اکتشاف و تولید

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

بهره مندی شرکتهای
اکتشاف وتولید از

سرمایهگذاری
محمد ایروانی* -براساس آمارهای آژانس بینالمللی انرژی،
سرمایهگذاری جهانی در حوزه باالدستی نفت و گاز از حدود 800
میلیارد دالر در سال  2014به کمتر از  500میلیارد دالر در سال 2016
کاهش یافته و در سالهای اخیر با رشدی اندک در محدوده  400تا
 500میلیارد دالر قرار داشته است .سهم شرکتهای ملی نفت ایران
از این رقم کمتر از نصف بوده و عمده سرمایهگذاریها ازسوی
شرکتهای خصوصی ،از جمله شرکتهای بینالمللی نفتی ،صورت
گرفته است.
شرکتهای اکتشاف وتولید برای انتفاع از سرمایهگذاریهای خود،
باید مجموعهای از توانمندیها را در حوزههای مختلف از جمله
مدیریت پروژه ،مهندسی زیرزمینی عملیات ،اچاسای ،پژوهش
وفناوری ،ریسک ،تامین مالی و حقوقی گرد هم آورند.
تصمیمگیر یهای راهبردی ،مدل عملیات و در نهایت موفقیت
شرکتهای اکتشاف و تولید در سرمایهگذاری ،در ارتباط با این
حوزههای توانمندی شکل میگیرد .در نهایت ،شرکتها متناسب با
اهداف راهبردی خود ،با شاخصهایی همچون میزان تولید
هیدروکربن ،حجم سرمایهگذاری ،ساختار سرمایه و ذخایر نفتی،
کارنامه خود را ارزیابی میکنند.
اکنون میتوان به وضعیت ایران و ضرورتهایی پرداخت که بر
مبنای آنها تغییر پارادایم در صنعت باالدستی نفت و گاز ایران آغاز
شد .با در نظر گرفتن نفت ،میعانات گازی و  ،NGLکشورهای روسیه،
عربستان سعودی ،عراق و ایران به ترتیب حدود  9 ،16 ،6و  9.5درصد
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مجموع ذخایر جهانی نفت وگاز را در اختیار دارند .اما در سمت تولید،
این کشورها به ترتیب  5 ،13 ،12و  5.5درصد تولید جهانی در سال
 2017را به خود اختصاص دادهاند .این آمار نشان دهنده وضعیت نسبت ًا
نامناسب کشورهای ایران وعراق در بهرهگیری از ظرفیت ذخایر خود
است .باید توجه داشت که عراق به سرعت در حال تغییر رویکرد خود
بوده و در بیش از یک دهه اخیر ،تولید خود را تقریب ًا  100درصد افزایش
داده و اکنون در تولید نفت از ایران پیشی گرفته است.
برای اینکه تصویر بهتری از وضعیت ایران در بخش اکتشاف وتولید
داشته باشیم ،نگاهی به آینده نیز بیندازیم .براساس گزارش اوپک که
صرف ًا نفت خام را شامل میشود ،در سال  2017از کل تولید 32.5
میلیون بشکهای این سازمان ،سهم ایران کمتر از  3.9میلیون بوده
است .اوپک پیشبینی کرده در سال  ،2040مجموع تولید نفت خام
این سازمان به حدود  40میلیون بشکه برسد .با یک فرض ساده ،اگر
ایران بخواهد سهم فعلی خود را از اوپک حفظ کند ،باید در آن سال
تولید خود را به حداقل  4.7میلیون بشکه در روز برساند .در آن سال،
برخی کشورها با کاهش شدید تولید روبهرو میشوند که در صورت
سرمایهگذاری مناسب ،ایران میتواند سهمی به مراتب بیشتر در
اختیار بگیرد.
این وضعیت در کنار تکالیف اسناد باالدستی از جمله برنامههای
توسعه و ابالغیه اقتصاد مقاومتی ،به شروع مسیر تغییر پارادایم در
صنعت نفت ایران انجامید.
نخستین گام در این مسیر ،معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی و

تایید صالحیت شرکتهای اکتشاف
شرکت انرژی دانا توانست به عنوان او
فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید را ا
امضای بیش از  20توافقنامه ،تاکنون
یکی از آنها قرارداد بین شرکت
شرکتهای انرژی دانا و زاروبژنفت اس
در ادامه این روند ،شرکتهای
توانمندیها قرار خواهند گرفت و پس
بازارهای بینالمللی را در دستور کار ق
باید تصمیمهای کلیدی را بگیرند که
راهبرد و مدل عملیات اشاره کرد .الگ
تصمیمگیریها وجود دارد ،از جمله ا
راهبرد و الگوی مکینزی برای مدل عم
آنها میتواند متناسب با نیازهای شر
در حوزه راهبرد ،شرکتها بای
کسبوکار ،ساختار پورتفولیو ،هد
رویکرد تامین مالی پاسخ دهند .م
انسانی ،فرآیندها و ساختار سازمانی
انرژی دانا ،بهرهگیری از بهترین تجار
الگوبرداری از نمونههای موفق بوده
نتایج آن اشاره میکنم.
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