هزينه توليد بر حسب 
درجه بندي پروژه ها از لحاظ هزينه، مشخص 
اســت كه با افزايــش تعداد پروژه هــا، تقريباً 
ميانگيــن هزينه توليــد پروژه هاي نفت و گاز 
به رقم 8/4 دالر در هر بشكه (در سال 2009) 
نزديك مي شــود. اين رقم با عــدد گزارش 
شده مؤسســه مطالعات انرژي آمريكا (شكل 
1) نيــز تا حد زيادي مطابقت دارد. از ســوي 

ديگر هزينه تمام شــده باالدستي براي توليد 
هر بشكه نفت خام (اكتشاف، توسعه و توليد) 
كمي بيش از 15 دالر گزارش شده است [6].

بر اســاس گزارش مؤسســة IHS، روند 
تغييــرات «هزينه مســتقيم توليــد»، در منطقة 
خاورميانه نيز حالتى صعودي داشته كه ارقام 
آن در دهــه گذشــته و بين ســال هاي 2003 
تــا 2007، رشــدى بيش از دو برابر را نشــان 

مي دهد [7]. 

نتيجه گيري
مشــكالت تأمين كاال و تجهيزات مورد 
نياز شركت هاي بهره برداري، در كنار افزايش 
هزينه هاي اكتشافي و توسعه اي، سبب شده تا 
هزينه توليد نفت و گاز در سراسر جهان روند 
باشد. مقايســة گزارش هاي  افزايشى داشــته 
مختلف منتشــر شــده از منابع خارجي نشان 
مي دهد كه هزينه مســتقيم توليد نفت خام به 
طور متوســط به عدد 8/4 دالر در هر بشــكه 
در ســال 2009 بالغ شــده است. بديهي است 
اين موضوع بايد مورد توجه سياست گذاران 
عرصه انرژي براي تأمين هزينه هاي مســتقيم 
توليد كه در شــركت ملي نفــت ايران تحت 
عنــوان هزينه هاي نگهداشــت توليد تعريف 

شده است، مد نظر قرار گيرد.   4    روند تغيير هزينه مستقيم توليد هر بشكه نفت خام در خاورميانه و آفريقا
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