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 خالصه مدیریتی

سرما نیصنعت نفت و گاز درآمدزاتر صاد نیبرترهیو  ست و به عنوان  یحوزه اقت شور ا سا یکیک  نیتریساز ا

شور، نقش برجسته عیصنا صاد ایموجود در ک صاد مقاومت تحقق ژهیو به و ایران در اقت  یابه گونه ،دارد یاقت

 است. افتهیصنعت اختصاص  نیبه ا یاقتصاد مقاومت کلی یهااستیس 18و 15، 14، 13 یکه بندها

مختلف  یهابه شاارکت ینفت نیادیم صیتخصاا ز،یکشااور نفت خ کیکسااد درآمد در  یراه برا نیترساااده

نعمت  نیاز ا بیشتر کسد درآمد یبرا زین یگرید یهاماده با ارزش است. اما راه نیا یو خام فروش یالمللنیب

شتر وجود دارد. یلها شد.افزون زیآن ن متیشود، ق ترکینزد یینها یهر چه نفت خام از چاه به م  تر خواهد 

 .کندیم دایارزش چند برابر حالت خام خود را پ شود،یم ییایمیبه مواد ش لیکه نفت خام تبد یهنگاممثال 

خود  یرو شیارزش افزوده آن، دو راه پ شیتوسااعه صاانعت نفت و گاز خود به مناور افزا یبرا یهر کشااور

و  ییایمید پتروشاموا دیتول یبرا هیاولاساتفاده از آن بعنوان ماده  ایدارد؛ اساتفاده از آن به عنوان ساوخت و 

غام اد یشاایپتروپاال یدر قالد واحدها گریکدیبا  ریدو مساا نیساااا اساات ا نی. هر چند که چندشاایمیایی

 .رسدیمبه نار  تیدور از واقع اریارزش بس رهیدست زنج نییدر پا گریکدیها از اند و جدا کردن آنشده

ارزش  رهیتوساااعه زنج یبرا رای و متنوع یرقابت ،یررانتیغ ،یمنطق هایو مدا مختلف راهبردها یکشاااورها

اکتشاف »لی . در حقیقت اگر زنجیره ارزش نفت و گاز از چهار حلقه اصاندکرده صنعت نفت و گاز خود دنباا

شیمی»، «پاالیش»، «و تولید شیمیایی تکمیلی»و « پترو شورهای مختل« صنایع  شد، ک شده با شکیل  ف با ت

ضائات داخلی خود، راهبرد خو شرایط و اقت های ک از حلقهیاند که در کدام د را اینگونه انتخاب کردهتوجه به 

 تری داشته باشند. تر و پر رنگمذکور حضور جدی

یش تا صنایع تکمیلی به عنوان نمونه آلمان و کره جنوبی با توجه به نبود منابع نفت و گاز داخلی، از حلقه پاال

ه باال جبران ت نفت خام را با ایجاد ارزش افزوداند و در واقع بدین صاااورت خال واردارا بخوبی توساااعه داده

ستان، فقط در دو حلقه ابتدایی یعنی تولید و پاالینموده شور نفت خیزی همچون عرب ش ورود جدی اند. اما ک

 . داشته است

توان گفت که کشاااورهای دارای منابع نفت و گاز حداقل در دو حلقه ابتدایی تولید و پاالیش بطور کلی می

شورهای نفت خیزی همچون آمریکا، تا انتهای زنجیره ارزش نفتحضور جدی  و  و فعاا دارند، هر چند که ک

سعه داده گاز سود را بخوبی تو شیه  سودآوری و حا شورهایی که منابع نفت و گاز ندارند، برای ایجاد  اند. اما ک

وشاایمی و صاانایع تکمیلی های انتهایی پترباال، نیاز به توسااعه بیشااتر زنجیره ارزش و حضااور جدی در حلقه

دارند، در غیر این صورت سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز، برای این کشورها بازده اقتصادی نخواهد 



 

 

 

سااه راهبرد کلی توسااعه از ابتدای تا انتهای زنجیره، از ابتدا تا میانه زنجیره و از میانه تا انتهای لذا  داشاات.

با زنجیره ارزش نفت با توجه به شااارایط و  زنجیره در رابطه  و گاز وجود دارد که در کشاااورهای مختلف 

ست ست.گذاریسیا شده ا سعهنحوه بررسیضمن اینکه  های داخلی، بکار گرفته  در صنعت نفت و گاز  ی تو

 کند.نکته مذکور را تأیید می ،عربستان و آلمانروسیه، جنوبی، ونزوئال، چین، کرهکشورهای 

 کی یبرا نهیدرست و به و مدا ارزش نفت و گاز عالوه بر انتخاب راهبرد رهیتوسعه زنج استیتحقق س یبرا

ها به آن نیتراساات که مه  یضاارورامری  ارزش نفت و گاز  رهیتوسااعه زنج اجرایی کشااور، توجه به الزامات

 است: ریشرح ز

 یمنابع مال نیتأم  

 شیصنعت پاال تیناام مالک  

 ارزش نفت و گاز رهیتوجه به بازار محصوالت زنج  

 یتیلیوتیخوراک و  نیتأم  

 یگر ینقش تنا  

 شیصنعت پتروپاال یهاسنسیدر ال یوابستگ زانیم صیتشخ  

 ارزش نفت و گاز رهیزنج تیو رصد وضع تیهدا یبرا حیصح یگذارشاخص  

 ارزش نفت و گاز رهیدر حوزه زنج انیدانش بن یهاتوسعه شرکت  

 رعاملیو پدافند غ یستیز طیمسائل مح 

  

 را دساات خودصاانایع باالدساات و پایین اساات نتوانسااته هنوز اما اساات، گاز و نفت عای  ذخایر دارای ایران

سد سترشش عایم ذخایر با متنا شور. دهد گ ضای دلیل به ایران ک  سعهتو در سوخت، برایتوجه  قابل تقا

 لیدتو باالی ظرفیت از بطوریکه اساات گرفته قرار پتروشاایمی صاانعت از جلوتر بساایار پاالیش صاانعت کمی

 .یابدیم اختصاص پتروشیمی هایمجتمع به پاالیشی هایفرآورده درصد 5 از کمتر ،آن پاالیشی هایفرآورده

شیمی شدگازی ه ،  هایپترو شور در خوبی ر شته ک شکل اما انددا صوالت کیفیت بخش، این م  تولیدی مح

ست صید چندانی افزوده ارزش که ا شور ن صرف اینکه ضمن. کنندنمی ک  زانمی از کمتر نیز هاآن داخلی م

شان شور در گاز نفت و ارزش زنجیره تبدیلی و تکمیلی صنایع یعنی این و بوده تولید ستی به ک  و متوزان در

سعه شده داده تو ست ن شیمی هایمجتمع کمبود. ا صوالت تولید جهت مایع خوراک پترو  عدم و متنوع مح

 در کشور دستیصنایع پایین ریزانبرنامه نار در باید مایع، و گازی هایپتروشیمی ارزش هایزنجیره تکمیل

 گیرد. قرارو گاز  نفت افزوده ارزش افزایش جهت



 

 

 

صم شور انرژی تیدر مورد امن رییگ یبرای ت سترس بودچهار مفهوم  دیبا ک ستیابی، در د ن، قابل قابلیت د

سته المللی بین هایتحری  اخیر یدهه در گرفت. در نارتحمل بودن و قابل قبوا بودن را  ست توان  بخش ،ا

 و ایمنطقه تحوالت گفت توانمی اینرو از. دهد قرار خود تأثیر تحت را ایران انرژی صادرات و تولید از مهمی

 . دایران دار انرژی امنیت بهتر عبارت به و کشور انرژی حوزه بر بسزایی تأثیر ایفرامنطقه

 موضاااوع اخیر، هایسااااا در برکشاااور شاااده تحمیل نفتی و اقتصاااادی هایتحری  به توجه بادر حقیقت 

 وضع. تاس کرده پیدا ایویژه اهمیت ،ایران برای انرژی سیست  سازیمقاوم صوصبخ و اقتصادی سازیمقاوم

 انرژی هااااایحوزه غیرمستقی  و مستقی  صورت به ،آمریکاخصوص ب و المللیبین جامعهها از سوی تحری 

صنایع  حری ت در حقیقت .داده است قرار تأثیر تحت را آن دستیپایین و باالدستی صنایع و گاز و نفت نایر

 عنوان واره بههما آن، محصوالت صاادرات و این صنایع به ایران اقتصاد وابستگی به توجه با کشور نفت و گاز

د مصرف داخلی در ضمن اینکه روند رو به رش است. رفته کار به اروپا و اتحادیه آمریکا سوی از فشار ابزار یک

سئله امنیت تأمین عرضه برای این فرآوردهبعضی از فرآورده ستهای نفتی، م . کما اینکه تا ها را ایجاد کرده ا

 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، کشور با مشکل تأمین بنزین مواجه بود.برداری از قبل از بهره

 لیبه دل رانیدر ا یمیصنعت پتروش یبه طور کلتوان گفت که در رابطه با اشتغالزایی در صنایع نفت و گاز می

 زیا ننکته ر نیا دیاما با شود،یمولد، درآمدزا و پرسود شناخته م یبه عنوان صنعت متیقوجود خوراک ارزان 

  «مادر عیصاانا»اصااطالحا   ها،همچون پاالیشااگاه رانیدر ا یمیپتروشاا یهادر نار گرفت که عمده مجتمع

مادر  عی. در واقع صناشوندیبر شناخته م هیسرما عیبلکه به عنوان صنا ستند،ین زاهستند که نه تنها اشتغاا 

صوال برا شتغاا ن جادیا یا در  ،شوندیکشور احداث م یبرا شتریدرآمد و ارزش افزوده ب جادیا یو برا ستندیا

داخلی  یبه واسطه حضور در بازارها توانیفراه  شود، م دستنییپا عیصناتوسعه  برای طیاگر شرا که یحال

  شغل داشت. جادیانتاار ا یجهانو 
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 : 1 فصل

و  یاستیسطوح، راهبردها و الزامات س

ارزش  رهیتوسعه زنج سیاست تحقق اجرایی

 نفت و گاز
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 مقدمه -1-1

شور نفت خ کیکسد درآمد در  یراه برا نیترساده شرکت ینفت نیادیم صیتخص ز،یک  نیمختلف ب یهابه 

 یربه سااودآو تواندیراهبرد م نیهم یحت حیصااح تیریماده با ارزش اساات. مد نیا یو خام فروشاا یالملل

سب شود اما راه یبرا یمنا شورها منجر  سد درآمد یبرا زین یگرید یهاک شتر ک وجود  یلهنعمت ا نیاز ا بی

ارد. هر چه مختلف جهان د عیصنا انرژی نیدر تأم یینقش بسزا ،یحامل مه  انرژ کیدارد. نفت خام بعنوان 

 ریفت با سان یانرژ دیتر خواهد شد. ترکافزون زیآن ن متیشود، ق ترکینزد یینها ینفت خام از چاه به مشتر

 ییایمیواد شبه م لیکه نفت خام تبد یهنگام الارزش افزوده آن کمک کند. مث شیبه افزا تواندیم زیعوامل ن

شورکندیم دایارزش چند برابر حالت خام خود را پ شود،یم صنعت نفت و گاز یبرا ی. هر ک سعه  خود به  تو

سوخت و  یرو شیارزش افزوده آن، دو راه پ شیمناور افزا ستفاده از آن به عنوان  ستفاده از  ایخود دارد؛ ا ا

در  گریکدیبا  ریدو مس نیساا است ا نی. هر چند که چندییایمیمواد پتروش دیتول یبرا هیآن بعنوان ماده اول

شده یشیپتروپاال یقالد واحدها ست زنج نییدر پا گریکدیها از اند و جدا کردن آنادغام  سا رهید  اریرزش ب

 .رسدیبه نار م تیدور از واقع

 نفت خام یخام فروش -1-2

به  یتنف نیادیم صیتخص ز،یکشور نفت خ کیکسد درآمد در  یراه برا نیترطور که اشاره شد، ساده همان

 یحت حیصااح تیریمد قتیماده با ارزش اساات و در حق نیا یو خام فروشاا یالملل نیمختلف ب یهاشاارکت

سودآور تواندیراهبرد م نیهم سب یبه  شورها یبرا یمنا شود. م زینفت خ یک ر دسود  هیشحا زانیمنجر 

ضر یفناور زانیشامل م یبه عوامل مختلف هاشگاهیپاال  متیق وخوراک  متیق ،یدگیچیپ دیبه کار رفته و 

 لیلدبه  شیپاال یهانهینفت خام، مجموعه هز متیکاهش ق ای شیدارد. با افزا یبسااتگ یدیمحصااوالت تول

. به شودیم شتریخودبخود ب زین هادهفرآور متیق یاما از طرف شودیم شتریب یخوراک و انرژ متیق شیافزا

شورها ب متیق شیگفت با افزا توانیم یطور کل سمت پاال شترینفت، ک خام  نزاینفت خام رفته و م شیبه 

 خود را کاهش خواهند داد. یفروش

در بر دارد و صادرات نفت خام به اندازه اختالف  ییهانهیهز یصاحد مخازن نفت ینفت در کشورها استخراج

 شااگاهینفت خام به پاال نیاگر هم یدارد. از طرف یکشااور سااودآور یآن، برا دیتول یهانهینفت با هز متیق

 یدر پ زین ییهانهیافت اما هزیاز نفت خام خواهد  یشتریشود ارزش ب یشیبه محصوالت پاال لیمنتقل و تبد
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باشاد،  شیپاال یهانهیاز هز شاترینسابت به نفت خام، ب یدیارزش محصاوالت تول زانیخواهد داشات. اگر م

 یعامل نیفروخته شود. مه  تر یشیپاال یهابه صورت فرآورده یخام فروش یگاه بهتر آنست که نفت به جاآن

 یندهایفرآ یهانهیهز زانیاز م شااترینفت خام ب هنساابت ب یشاایارزش محصااوالت پاال شااودیکه ساابد م

و  یعرضاااه انرژ تیامن نیاسااات. البته تأم شیبه کار رفته در صااانعت پاال یفناور زانیباشاااد م یشااایپاال

نفت  شیدارنده منابع نفت و گاز در هر صااورت به ساامت پاال یتا کشااورها شااودیباعث م ینفت یهافرآورده

 خودکفا باشند. یادیز ودتا حد نهیزم نیخام بروند و در ا

 ارزش نفت و گاز رهیتوسعه زنج سیاست سطوح تحقق -1-3

شور ا در ست. با توجه به قا یاز موتورها یکیصنعت نفت و گاز  ران،یک صاد ا صالح مه  محرکه در اقت نون، ا

صوب  سطح عمل1390 ریت 1قانون نفت، م شور به دو  صنعت نفت و گاز ک ست اتی،  ست نییو پا یباالد  ید

 :شوندیم فیتعر ریبصورت زمذکور در قانون سطوح  نیشده است که ا  یتقس

، اساااتخراج ،یو اقدامات مربوط به اکتشااااف، حفار هاتیمطالعات، فعال هیکل نفت؛ یباالدستتت اتیعمل

 ،یبردارنقشاااه ،ییجویو صاااادرات آن مانند پ یساااازرهیانتقاا، ذخ ،یاز منابع نفت انتیو صااا یبرداربهره

که منجر  یتیهر فعال ای وگاز، آب، هوا  قیها، تزرچاه یحفر و خدمات فن ،یمیژئوش ک،یزیژئوف ،یشناسنیزم

شت به س زیگردد و ن یاز منابع نفت یاکثرو حد نهیبه بردا سعه تأ صنا ساتیاحداث و تو س عیو   دیته، تحدواب

ادرات، ص ه،یاول یو قابل عرضه کردن نفت در حد جداساز دیتول اتیعمل یها براحدود، حفاظت و حراست آن

 را شامل شود. یدستنییپا اتیعمل یعرضه برا ایاستفاده و 

ستنییپا اتیعمل در  شیو پاال هیتصااف اتیو اقدامات مربوط به عمل هاتیمطالعات، فعال هیبه کل نفت؛ ید

س ستفاده از آن ینفت یهافرآورده دیجهت تول یشیپاال ساتیتأ ش دیتول یها براو ا صوالت پترو و  ییایمیمح

ش یفتن یهاصادرات و واردات فرآورده ،یفروش داخل ع،یتوز ،یسازرهیانتقاا، ذخ صوالت پترو  ییایمیو مح

 .1شودیاطالق م

 انیم ،یگفت که سطوح توسعه صنعت نفت و گاز کشور، شامل چهار سطح باالدست توانیم یدر حالت کل اما

 :2شوند یم فیتعر ریاست که بصورت ز یلیتکم عیو صنا یدست نییپا ،یدست

                                                 
 1390 ریت 1اصالح قانون نفت، مصوب قانون  1

2 20815:2008ISO  یمینفت و پتروش ،یعیگاز طب عیدر صنا دیتول تیفیک نیو تضم نانیاطم تیقابل تیریاستاندارد مد 
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  1ینفت باالدست عیصنا -1-3-1

ست عیصنا صنا ،ینفت و گاز باالد شاف و تول عیبه  صطالحا  ای 2دیمرتبط با اکت صناشودی، گفته مE&Pا  عی. 

حفر  شود،یم یو گاز ینفت دیبه مناطق جد یابیدست یبرا ایدر ریو ز نیزم ریشامل اکتشاف در ز یباالدست

شاف یهاچاه صل یهاچاه یحفار ،یاکت ستخراج نفت و گاز طب یا سطح زم یعیو ا جزء  زین نیو انتقاا آن به 

 .شودیدر نار گرفته م یباالدست عیصنا

   3یدست انینفت م عیصنا -1-3-2

(، ونیکام ایخط لوله، راه آهن، بارج، نفت کش و  قیطراز شامل حمل و نقل ) ،یدست انینفت و گاز م عیصنا

ست. در ا پاالیش ینفت یهافرآورده ایانبارش و فروش نفت و گاز خام و  ستف نیشده ا اده از خطوط حوزه با ا

 یهارآوردهفو از آنجا  شودیم قلمنت شگاهیاستخراج شده به پاال حمل و نقل، نفت خام یهاروش گریلوله و د

از گخطوط انتقاا  ی. شااابکهابدییانتقاا م یدسااات نییکنندگان پا عیشاااده، مجدد به توز شیمختلف پاال

 .شودیمحسوب م یدست انیم عیجزء صنا زین یعیطب

   4یدست نیینفت پا عیصنا -1-3-3

 یابیبازار د،یتول ،یعیگاز طب شینفت خام، پاال شیموارد است: پاال نیشامل ا ،یدست نیینفت و گاز پا عیصنا

 دیتول یستد نییپا عی. صناییایمیو محصوالت پتروش یعیشده از نفت خام و گاز طب دیمحصوالت تول عیو توز

سف ن،یاز جمله بنز یمحصوالت یکننده و ارائه دهنده شک،سوخت م د،ینفت  سوخت،  یهاروغن ل،یگازوئ و

سفالت، گاز طب س،یگر ،یحرارت یهاروغن صناLPG) عیگاز ما ،یعیواکس، آ صوا مختلف  صدها مح  عی( و 

 هستند. یمیپتروش

در  شاوند،یدر نار گرفته م یدسات نییپا عیاز صانا یجزئ یدسات انیم عیکه در اغلد موارد صانا ییآنجا از

                                                 
1 petroleum industryUpstream  
2 Exploration and Production 
3 Midstream petroleum industry 
4 Downstream petroleum industry 
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چارچوب  یدساات نیپائ عیو صاانا یباالدساات عیدو گروه صاانا یتنها برا زین  1APQC یندیفرآ یهاچارچوب

ضمن ا یندیفرآ ست.  شده ا صالح نفت ن فیدر تعر نکهیارائه  ست نییو پا یستد انیدو بخش م زیقانون ا  ید

 در نار گرفته شده است.  یکی

 نفت و گاز یلیتکم عیصنا -1-3-4

عد از عبور از ال یدروکربوریخام ه مواد گاز ب فت و  به محصااا رهیمختلف زنج یهاهیهمچون ن والت ارزش 

د مصرف و مور ییهزاران محصوا نها دیتول تیمحصوالت قابل نی. اشودیم لیتبد ییایمیو ش یمریمختلف پل

 یمصاارف یاو کااله مواد زات،یاز تجه یاریبساا دیتول ندیفرآ یط قتیو جوامع را دارا هسااتند. در حق عیصاانا

 یهاهادهن نیمأت ثیاز ح بسیاری عیصنالذا . شودیاستفاده م ییایمیو ش یمریاز محصوالت پل یجوامع بشر

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توانیهستند که م ییایمیخود وابسته به صنعت پتروش دیتول

 قطعه سازیو  زاتیصنعت تجه 

 یصنعت چاپ، نشر و بسته بند 

 صنعت چسد 

 نیصنعت رنگ و رز 

 یصنعت نساج 

 هاصنعت روان کننده 

 صنعت کود 

 کیو پالست کیصنعت الست 

 ییو دارو یبهداشت ،یشیصنعت مواد آرا 

 خاص ییایمیصنعت مواد ش 

سته ییایمیبه صنعت پتروش  یمستق ریغ ایو   یبه صورت مستق یبه نوع عیصنا یواقع تمام در هستند.  واب

با  کوچک و منعطف و البته یدیتول یهامحصاااوالت خود، شاااامل بنگاه تیبا توجه به ماه یلیتکم عیصااانا

ش سبت به مجتمع هیحا ش یهاسود باالتر ن صنا ییایمیپترو ستند.  صوالت خایبا تول یلیتکم عیه ص و د مح

 نیا یهایژگیارزش صاانعت نفت و گاز قرار دارند. از و رهیزنج هیال نیدر حج  ک  تا متوسااط در آخر یینها

 باال اشاره نمود. ییو اشتغاا زا نییپا یگذار هیبه حج  سرما توانیم عیصنا

                                                 
1 American Productivity & Quality Center 
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 ارزش نفت و گاز رهیتوسعه زنج سیاست تحقق یهاو مدل دهاراهبر -1-4

ارزش  رهیتوساااعه زنج یبرا را یو متنوع یرقابت ،یررانتیغ ،یمنطق یهاو مدا مختلف راهبردها یکشاااورها

اکتشاف »ه اصلی حلقر زنجیره ارزش نفت و گاز از چهار . در حقیقت اگاندکرده صنعت نفت و گاز خود دنباا

شیمی»، «پاالیش»، «و تولید شیمیایی»و « پترو شد« تکمیلی صنایع  شده با شکیل  شورهای مختلف با  ،ت ک

ضائات داخلی خود،تو شرایط و اقت های اند که در کدام یک از حلقهانتخاب کرده راهبرد خود را اینگونه جه به 

  داشته باشند. یتررنگ و پر ترجدی مذکور حضور

از حلقه پاالیش تا صنایع تکمیلی  ،منابع نفت و گاز داخلین نمونه آلمان و کره جنوبی با توجه به نبود به عنوا

جاد ارزش افزوده باال جبران را با ای خام دات نفتاند و در واقع بدین صاااورت خال واردادهرا بخوبی توساااعه 

شور ننموده ستان همچونفت خیزی اند. اما ک یعنی تولید و پاالیش ورود جدی  ابتداییحلقه دو  فقط در ،عرب

تر به پر رنگ رودو و نفت توسعه زنجیره ارزش در جهتاقداماتی ساا اخیر  چند که در چند هر ؛داشته است

  .اندانجام دادهمایی صنایع پتروشی

یش توان گفت که کشاااورهای دارای منابع نفت و گاز حداقل در دو حلقه ابتدایی تولید و پاالبطور کلی می

 را نفت تا انتهای زنجیره ارزش ،ی نفت خیزی همچون آمریکااجدی و فعاا دارند، هر چند که کشوره حضور

نیاز  و حاشیه سود باال، برای ایجاد سودآوری ،اما کشورهایی که منابع نفت و گاز ندارند .اندتوسعه داده بخوبی

در غیر  ،دارندپتروشیمی و صنایع تکمیلی  اییانته هایو حضور جدی در حلقهارزش به توسعه بیشتر زنجیره 

 بازده اقتصادی نخواهد داشت. برای این کشورها ،این صورت سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز

بنابراین سه راهبرد کلی توسعه از ابتدای تا انتهای زنجیره، از ابتدا تا میانه زنجیره و از میانه تا انتهای زنجیره 

با  طه  به شااارایط و در راب جه  با تو های مختلف  که در کشاااور گاز وجود دارد  فت و  زنجیره ارزش ن

ست ست. ،های داخلیگذاریسیا شده ا ستای اجرای این راهبردها،  بکار گرفته  های دام نیتره ماما در را

 است: ریبه شرح ز ارزش نفت و گاز زنجیره توسعه

 سطوح مختلف صنعت نفت و گاز یساز کپارچهی -1-4-1

 یو هماهنگ یکپارچگیبه  ازیهر کشور ن تیارزش نفت و گاز متناسد با موقع رهیمتوازن و همگون زنج توسعه

ست و پا قیدق ستنییباالد شور نیدارد. از ا د  یخود را به نحو یدولت ینفت یهاشرکت ن،یمانند چ یرو ک

مورد  نی. نمونه بارز اباشندحضور داشته  «ارزش نفت و گاز رهیزنج یهاتمام حلقه»توسعه داده است که در 
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 43 تیریمد ن،یچ ینفت دانیم 17ساااله، عالوه بر حضااور در  18شاارکت  نیاساات. ا Sinopecشاارکت 

را  ییایمیواحد کودش 13و  نیواحد رز 3 ک،یواحد الست 5 اف،یال دیواحد تول 15 ،یمیپتروش 21 شگاه،یپاال

و هماهنگ باالدست  کپارچهیشاهد بر توسعه  زین نیمختلف در چ ییایمیش یهابه عهده دارد. توسعه پارک

 ست.ا کشوراین صنعت نفت و گاز  دستنییو پا

 شرفتهیپ یهایفناوربا اتکا به  ارزش نفت و گاز رهیتوسعه زنج -1-4-2

شود تا ماندگار  یدر کشور بوم دیبا یاتیح یهای. فناورستین یدنیخر زات،یخالف تجه بر و الیسنس یفناور

ضمن ا صل تیمز نکهیبماند.  ض یا شورها کال در فناور یبع شرفتهیک ست. به عنوان مثاا در  های پی نهفته ا

عامل  نی. همشودیبه سرعت دنباا م مرتبط با آن، و طراحی الیسنس شرفتهیپ یکشور آلمان، راهبرد فناور

عمق  ارزش،ی ابتدایی زنجیره فت و گاز و در حقیقت نبود حلقهکه با وجود نداشتن منابع ن سبد شده است

س رهیزنج شور آلمان ب شد ادیز اریارزش نفت و گاز در ک صورت و  با سود باالیی ایجاد کندبه این  شیه  . حا

ستای یمختلف یهاسنگاپور برنامه نیهمچن سان یروین تیترب در را ستپایین ایعصن یان ، نفت و گاز خود د

مانند عربستان است  یراهبرد، کشور نیقابل اتا به حاا اجرا کرده است. در م برای اتخاذ راهبرد مشابه آلمان

 دیترت نیدارد و بد ودنفت و گاز خ دستیپایین عیدر حوزه صنا یخارج یهابه شرکت یدیشد یکه وابستگ

 .کندیخود را دنباا م «ییایمیپتروش یفناور یبرنامه راهبرد»

 یمیو پتروش شیبه دو صنعت پاال یقینگاه تلف -1-4-3

 متیشده که با هدف تنوع فرآورده، کاهش ق عیتجم یمیو پتروش شگاهیپاال کیعبارت است از  شگاهیپتروپاال

که  ،شده یزیرهیپا یمصرف انرژ یسازنهیو به یسودآور شیراندمان، افزا یسازنهیتمام شده محصوالت، به

 چین ،مانند هندهگاز  دستی نفت وصنایع پایین حوزه به طور ویژه مورد توجه کشورهای فعاا دراین راهبرد 

  قرار گرفته است. و ژاپن

 ستیبایو م هستندبرخور  یمتفاوت یاز شاخص سودده ییایمیو پتروش یشگاهیپاال یهامجتمعدر حقیقت 

 یواحدها یساز کپارچهیپاسخ دهند. با ادغام و  زین یمتفاوت یازهایبه ن یدیمحصوالت تول فیمتناسد با ط

 نهیو ساااختار هز یسااودده ثیاز کل محسااوب شااده که از ح یجزئ یهر واحد ،یمیو پتروشاا یشاایپاال

نکته  نیاما ا ستین یدیامر جد یشیو پاال یمیپتروش یهامجتمع انیم یکپارچگی. البته گرددیم رمستقلیغ
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 متفاوت است. هاشگاهیشوند، بسته به نسل پتروپاال گریکدیادغام در  زانیکه دو مجتمع چه م

سل ش نیدر ا ؛اول ن شده و  گریکامال جدا از همد ،یشگاهیو پاال یمیمدا دو مجتمع پترو  اناتیرجاحداث 

قرار  گریکدی یکیدر نزد یمکان ثیحاا هر دو مجتمع از ح نیآن دو کامال محدود اسااات. با ا انیم یتبادل

ستا تواندیتبادا خوراک م نیاند. اگرفته ش شیاز پ یقراردادها یدر را شته  مدا  دیاش. ردیصورت پذ دهنو

 دسته قرار داد. نیرا بتوان در ا ، اراک و تبریزاصفهان یمیو پتروش شگاهیپاال

آن  تیریمد کنی؛ لانددهاحداث ش کپارچهیمجتمع  کیتحت  شگاه،یو پاال یمیدو مجتمع پتروش ؛دوم نسل

صاااورت  به یتیلیوتی اناتیجر یامکان اساااتفاده از برخ یمدا برخالف مدا قبل نیکامال مجزا باشاااد. در ا

 کمتر است. اناتیتبادا جر نهیواحدها هز نیا یکیبا توجه به نزد نیمشترک مقدور است. همچن

 کیدر  کپارچهیاست؛ هر دو واحد به صورت  شگاهیدر مفهوم پتروپاال ییمدا که حد نها نیدر ا؛ سوم نسل

ساس گزارشکنندیواحد عمل م تیریتحت مد نیو همچن تیسا  نیدر ا یشاخص سودده نیشتریها ب. بر ا

مشااترک در  ادهو با توجه به اسااتف ردیگیصااورت م نهیبه صااورت به یتیلیوتی. تبادا دیآیمدا بدساات م

شکل و هانهیانتقاا خوراک، هز نییپا نهیسوخت مجتمع و هز ست یس شکل در  .1ابدییکاهش م یاژهیبه 

 نشان داده شده است. یشیو پاال یمیپتروش یهامجتمع انیم یکپارچگینیز انواع ( 1-1)

 

 یشیو پاال یمیپتروش یهامجتمع انیم یکپارچگانواع ی ( 1-1) شکل

                                                 
 (VCMStudy.ir) مرکز مطالعات زنجیره ارزش نفت و گاز 1
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شور متفاوت کو بازار هر  شارز رهیمتناسد با نوع خوراک، ساختار زنج هاشگاهیپتروپاال ی نسل سومکربندیپ

 نمود:  یتقس ی ذیلرا از لحاظ ساختار به سه دسته کل هاشگاهیپتروپاال توانیاست اما م

 کراکربخار شگاهیپاال + 

 کی+ واحد آرومات شگاهیپاال 

 کی+ کراکربخار+ واحد آرومات شگاهیپاال 

 یسااازکیواحد آرومات ایبه کراکر بخار  شااگاهیاز مواد توسااط پاال ییهاانیمناور الزم اساات تا جر نیا یبرا

 قیاز طر توانندیکه م یمواد( 2-1شااکل )شااوند. مطابق  جادیا یمیداده شااده تا محصااوالت پتروشاا لیتحو

 Dry، گاز خشک )FCC لنی(، پروپبوتان)پروپان+ عیبه کراکر بخار وارد شوند عبارتند از: نفتا، گازما شگاهیپاال

Gas و )Off Gas ساس هز س نهی. نوع خوراک بر ا ستر شده، د . شودیانتخاب م یورو بهره تیفیک ،یتمام 

صوالت صل م نگیکراک ندیه  که از فرآ یمح  یهانیالف لن،یپروپ لن،یات دروژن،یعبارتند از: ه شودیبخار حا

 کی جادیو ا شاااگاهیکراکر به پاال کیبا افزودن  قتی. در حقزیرولیپ رهو نفت کو زیرولیپ نیچهار کربنه، بنز

ش شیعالوه بر افزا شگاهیپتروپاال ست  یشتریب یریپذبه انعطاف توانیم ،سود هیحا  نیکه در ا افتیه  د

 ریبخار امکان پذ نگیواحد کراک یبرا VGOو   HGO عانات،یم رینا ینیسنگ یهاصورت استفاده از خوراک

صد ات ترنیسنگ یهاخوراک که شودیم صورت نی. همه اکندیم دیتول یکمتر لنیدر  ریامکان پذ یموارد در 

 .1)نفتا( نباشند عیخوراک ما ای یشده و فقط گاز  یخوراک مختلط تنا یبخار برا یخواهد بود که کراکرها

 

                                                 
 (VCMStudy.ir) مرکز مطالعات زنجیره ارزش نفت و گاز1
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 شگاهیپتروپاالای از نمونهمواد در  یهاانیاشتراک جر کیشمات ( 2-1) شکل

 نفت و گاز مرتبط با عیرقابت در صنا جادیو ا قیتشو -1-4-4

شرکت یهابا اهرم ستیبایم دولت ست خود،  ص یدولت یهادر د صو را به رقابت به نفع مردم  یو بخش خ

 عیصاانا رشااد یها، فضااا را براکاهش تعرفه یریگیکشااور آلمان با پبه عنوان نمونه کند.  و یا تشااویق وادار

تقاضاااا برای محصاااوالت  ،با تعرفه گذاری صاااحیح نیفراه  نموده اسااات. همچن شیاز پ شیب تکمیلی

شیمیایی س و داخلی پترو ستر سهشرکت یبه مواد خام را برا ید و رقابت به  یفکر تیکرده و از مالک لیها ت

زنجیره  حوزهدر  بزرگ ییایمیهزار شرکت ش 30 با استفاده از این راهبرد، نیکشور چ. کندیم تیحما یخوب

ست که فعاا کردهرا  ارزش نفت و گاز صد  37 ا شیمیایی بازار حج در شیمیایی و  ست  مواد پترو  500در د

رقابت در بازار، تا  جادیبا ا ضمن اینکه گذاران کوچک است؛و بقیه در دست سرمایه قرار دارد کریپکت غواشر

صنعت نفت و گاز رهیزنج قیموفق به تعم یحد خوب های صنایع تکمیلی به حلقه هایشرکت و ورود ارزش 

توانسته است،  یو پول یمال یهااستیس قیاز طر یثبات اقتصاد جادیبا ا زیکشور سنگاپور ن .شده است باالتر

 فراه  کند. یالملل نیب یهاشرکت یرا برا خوبی یرقابت یفضا

 ارزش نفت و گاز رهیتوسعه زنج استیتحقق س یاستیالزامات س -1-5

سناد باالدستی در حوزه انرژی های سیاست»، «های کلی ناام بخش انرژیسیاست»شامل  کشور بررسی ا

کند که این مشااخص می« طرح جامع انرژی»و « ملی راهبرد انرژی کشااور سااند»، «کلی اقتصاااد مقاومتی

شد را ندارند و همگی بر تکمیل زنجیره ارزش نفت خام و  شی با شوق خام فرو سناد، قانون و مقرراتی که م ا

  جلوگیری از صادرات نفت خام تأکید دارند.

 کراتبه تاکنون. است نفت فروشی خام به وابستگی ،ایران اقتصاد در ثباتی بی اصلی دالیل از یکی شک بدون

 مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست و توسعه پنجساله برنامه قوانین جمله از کشور باالدستی اسناد تمامی در

 خام نفت صادرات روند اما. گیرد صورت الزم اقدامات ،فروشیخام از کشور اقتصاد رهایی برای که شده تأکید

 مواقع در و نشاااد خاصااای تغییر متوجه شاااد، مواجه خام نفت فروش تحری  با کشاااور که مقطعی دو جزبه

 میلیون 2.4 بر بالغ همچنان فروشی،خام تداوم از کشور حکمرانی ارکان تمام ناراحتی ابراز علیرغ  غیرتحری 

 .است بوده بشکه



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رانیدر ا یشگاهیراهبرد توسعه متوازن صنعت پاال یبررس

11 

 و دانندمی منافع تضاااد را عمومی بخش اقتصاااد مشااکالت از بساایاری نشاادن حل دلیل امروزه اقتصاااددانان

سته ذینفعان ابتدا که کنندمی تالش سپس سته یا خوا شکل آن ناخوا سایی را م  را قواعد سپس و کنند شنا

 .کند میل تفاوتیبی سمت به تغییرات آن در الاقل ذینفعان مطلوبیت که کنند بهینه طوری

صاد یهادر بخش یخصوص یهارفتار بنگاهبه عنوان نمونه  ساس افزا یمختلف اقت صاد شیبر ا و  یمنافع اقت

ست. ا هانهیکاهش هز سهامداران و ذ شیافزا یرفتار بر مبنا نیا و در  دیآیآن بنگاه به وجود م نفعانیسود 

ستر قوان تینها  یو نهادها هات. اما شرکشودیباعث رونق اقتصاد کل کشور م ،یتیشده حاکم نییتع نیدر ب

 زیرفتار ن نیاقتصاااد دارند که ا یدرون یو مقاوم ساااز یتیو حاکم یافع ملمن شیافزا یبر مبنا یرفتار یدولت

 و توجه به ساخت داخل خواهد بود. یتوان اقتصاد شیدر جهت افزا

دهد که در این سند نشان می« سند توسعه شش »بررسی توان گفت که در رابطه با مسئله خام فروشی می

 شده است.تشویق شرکت ملی نفت ایران بصورت غیر مستقی  به خام فروشی « سند توسعه پنج »همانند 

 ساا در گازی میعانات و خام نفت داخلی فروش و صادرات محل از نفت ملی شرکت درآمدهای ذیل جدوا

شان را 1396 شاهده جدوا در که همانطور. دهدمی ن  داخلی فروش و صادراتی حج  اینکه رغ به شودمی م

 میعانات و خام نفت صادرات محل از که درآمدی اما ندارند، ه  از فاحشی اختالف گازی، میعانات و خام نفت

صید گازی ست بوده هیدروکربوری مواد این داخلی فروش برابر چهار شده نفت ملی شرکت ن  اتفاق این و ا

صلی ذینفعان از یکی عنوانبه نفت ملی شرکت انگیزه کنندهتقویت شیخام تداوم برای نفت فروش ا  این فرو

 است. هیدروکربوری مواد

 شرکت ملی نفت از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی درآمدهای ( 1-1) جدوا

 موضوع

میزان فروش نفت خام و میعانات 

گازی در شرایط غیرتحری  

 روز()میلیون بشکه 

عملکرد بودجه شرکت ملی نفت 

)هزار میلیارد  1396برای ساا 

 تومان(

فروش نفت خام و میعانات گازی 

 صادراتی
2.4 24.8 

فروش نفت خام و میعانات گازی 

 های داخلیبه پاالیشگاه
1.9 6.1 

 

ساس شکه هر قیمت بوده مقرر( 2) الحاق قانون( 1) ماده اجرایی نامهآیین( 3) ماده برا  میعانات و خام نفت ب

 درصد 95 برمبنای خصوصی و دولتی از اع  پتروشیمی هایمجتمع و داخلی هایپاالیشگاه به تحویلی گازی
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( 4) ماده ها،وردهآفر خرید تکلیفی قیمت دلیلبه اما شود محاسبه ماه هر صادراتی هایمحموله بهای متوسط

ست کرده تأکید نامهآیین همین صرف برای دولت که زمانی تا»: ا شور داخل در نفتی هایوردهآفر م  قیمت ک

 نفت بشکه هر قیمت پخش، و پاالیش شرکت و( خزانه)دولت بین حساب تسویه برای کند،می تعیین تکلیفی

 کارگروهی پیشااانهاد به که بود خواهد رقمی با برابر داخلی هایپاالیشاااگاه به تحویلی گازی میعانات و خام

 قانون رعایت با کشااور کل بودجه و برنامه سااازمان و دارایی و اقتصااادی امور نفت، هاوزارتخانه از متشااکل

صوید به ساله هر 1388 مصوب هایارانه کردن هدفمند  با 1396 ساا برای نرخ این. «برسد وزیران هیئت ت

 بودجه قانون« 14» تبصره اجرایی نامهآیین مورد در وزیران هیئت نامهتصوید( 2) ماده «الف» بند به استناد

 .شد مناور ریاا( 626871) یک و هفتاد و هشتصد و هزار شش و بیست و ششصد 1396 ساا

 هر ارزش درصد 14.5 گازی میعانات و خام نفت داخلی فروش از ه  و صادرات از ه  نفت ملی شرکت سه 

 ملی شرکت درصدی 14.5 سه  باال، در شده ذکر مطالد براساس. است هیدروکربوری ماده دو این از بشکه

 است، تومان هزار 36 از بیش تومانی 4200 تسعیر نرخ و دالری 60 مثال  خام نفت بشکه هر صادرات از نفت

 هزار 9 تنها قیمت تعیین کارگروه( تومان هزار 62) تکلیفی قیمت از شاارکت این درصاادی 14.5 سااه  اما

 نفت داخلی مصرف که هاییزنجیره توسعه برای ایانگیزه نفت ملی شرکت شرایط این در و بود خواهد تومان

 .1ندارد دهد، افزایش را گازی میعانات و خام

 شور، ارادهبا توجه به مطالد گفته شده، گام اصلی برای تحقق سیاست توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در ک

شی «دولت» و عزم جدی ست. در حقیقت ذینفع بودن دولت از خام فرو عی مان ،شرکت ملی نفت از طریق ا

سیدن به  بزرگ ستی برای ر سناد باالد سعه زنجیره ارزش نفت و گاز مطابق با ا ست.تو ستلذا  ا  گذارانسیا

 و مخا نفت داخلی فروش در نفت ملی شااارکت انگیزه که نحوی به نفت مالی روابط اصاااالح با باید کشاااور

شد، هیدروکربوری ماده دو این صادرات از بیش گازی میعانات سیر با شور رهایی م شیخام از ک سعه و فرو  تو

 .کنند هموار را و گاز نفت صنعت تولید هایزنجیره

 ارزش نفت و گاز رهیتوسعه زنجسیاست تحقق  اجراییالزامات  -1-6

 کی یبرا نهیدرست و به و مدا ارزش نفت و گاز عالوه بر انتخاب راهبرد رهیتوسعه زنج استیتحقق س یبرا

 است: ریها به شرح زآن نیتراست که مه  یارزش نفت و گاز ضرور رهیکشور، توجه به الزامات توسعه زنج
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 یمنابع مال نیتأم -1-6-1

اسااات که حج   یهیبد یاسااات. امر یمنابع مال نیتام ،یدر توساااعه صااانعت یاز ارکان اصااال یکی مطمئنا

باالتر است،  کسانی تیظرف کیدر  یاهشگیپاال ینسبت به واحدها یشگاهیپتروپاال یواحدها یگذارهیسرما

به منابع  یترسدس ،در کشور یشگاهیپتروپاال یهاشدن مجتمع ییاز عوامل محدودکننده جهت اجرا یکیلذا 

 شیمجتمع پتروپاال 5مشخصات ( 3-1شکل )است. در جدوا  ییهاپروژه نیچن یجهت اجرا ازیمورد ن یمال

 یهامجتمع نیا یاساام تیاشاااره شااده اساات. مجموع ظرف کیو عربسااتان به تفک نیدر حاا ساااخت در چ

 نیشاادن ا ییجهت اجرا ازیمورد ن یگذارهیهزار بشااکه در روز اساات. ساارما 600و  ونیلیم 2 شیپتروپاال

سرما ونیلیم 850و  اردیلیم 69ها طرح سط حج   ست که به طور متو شکه نفت  کی یبرا یگذارهیدالر ا ب

 ،یشگاهیپتروپاال یهاکردن پروژه ییجهت اجرا یمنابع مال نیهزار دالر برآورده شده است. لذا تام 27معادا 

صد البته تحر یاقتصاد تورم ریکه درگ یدر کشور ست و  سظا یها یا مشکل خواهد بود. هر چند  اریلمانه، ب

موجود در  ینگینقد های پتروپاالیشاای،پروژه یمال نیتام یاز منابع اصاال یکیکه  شااودیم عنوان هالیدر تحل

 .استکشور 

  

 و عربستان نیدر حاا ساخت در چ شیمجتمع پتروپاال 5مشخصات  ( 3-1) شکل

خاص خود،  یاسااایسااا یهیرو لیبه دل ایدر منطقه و دن رانیکشاااور ا ژهیو طیبا توجه به شااارا قتیحق در

وجود دارد  رانیکه در ا یمازاد یها سکیوارد قراردادها شود تا از ر یبطور جد یدولت یهانیتضم ستیبایم

سته شرا شود کا الزم را با بخش  یکارهم نهیزم نیدر ا تیحاکم دی. لذا بادینما منیرا ا یگذارهیسرما طیو 

 باشد. نینقش آفر یگذارهیسرما سکیروند کاهش ر لیداشته و در تسه یخصوص
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 شیصنعت پاال تینظام مالک -1-6-2

صاد یهاها در بخشرفتار بنگاه ساس افزا یمختلف اقت صاد شیبر ا ست. ا هانهیو کاهش هز یمنافع اقت  نیا

 نیتر قواندر بسااا تیو در نها دیآیآن بنگاه به وجود م نفعانیساااود ساااهامداران و ذ شیافزا یرفتار بر مبنا

 یر مبناب یرفتار یدولت ینهادهاها و . اما شرکتشودیباعث رونق اقتصاد کل کشور م ،یتیشده حاکم نییتع

توان  شیزادر جهت اف زیرفتار ن نیاقتصااااد دارند که ا یدرون یو مقاوم سااااز یتیو حاکم یمنافع مل شیافزا

خش ب اریدر اخت یشااینعت پاالصاا تیو توجه به ساااخت داخل خواهد بود. در اکثر کشااورها مالک یاقتصاااد

 تواندیاست که م یمه  و پر رنگ ارینقش بس انیم نیادر  ینقش نهاد رگوالتور نکهیاست. ضمن ا یخصوص

 کند.  یاژهیکمک و شیبه توسعه صنعت پاال ح،یصح یگذار لیبا ر

صنعت یطور کل به س داریبه مناور حرکت پا یهر  سه بخش حاکم ریدر م سعه از   تیریو مد تیمالک ت،یتو

است و کارکرد  یگر یو تنا یگذاراستیس شیدر صنعت پاال تی. معموال کارکرد بخش حاکمردیپذیم ریتاث

صل سازوکارها یهابرنامه هیو ته نیتدو زین تیبخش مالک یا سعه و  سعه یتو  یشیالتا واحد پا ستا یگرتو

ظف است تا مو زین تیریبخش مد تایآن صنعت وفق دهد. نها یایو پو یرقابت طیمربوطه بتواند خود را در مح

 تیعدم شاافاف لینفت کشااور به دل شیاساات که صاانعت پاال یدر حال نی. ادیواحد را حداکثر نما ییکارا

 شده است. یادیز یهاگذشته دچار خسارت یهاساا یسه بخش مذکور ط یکارکردها

 حیصح تیریبه مد دیمه  محرکه در اقتصاد است که با یاز موتورها یکیصنعت نفت و گاز  ران،یکشور ا در

و  بخش باالدسااات دوصااانعت از  نی. ادیرا جذب نما یخارج یهاهیکمک کند و سااارما یدیتول یهابخش

که  زیدست ننیی. بخش پاشودیاداره م تیآن توسط خود حاکم یشده که بخش باالدست لیدست تشکنییپا

ذار واگ یبه بخش خصوصتقریبا است،  یلیتکم عیصنا و در ادامهصنعت پاالیش و صنعت پتروشیمی  شامل

  .شودیم یگر یتنا تیشده و فقط توسط حاکم

صنایع دستیدر بخش پایین یشیپاال عیصنانکته مه  در رابطه با اما  ست که این   یها بطور دولتساا ،این ا

 یساز یخصوص اقعآن شروع شده است. در و یساز یخصوص ندیاست که فرآ یسالاداره شده بود و چند 

ساس قانون خصوص هاشگاهیدر پاال یباعث شده تا سهام دولت ،شیناقص صنعت پاال  20 حدود ،یساز یبر ا

  .1شود یشبه دولت هاشگاهیدر پاال تیمالک تیو وضع باشد

صنعت پاال ها،شگاهیپاال یساز یخصوص ندیاز انجام ناقص فرآ پس شد و ا شینقش دولت در اداره   نیکمتر 

اقتصاد بود از دست داد.  یدرون یو مقاوم ساز یمنافع مل شیافزا یرا که بر مبنا یدولت یصنعت، منطق فکر
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به  دیصااانعت نفت، با زشار رهیزنج یانیخود در حلقه م یگریحاا دولت با کناره گرفتن از نقش تصاااد

ستیس صو نیا حیصح یگر یو تنا یگذارا ساز و کارها نیقوان دیحلقه بپردازد تا با ت صنعت  یو  سد،  منا

 .دینما تیرا در جهت مناسد هدا شیپاال

 شیمداوم شرکت پاال دیکه تأک رایز ستیاز اشکاا ن یخال زین شیدولت در صنعت پاال ینقش رگوالتور یفایا

سمت تول هاشگاهیپاال تیسوخت و هدا نیو پخش بر تأم  شگاهیباعث کاهش توان پاال شتر،یب نیبنز دیبه 

موضوع به  نیشده است که ا یمیپتروش یهاو خوراک یمحصوالت جانب شیافزا ،یریپذداران در جهت رقابت

 .دینمایوارد م یادیلطمه ز هاشگاهیسود پاال هیحاش

باعث  هاشگاهیپاال یهارهیمد ئتیو ه شیاز سهام صنعت پاال یادر بخش عمده تیحضور حاکم ضمن اینکه

شدن منطق بنگاه یریجلوگ ص یهااز حاک   صو صاد شیافزا یکه بر مبنا یخ  هانهیو کاهش هز یمنافع اقت

ست. از ا شوند؛یاداره م شته و نم یبنگاه خصوص کیمطابق با  یرفتار هاشگاهیرو پاال نیشده ا به  توانیندا

شرکت  کینه  رانیا شیاداره نمود. حاا صنعت پاال یحاک  بر بخش خصوص نیها را بر اساس قوانآن یراحت

ست و نه  یدولت ص کیا شده که نه بر  یبحران در منطق فکر کیامر باعث  نیو ا ؛یبنگاه خصو حاک  بر آن 

 هاشگاهیپاال توانی. لذا در حاا حاضر مشیخو یتصادو نه بر اساس منافع اق کندیحرکت م یاساس منافع مل

ست که نه مالک لیتبد یو پخش برا شیشرکت پاال مانکاریرا پ سوخت دان دارد و  یبر نفت ورود یتینفت به 

 .یدیتول یهاوردهآبر فر یتینه مالک

 ارزش نفت و گاز رهیوجه به بازار محصوالت زنجت -1-6-3

س ضا یبرر صوالت  نهمچنی و( …سوخت جت و ل،ییگازو ن،ی)بنز یدروکربوریه یهافرآورده یبازار تقا مح

تر از بازار بزرگ اریبه مراتد بساا یسااوخت یهانشااان دهنده آن اساات که حج  بازار فرآورده یمیپتروشاا

از  یابخش عمده یآت یهامعنا است که کماکان در ساا نیبد نیاست و ا یمریو پل ییایمیمحصوالت پتروش

 بته بررساایال. ردیگیسااوخت، مورد اسااتفاده قرار م دیجهت تول ایو فرآورش شااده در دن یدینفت خام تول

را نسبت  یرشد نسبتا باالتر ییایمیاز آن است که محصوالت پتروش یحاک یآت یهامصرف در ساا یبازارها

 خواهند داشت. یسوخت یهابه فرآورده

 تیظرف شیافزا زانیم ،2030تا  2017 یهاساا یدر بازه زمان IEAموسسه  یو برآوردها لیشکل ذ مطابق

بشاااکه از آن به عنوان خوراک  ونیلیم 3.2هزار بشاااکه خواهد بود که  600و  ونیلیم 9مصااارف نفت خام 

ش یواحدها سه  باالتر ییایمیپترو شد که  سا یدر نار گرفته خواهد  سبت به  شامل حمل و  ریرا ن صارف  م
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هزار بشاااکه در روز،  700و  ونیلیم 1با  ییهوا یهابشاااکه در روز، ساااوخت ونیلیم 2.5با  یانقل جاده

ص یهالیاتومب شکه در روز و نها 600و  ونیلیم 1با  یشخ شکه،  600با  ییایحمل و نقل در تایهزار ب هزار ب

 خواهد داشت.

 

 2030تا  2017 یهاساا در بازه زمانیمختلف  یهانفت خام در بخش یتقاضا ینیبشینمودار پ ( 4-1) شکل

 تأمین خوراک و یوتیلیتی -1-6-4

شی و پدر هنگام طراحی و ا سئلهشیمیایی تروحداث واحدهای پتروپاالی و  تأمین پایدار و بی وقفه خوراک م

 یامر ،نفت و گاز برای واحدهای ایجاد شااده در زنجیره ارزش، هاآنامنیت عرضااه بحث و در واقع یوتیلیتی 

  مه  و حیاتی است که باید به آن توجه شود. بسیار

 یگرمیتنظنقش  -1-6-5

الزمه  ،یجهان یبا بازارها وساااتهیپ قیارزش نفت و گاز و تطب رهیزنج یهاحلقه یهماهنگ کپارچه،ی تیریمد 

 فیهستند، وظا یو مجر گذاراستیس یکه منفک از نهادها یگر یتنا نقشنفت و گاز است.  عیصنا یداریپا

. در آلمان اسااات NDRCبه عهده نهاد  نیدر کشاااور چ فهیوظ نیا به عنوان مثاا .کنندیم فایرا ا ادشااادهی

ها بنگاه ازیخدمات کامال با ن یبانیو پشاات ردیگیبه باال صااورت م نییپا یشاانهادهایبر اساااس پ یگر یتنا
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 یگر یبه باال تنا نییبر اساااس مدا پا زیجورانگ ساانگاپور ن ییایمیپارک شاا تیریشااده اساات. مد  یتنا

 یمیپتروشاا دهنده صاانعتگر و توسااعه یبه عنوان تنا زین «نبعیو  لیجُبَ یساالطنت ونیساایکم». شااودیم

 .شودیعربستان شناخته م

 شیصنعت پتروپاال یهاسنسیال در یوابستگ زانیم صیتشخ -1-6-6

شد، مجتمع همانطور شاره  سوخت شیپتروپاال یهاکه ا ش ،یدر کنار محصوالت   یمریو پل ییایمیمحصوالت 

ستلزم به کارگ نیلذا ا ند،ینمایم دیتول زین صوا م صد البته متنوع تردهیچیپ یهایفناور یریتنوع مح  یترو 

ست. حاا ا در  یشگاهیواحد پتروپاال کیدر  ازیمورد ن یهاسنسیهمه ال ایکه آ شودیسواا مطرح م نیا

 یریگبهره در کنار دیاست. پس با یموضوع توجه شود، پاسخ منف نیبه ا نانهیکشور موجود است. اگر واقع ب

و احداث  ینمود. لذا طراح ازیمورد ن یهاسنسیال یاردیموجود در داخل کشور، اقدام به خر یهاسنسیاز ال

ضا در برخ زاتیتجه نیفراتر از تام یزیچ شگاهیپتروپاال کی ست که بع . شودیم دیبه آن تاک هالیاز تحل یا

به  یترسپررنگ است و در صورت عدم دس اریبس شیپتروپاال یواحدها یبرداردر بهره یدر واقع نقش فناور

 .افتینخواهد  یارزش نفت و گاز توسعه متوازن رهیآن، زنج

ضوع  نینکته فه  ا نینخواهد بود، مهمتر نیقابل تام یکه فناور ستیبدان معنا ن نیا البته که چرا ست امو

به  دیبا رانیا ا،یدن افتهیتوسعه  یشده در صنعت نفت و گاز جهان، از منار کشورها  یمطابق نقشه راه ترس

ش س یخام فرو ستیادامه دهد، منتها  شور که مبتن یهاا صلحت جمع و تیبر عقالن یکالن ک ست، ب یم ه ا

ش نفت ارز رهیارزش دارد، لذا اصل حرکت توسعه زنج رهیو توسعه زنج یبر کاهش خام فروش دیتاک یدرست

 نیدرک ا ابدر سااطوح مختلف  ییاجرا رانیمد نیبا مقاومت همراه اساات، بنابرا یو گاز از منار جامعه جهان

 .ندیو درک نما صیمه  را تشخ نیتحقق ا یروشیموانع پ باید ،موضوع

 ارزش نفت و گاز رهیزنج تیو رصد وضع تیهدا یبرا حیصح یگذارشاخص -1-6-7

کشورها  یو صد البته ناام حکمران یگذاراستیدر هر س یاز ارکان اصل یکیموضوع ناارت و کنترا  مطمئنا

اساات، که  یتوسااعه صاانعت تیفیو ک تیکم شیمسااائل جهت ناارت و کنترا، پا نیتریاز اصاال یکیاساات. 
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شورها  یباالتر یش(  با اثربخ1KPI« )عملکرد یدیکل یهاشاخص» یمه  را به کمک طراح نیمختلف ا یک

اسااات که تفاوت انواع  ازیدر ابتدا ن یگذارهر چه بهتر شااااخص و شااااخص نیی. به مناور تبدهندیانجام م

هستند که در  «یاتیعمل»و  «یعملکرد یهاشاخص» هاانواع شاخص نیتراز مه  یکیشود.  نییشاخص، تب

در حوزه مربوطه را به  یراهبرد یهاو برنامه هااستیس توانیدو جنس شاخص، م نیدرست ا فیصورت تعر

 قرار داد. یمورد بررس یخوب

 یگذاراستیس کی یاهداف اصل یکینزد ایانحراف  زانیهستند که م ییهااز جمله شاخص 2عملکرد شاخص

 ،گیردینار قرار م( مدKPIعملکرد ) یدیشاخص کل ران،یمد انی. اما عمدتا در مردیگیرا اندازه م ست یس ای

و عملکرد  یگذاراستیتحقق س زانیدارند تا با چند شاخص معدود نسبت به م یدیشد لیتما رانیچرا که مد

عملکرد، چند شاخص را انتخاب  یهاشاخص نیرو از ب نیکنند. از ا دایپ تیتحت ناارت خود اشراف ست یس

 کی قایدق دیرو مه  اساات که با نی. عبارت شااناساانامه شاااخص از اکنندیم فیآن شااناساانامه تعر یو برا

به طور معموا   3اتی. شاخص عملردینفعان قرار گیمحاسبه آن مورد اجماع نار ذ یو چگونگ فیشاخص تعر

ست، طور که از عهمان شخص ا شاخص ترنییپا هیال کینوان آن م سوب م یهااز  و به  شوندیعملکرد مح

صل ترک ینوع شاخص عمل دیحا  دیها باشاخص نی. اسازندیرا م یعملکرد یهاشاخص ،یاتیو تعامل چند 

 باشد. یعملکرد یهاها در خدمت و همسو با بهبود شاخصشوند تا بهبود هر کدام از آن نییتع یطور

 شاارفتیپ زانیکه نماگر م یها و اهداف کماز شاااخص ن،یو قوان هااسااتیدر ساا یتا حدود رانیکشااور ا در

و  نیدر سطح قوان یحت هایگذارآن است که اکثر هدف یاما مشکل اساس شودیها هستند استفاده مبرنامه

 یهااستیاهداف س ی. از طرفتند( هسیریگقابل اندازه ریو غ یاضیر ری)به زبان غ یفیبه صورت ک ها،نامهنیآئ

 رهیزنج نهی. به عنوان مثاا در زمشاااودیگام نمبهو گام یاتیترجمه عمل ها،نامهنیو آئ نیدر قوان یباالدسااات

مصرف سوخت  تیریمد ،یرنفتیصادرات غ شیافزا ،یفروشبارها به کاهش خام ران،یارزش صنعت نفت و گاز ا

ست  دیارزش تأک رهیزنج لیو تکم اند. شده نییتع قیها به طور دقشاخص یتنها در موارد معدود اماشده ا

نفت و گاز  یفناور ،یشیپاال تیاوا منطقه به لحاظ ظرف گاهیبه جا یابیبه دست 1404انداز مثال در سند چش 

مصرف  یدر قانون اصالح الگو گر،یدر مورد د ایشده است.  دیتأک ییایمیپتروش یمواد و کاالها دیو ارزش تول

نفت خام  شیپاال رهیزنج لیو تکم یدولت مکلف شاااد که نسااابت به ارتقاء تکنولوژ 1389سااااا  مصاااوب

ساااا،  15درصااد نفت کوره، ظرف  2حداقل  دیاقدام کند که ساااالنه با کاهش تول یابه گونه هاشااگاهیپاال

ر قانون برنامه شش  برساند. د یلیدرصد نفت خام تحو 10را به حداکثر  هاشگاهینفت کوره پاال دیمتوسط تول

                                                 
1 Key Performance Indicator 
2 Performance Indicator 
3 Operational Indicator 
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برنامه اشاره شده است. در  انیدر پا یمیو پتروش یشیمطلوب پاال دیتول تیبه ظرف یبه صورت کم زیتوسعه ن

که  ستیاما معلوم ن شودیم افتی هانامهنیبودجه و آئ نیاندر قو یگرید یکم ریحتما اعداد و مقاد انیم نیا

 خواهد کرد. فایاز تحقق آن را ا یدر تحقق کدام شاخص است و چه سهم

شاخص رهیزنج شرفتیو پ لیتکم یبرابه عنوان نمونه  شور،  صنعت نفت و گاز ک  ریز یعملکرد یهاارزش 

کشور  یمیو پتروش یشیپاال عیصنا شرفتیبه سمت پ ییاجرا ینهادها تیهدا یبرا یمهم ینماگرها تواندیم

 باشد:

 نفت و گاز کشور دیبه مجموع تول یمیو پتروش شیدر صنعت پاال یمقدار خوراک مصرف 

سبت به خام دگاهید یشاخص به خوب نیا کسد ارزش افزوده هر چه  ایمنابع  یخورو خام یفروشکشور را ن

. مطمئنا با توجه به حج  منابع دهدینشااان م یمیو پتروشاا یشاایمحصااوالت متنوع پاال دیبا تول شااتریب

شور، م یدروکربوریه سبت به کیدر  ستیبایموجود در ک ش نه،ین به  داریصورت پا بهمنابع را  نیاز ا یبخ

و  شیپاال یهامجتمع ریاز مسااا زیرا ن یدیاز نفت و گاز تول یصاااادر نمود و بخشااا ایدن یکشاااورها ریساااا

 کرد. لیتبد ییایمیو ش یمریها و محصوالت پلبه فرآورده یمیپتروش

 

 یشیو نوع، نسبت به خوراک پاال تیفیها بر اساس کارزش فرآورده 

 لینفت به دل شی. مطمئنا صنعت پاالدهدینفت را نشان م شیصنعت پاال یعملکرد تیفیک زیشاخص ن نیا

برخوردار باشد، ضمن خلق ارزش افزوده هر  ییباال یاست، اگر از توان عملکرد یرساختیصنعت ز کی نکهیا

 خواهد شد. زیارزش ن رهیزنج لیموجد توسعه و تکم شتر،یچه ب

 

 یواردات یمیبه محصوالت پتروش یصادرات یمیارزش محصوالت پتروش 

اساات که واقعا  ازیارزش کشااور نساابت به آنچه ن رهینشااان دهد که عمق زنج یبه خوب تواندیشاااخص م نیا

در صادرات را به طور نهفته در خود  یزنچانه ییرفع موانع و توانا نیتر است. همچنعقد ایباشد، چقدر جلوتر 

 اعماا خواهد نمود.

 

 یمیمواد پتروش ینسبت به فروش داخل یمیواردات مواد پتروش 

و چقدر از  شااوندیخوراک م نیچقدر از داخل کشااور تأم یلیتکم عیشاااخص نشااان خواهد داد که صاانا نیا

داشته  عیخوراک ما یهایمیبه محصوالت پتروش ازین یمیصنعت پتروش دستنییخارج کشور. لذا چنانچه پا

 آن را نشان خواهد داد. یشاخص بخوب نینداشته باشد، ا یبه آن دسترس یباشد ول
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 از داخل نسبت به خارج یت مهندس یمواد و خدمات فن زات،یتجه دینسبت خر 

ارزش نفت و گاز در کشااور در چه  رهیدر زنج یدانش و فناور ییشاااخص نشااان خواهد داد که خودکفا نیا

 قرار دارد. یسطح

تحقق  ریشوند تا مس یگذار طراحتوسط نهاد قانون یاتیعمل یهارشاخصیز دیبا یهر شاخص عملکرد یبرا

به محصااوالت  یصااادرات یمی. مثال ارزش محصااوالت پتروشااندینما یریگشاااخص کالن را مشااخص و اندازه

ارزش  رهینجز لیتکم»، «ارزشک  یواردات محصااوالت واردات» ریاز سااه مساا تواندیم یواردات یمیپتروشاا

 یمحقق کرد. پس طراح «یتجار یهانامهتفاه  قیاز طر یمحصاااوالت صاااادرات متیق شیافزا»و  «یداخل

ضمن ا یالزم و راهنما ،یعملکرد یهاشاخص ست.   ییهاها و برنامهطرح در نهایت نکهیتحقق اهداف کالن ا

 حذف خواهند شد. هانهیزگ انیکالن نشان دهند، از م ای یجزئ یهانقش خود را در بهبود شاخص که نتوانند

 ارزش نفت و گاز رهیدر حوزه زنج انیدانش بن یهاتوسعه شرکت -1-6-8

صنعت نفت و گاز درآمدزاتر توانیم سرما نیگفت که  صاد نیبرترهیو  شور یحوزه اقت ضمن  ایران ک ست.  ا

مؤثر در  ینقشااا تواندیم یعینفت و گاز طب  یعا ریدارنده ذخا یاز کشاااورها یکیبه عنوان  رانیا نکهیا

و  زاتیتجه دیبا ورود به حوزه تول توانندیم انیدانش بن یهاشااارکت لذا ،داشاااته باشاااد یجهان یبازارها

 یگامهای تأمین کننده تجهیزات، به عنوان شرکت ارزش آن، رهیزنج ژهینفت و گاز و بو پیشرفته یهایفناور

 بردارند. یالمللنیب یاقتصاد یها یاز تحر یریو اثرپذ یکاهش وابستگ ریدر مس یمه  و اساس

 رعاملیو پدافند غ زیستی طیمسائل مح -1-6-9

کرده و در واقع  دایپ تیاهم اریمختلف بساا عیشااده در صاانا دیتول یطیمح سااتیز یهایبحث آلودگ امروزه

شارها صنا یو مردم یقانون یف صنعت پاال شیدر جهان رو به افزا عیبه  ست.  و گاز  نفت خام یو فرآور شیا

ست. با توجه به اهم عیصنا نیاز جمله ا زین طبیعی صاد تیا سیس ،یاقت به  ازیصنعت و ن نیا یو اجتماع یا

کرد. ضمن  یشیآن چاره اند یآگاه بود و برا ستیز طیبه اثرات به جا مانده آن بر مح دی، باو گاز نفت شیپاال

به اهداف  لیدر ن ینقش اساااساا یصاانعت یهاها و پروژهطرح یطیمح سااتیو توجه به اثرات ز یابیارز نکهیا

 یستیز طیمالحاات مح ها،شگاهیو پتروپاال شگاهیاحداث پاال یهااگر در پروژه قتیدارد. در حق داریتوسعه پا
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شود، نه تنها موفق به حذف  سو ز ایلحاظ  سبد توسعه پا شود،یم یطیمح ستیکاهش اثرات   زین داریبلکه 

 خواهد شد.

 یبه حفاظت و دفاع از دسااتاوردها ،یالزم اساات در کنار توسااعه صاانعت داریبه توسااعه پا افتنیدساات  یبرا

شت،  سعه همت گما صل از تو صاص  کیکه به  یااز بودجه یبخش دیبا یعنیحا ستطرح اخت صرف  ،یافته ا

پدافند  ماتآن گردد. مالحاات و اقدا تیو امن یمقاوم سااااز عامل و ریپدافند غ دگاهیطرح از د یبررسااا

توسااعه و حرکت به  قتی. در حقدینمایم فایدر کاهش مخاطرات، خسااارات و تلفات ا یدینقش کل رعاملیغ

شرا با  رعاملیشود. پدافند غ ییاجرا رعاملیخواهد بود که در قالد پدافند غ داریپا یمطلوب، زمان طیسمت 

 ییهایو استراتژ پردازدیها مآن یابیساخت به ارز ریز کی یرو شیپ یهاسکیو ر داتیمشخص کردن تهد

 .کندیاست وضع م ازیآنچنان که ن ها،یریپذ دیدر جهت کاهش آس

 



 

 

 

 

 

 
 

 : 2 فصل

 تیراهبرد توسعه ظرف یابیو ارز بررسی

 کشور یشیپاال



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رانیدر ا یشگاهیراهبرد توسعه متوازن صنعت پاال یبررس

23 

 مقدمه -2-1

 را دساات خودصاانایع باالدساات و پایین اساات نتوانسااته هنوز اما اساات، گاز و نفت عای  ذخایر دارای ایران

سد سترشش عایم ذخایر با متنا شور. دهد گ ضای دلیل به ایران ک سعه در سوخت، برایتوجه  قابل تقا  تو

 تولید باالی ظرفیت از بطوریکه اساات گرفته قرار پتروشاایمی صاانعت از جلوتر بساایار پاالیش صاانعت کمی

. یابدمی اختصاص پتروشیمی هایمجتمع به پاالیشی هایفرآورده درصد 5 از کمتر ،آن پاالیشی هایفرآورده

شیمی شدگازی ه ،  هایپترو شور در خوبی ر شته ک شکل اما انددا صوالت کیفیت بخش، این م  تولیدی مح

ست صید چندانی افزوده ارزش که ا شور ن صرف اینکه ضمن. کنندنمی ک  میزان از کمتر نیز هاآن داخلی م

 داده توسعه و متوزان درستی به کشور در ارزش زنجیره تبدیلی و تکمیلی صنایع یعنی این و بوده تولیدشان

 تکمیل عدم و متنوع محصااوالت تولید جهت مایع خوراک پتروشاایمی هایمجتمع کمبود لذا. اساات نشااده

شیمی ارزش هایزنجیره ستیصنایع پایین ریزانبرنامه نار در باید مایع، و گازی هایپترو شور د  جهت در ک

 گیرد. قرار و گاز نفت افزوده ارزش افزایش

 کشور یشیپاال تیراهبرد توسعه ظرفی اصل گرانیباز -2-2

 شاملتابعه وزارت نفت  هایشرکتتوان مردم، کشور، دولت، میتوسعه ظرفیت پاالیشی در کشور  در رابطه با

را  نفت و گاز صنعت خصوصی فعاا در حوزههای شرکتو  «شرکت ملی پاالیش و پخش و نفتشرکت ملی »

های هر یک از این بازیگران که منافع و انگیزه نام برد یشیپاال تیراهبرد توسعه ظرف بازیگران اصلیبه عنوان 

ی توان سیاستوجود داشته باشد. در واقع هیچگاه نمی فعتعارض منا در این بین، استمتفاوت بوده و ممکن 

  کند.تأمین  همزمان را اصلیمنافع همه بازیگران  اتخاذ کرد که

شد؛ به عنوان نمونه  شاره  صیهارفتار بنگاههمانگونه که ا صو صاد یهادر بخش ی خ ساس  یمختلف اقت بر ا

صاد شیافزا ست. ا هانهیو کاهش هز یمنافع اقت سهامداران و ذ شیافزا یرفتار بر مبنا نیا آن  نفعانیسود 

باعث رونق اقتصاااد کل کشااور  ،یتیشااده حاکم نییتع نیدر بسااتر قوان تیو در نها دیآیبنگاه به وجود م

 یدرون یو مقاوم ساز یتیو حاکم یمنافع مل شیافزا یبر مبنا یرفتار یدولت ینهادهاها و اما شرکت .شودیم

 و توجه به ساخت داخل خواهد بود.  یتوان اقتصاد شیدر جهت افزا زیرفتار ن نیاقتصاد دارند که ا

صمی  گیری میبه طور کلی می سد با منافع خود ت صلی هر حوزه متنا کنند اما در توان گفت که بازیگران ا
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شی باید اولویت با منافع سعه ظرفیت پاالی شد نه منافع یک بازیگر خاص. کلی رابطه با تو شور با به عبارت  ک

یت دادن به منافع ملی با نگاه بلند مدت در راستای کسد واول دیگر در مسئله توسعه ظرفیت پاالیشی کشور

  باید اصل قرار گیرد. ،حداکثر مطلوبیت ممکن

 تحریم شرایط در بویژه انرژی امنیت تحقق -2-3

 مختلف طقمنا در منابع نای نامتوازن نشاااان دهنده پراکندگی ،جهان نقاط تمام در گاز و نفت توزیع نحوه

 ایطقهفرا من اثرات گاز، و نفت برخوردار از مناطق در اقتصااادی-ساایاساای معادالت دلیل به همین و اساات

 دیگر سااوی از. دهد قرار تأثیر تحت را یالمللبین ساایاساای و معادالت اقتصااادی تواند مجموعمی و داشااته

 مؤثر ایتقاض بدون و بوده بخش این گذاریسرمایه در مداوم رشد شرط پیش گاز، و نفت برای مؤثر تقاضای

سیاری ،طبیعی گاز و خام نفت تولید ستند حاا در اکنون ه  که مخازنی از ب صادی هتوجی فاقد ،تولید ه  اقت

  .بود دنخواه

 از ایعمده بخش ایگونه به یک هر انرژی طالد کشااورهای و انرژی منابع دارای کشااورهای تاریخی طور به

 این با اند،ساخته انرژی امنیت تضمین و توزیع تولید، صرف را خود خارجی سیاست هایتوانمندی و ظرفیت

 امنیت انرژی، خواهان و کننده مصاارف کشااورهای بود؛ نخواهد یکی ه  با هاآن انرژی امنیت یدغدغه حاا

سان دستیابی و عرضه سیلی هایسوخت به کمتر هزینه با و آ  کشورهای مقابل در دهند.می قرار مدنار را ف

 و تقاضا امنیت به را خود انرژی سیاست اولویت انرژی، از حاصل درآمدهای به وابستگی دلیل به تولیدکننده

 انرژی ایمن فروش همچنین و ترصرفه به و باالتر تولید مناور به ،گاز و نفت صنعت بخش در گذاریسرمایه

 .ردیمورد توجه قرار گ ه  یانرژ یامنیت تقاضا دیبا ،عرضه تیبر امنلذا عالوه . کنندمی معطوف خود تولیدی

 بودن مصرف کننده و بودن تولیدکننده بسته به انرژی دیپلماسی گفت توانمی مذکور مطالد به با توجهپس 

  .1بود متفاوت خواهد نیز

 اخیر، هایساا درضمن اینکه  .است انرژی امنیت کشوری، هر اقتصادی امنیت مه  ابعاد از یکی در حقیقت

 مطالعه آن درباره و توجه انرژی امنیت مفهوم به ایگساااترده طوربه  المللبین روابط حوزۀ اندیشااامندان

 از پس ویژه به و اخیر هایساااا در لیکن بود، اقتصااادی ابعاد دارای بیشااتر ابتدا در انرژی موضااوع. اندکرده

همچنین . است شده تر پررنگ نیز آن سیاسی و امنیتی ابعاد اوکراین، و روسیه میان 2006 ساا گازی بحران

اهمیت این  نیز غرب آسیا راهبردیمنطقه  در مکرر هایتنشو  2009 ساا در بحران این مجدد وقوع از بعد

                                                 
 1396ایران، احسان یاری و همکاران، دیپلماسی و امنیت انرژی جمهوری اسالمی  1
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 نار در را چهار مفهوم ذیل باید انرژی امنیت مورد در گیریتصاامی  برای اساات. شااده موضااوع دوچندان

 :1گرفت

ستیابی قابلیت صری به مفهوم این :2د شاره عنا ضعیت با که دارد ا ستند ارتباط در انرژی آن فناوری و  و ه

 .کندمی تعیین را انرژی انواع و سطوح به دستیابی میزان

 .است ارتباط در ذخایر میزان و انرژی ژئوپلتیکی موقعیت با ،بودن دسترس در عنصر :3بودن دسترس در

 .است انرژی هایقیمت به مربوط بودن تحمل قابل مفهوم :4بودن قابل تحمل

 زیساات محیط مساائله و انسااان زندگی ایمنی با انرژی تعامل به بیشااتر مفهوم این در :5بودن قابل قبول

 .است شده پرداخته

 :است شده ارائه را زیر هایشاخص انرژی امنیت برای باال، مفهوم چهار به انرژی امنیت بندی تقسی  بر عالوه

 در وعتن) تنوع تولید، به ذخیره نساابت ،(موجود منابع واقعی مقدار) منابع هایتخمین :ساده هایشاخص

 تقاضا. هایشاخص و انرژی قیمت سیاسی، ثبات واردات، به وابستگی ،(جغرافیایی موقعیت و انرژی نوع

 کننده تولید) مطالعه مورد کشور انرژی امنیت ماهیت به بسته ها،شاخص نوع این در :تجمعی هایشاخص

 .6است شده استفاده ساده شاخص چند ترکید از محقق ابتکار و( بودن کننده مصرف یا بودن

ستراتژیک بودنتو ست ،نفت و گاز صنعت جه به اهمیت و ا سیا سیارمی شگذاری این بخدر  شا گراه تواند ب

شد ستدر واقع  .با شورهای مختلف تسیا شانکه  کنندمی شالگذاران ک شورهای ستراتژیکالدر اق ک با  ،م ا

کشااور نفت و گاز  صاانعت برسااانند. جهت درک اسااتراتژیک بودن اییهای مضاااعف، به خود کفوجود هزینه

ی و ذایامنیت غ و خودکفایی دننمهمی ما مقاومتی توجه کرد که به حوزه ادای کلی اقتصهتتوان به سیاسمی

سیادرمانی کش سیاستستور فقط یک بار در بند هفت   ست، اما در همین  شده ا شاره   هب دبن 7چهار ،اهها ا

ستقی  مربوط به حوزه ستقل و م ستی نفت و گاز صورت م شان دهنده ا ستراتژیک بودن و  یو این نکته ن ا

 است.در اقتصاد ایران  شاهمیت مقاوم سازی این بخ

شد  شاره  ست.  ،مفهوم امنیت انرژیهمانگونه که ا شورهای مختلف متفاوت ا صه برای ک توان میبه طور خال

سعه برایگفت،  شورهای تو سی ک ستر س یافته به معنای د ضه کافی با قیمت منا شورهای  رایب و دبه عر ک

                                                 
 1393انرژی، عباس ملکی،  گذاریکتاب سیاست 1
2Availability  
3Accessibility  
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 1393 ملکی، عباس انرژی، گذاریسیاست کتاب 6
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یط کشور اما نه تعریف اوا با شرا .تدرآمدهای نفتی دولت اس ه به معنای امنیت تقاضا برای حفظصادرکنند

امی که قرار گرا هناست زیامعی کامل و ج تعریف دقیق، امور تعریف دوم برای شرایط کشما تناسد دارد و نه 

ی شاارایط و همه املی تعریف شااود، باید ب عراسااتا با منافه  ،نکالگذاری ساایاساات رایاساات مفهومی ب

شو هایویژگی شته رک سد دا شد تنا قداماتی ی انتیجه مجموعهایران،  امنیت انرژی توان گفتمی نابراینب .با

 .1ازدمند سبین نسلی بهره عور را از حداکثر ارزش اقتصادی در استفاده از منابکه بتواند کش است

 ،کشاااور نفت خام تولید میزان بیشاااترین .اسااات جهان و منطقه در انرژی مه  تولیدکنندگان از یکی ایران

 ایران علیه عراق تحمیلی جنگاست. ( روز در بشکه میلیون شش حدود) 1975 تا 1970 هایساا به مربوط

 در. 2داد کاهش روز در بشااکه میلیون یک به را تولید میزان و کرد وارد نفت صاانعت این بر ساانگینی ضااربه

سته المللی بین هایتحری  نیز اخیر یدهه ست توان شور انرژی صادرات و تولید از مهمی بخش ا  تحت را ک

 انرژی حوزه بر بسااازایی تأثیر ایفرامنطقه و ایمنطقه تحوالت گفت توانمی اینرو از. دهد قرار خود تأثیر

 . ددارایران  انرژی امنیت بهتر عبارت به و کشور

 اقتصادی سازیمقاوم موضوع اخیر، هایساا در برکشور شده تحمیل نفتی و اقتصادی هایتحری  به توجه با

ست  سازیمقاوم صوصبخ و ست کرده پیدا ایویژه اهمیت ،ایران برای انرژی سی ضع. ا سوی تحری  و ها از 

 و ازگ و نفت نایر انرژی هااااایحوزه غیرمستقی  و مستقی  صورت به ،آمریکاخصوص ب و المللیبین جامعه

 با کشور ازگصنایع نفت و  تحری  در حقیقت .داده است قرار تأثیر تحت را آن دستیپایین و باالدستی صنایع

 از فشار بزارا یک عنوان هماااواره به آن، محصوالت صاااادرات و این صنایع به ایران اقتصاد وابستگی به توجه

عضاای از ضاامن اینکه روند رو به رشااد مصاارف داخلی در ب اساات. رفته کار به اروپا و اتحادیه آمریکا سااوی

که تا قبل از کما این ها را ایجاد کرده اساات.ردهبرای این فرآو عرضااهمساائله امنیت تأمین های نفتی، فرآورده

 .کشور با مشکل تأمین بنزین مواجه بود ،برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارسبهره

 است و ینیمع ارزش دارای المللی بین هایقیمت اساس بر گاز و نفت واحد هر مطرح شده، موارد به توجه با

ستقی  فروش شور برای زیادی سودآوری خارج، به گاز و نفت م ضه و به اطمینان عدم اما دارد ک ضا عر  و تقا

سعه لزوم فروش، حوزه هایتحری  و جهانی هایقیمت ست پایین تو شزد را گاز و نفت صنعت د کند، می گو

شور صورت این غیر در ستمی شاید ایران ک  گاز و تنف خام فروش به فقط و برود دیگر صنایع سراغ به توان

  کند. اکتفا

 ذخایر به ایران آسان دسترسی ، با توجه بهگاز و نفت صنعت دستپایین توسعه برای ریزیبرنامهضمن اینکه 

                                                 
 1395پادام و نوراحمدی، بررسی مقاوم سازی بخش نفت و گاز سیست  انرژی ایران از منار استمرار تولید،  1

2 Waghshouri, Sara (2015). Iran’s Energy Policy after the Nuclear Deal, Atlantic Council Policy on 
Intellectual Independence 
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 اما بگیرد شااکل خوراک پایین هایقیمت اساااس بر و رانتی بشااکل کوتاهی مدت برای تواندمی ،گاز و نفت

 به رانت تخصاایص و ارزان خوراک. بود خواهد مضاار خصااوصاای بخش و دولت برای بلندمدت در رانت ادامه

ست پایین  به را فنی دانش افت امر این که شد خواهد صنایع این در وریبهره کاهش باعث ،نفت صنعت د

 المللی بین هایشارکت ساود حاشایه همان به کمتر وریبهره با رانتی، صانایع که چرا داشات خواهد همراه

و  پایین بازدهی با دسااتی پایین صاانایع لذا. ندارند تمایلی فناوری توسااعه به دیگر و کنندمی پیدا دساات

 و تقاضااا به و داشاات نخواهند را المللیبین بازارهای به ورود توان که آیندمی وجود به ،محصااوالت ک  ارزش

 خواهد هاآن حذف باعث حتی مدتی از پس عامل این در شرایط غیر تحری  .شد خواهند محدود داخلی بازار

 دنخواه غلبه رانتی صنایع رشد بر است، گرفته شکل دانش اساس بر که المللیبین صنایع رشد که زیرا شد

 برای نتیجه در. گرفت خواهد را داخلی ارزش بی محصااوالت جای ک ک  خارجی ارزش با محصااوالت و کرد

 .کرد دنباا را مدونی و منطقی توسعه سیاست باید کارآمد، دستی پایین صنایع توسعه

 پتروشیمیشتغال زایی در صنعت پتروپاالیش و ا -2-4

. شوندمیتقسی   «دانش و فناور محور»و  «2رسرمایه ب»، «1کاربر یا پرشغل»دسته  سهکلی به طور ب صنایع

گذاری افزایش هدف لذاگیرد، میقرار  دوم یعنی سرمایه برروشیمی در تقسی  بندی پت پاالیشگاهی و صنایع

ایجاد هر شااغل در صاانعت در حقیقت طبق برآوردها  .اسااتاشااتغاا با اتکا به این صاانعت کمتر مطرح 

میلیون دالر برای ایجاد هر شغل( که فارغ از  2طور میانگین پتروشیمی به سرمایه گذاری باالیی نیاز دارد )به

 .وجود بازار برای تولید و مصرف آن، تأمین سرمایه مورد نیاز این صنعت از الزامات مه  است

ستی و دستی صنایع نفت و گاز، خود به سه بخش باالدستی، میان دش پاییننعت پتروشیمی به عنوان بخص

 دسااتی پتروشاایمی که به طور معموا و در عرفشااود. در بخش باالدسااتی و میانپایین دسااتی تقساای  می

ی اتیلن، شود، محصوالت پایه و میانی همچون اتیلن، پلالمللی به عنوان صنعت پتروشیمی شناسایی میبین

صنعت پگرداوره و آمونیاک تولید می ،و پلی پروپیلن، متانواپروپیلن  تروشیمی که د. در بخش پایین دستی 

تیک، ای از صاانایع مانند رنگ و رزین، پالساامعروف اساات و در واقع مجموعه تکمیلی شاایمیایی به صاانایع

 .شود، محصوالتی برای مصرف کننده نهایی تولید میهستندالستیک، چرم و ... 

                                                 
1intensive-labour  
2intensive-capital  
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 در واحدهای باالدستی صنعت پتروشیمیاشتغال  -2-4-1

ساا  شور، 1396مطابق آمار  شیمی ک شاغالن در واحدهای پترو ساا،  میلیون تن 50با تولید  ،تعداد کل  در 

غوا به نفر به طور مسااتقی  مشاا 1100یعنی تقریبا به ازای هر یک میلیون تن،  ،هزار نفر اساات 55حدود 

شاغل  ستند. چنانچه تعداد افراد  شبینانه ترین حالفعالیت ه ستقی  را نیز در خو صورت غیرم  2ت ممکن، به 

برای تولید  در مجموع ،نفر به ازای هر یک میلیون تن( 200هزار و  2) گرفته شاااودبرابر این میزان در نار 

ستند. هزار نفر به صورت مستقی  و غیرمستقی  مشغوا به کار ه 165میلیون تن محصوالت پتروشیمی  50

آمده،  تولید های اخیر به مداربا فناوری جدید که در ساا اواحدهست که متوسط اشتغاا برای این در حالی ا

 .در حدود نصف این مقدار است

 دستی صنعت پتروشیمیاشتغال در واحدهای پایین -2-4-2

ستناد آمارهای مختلف ست که به ا شیمیایی مختلف، متفاوت ا صنایع  شتغاا در  شتغالزا ، میزان ا این ودن با

ست 16تا  13 نبی صنعت شار. هزار نفر به ازای هر یک میلیون تن محصوا متغیر ا شد هر همان طور که ا ه 

ضافه کردن انفر اشتغاا ایجاد کند که با  1100تا  500تواند می ،یک میلیون تن تولید در صنعت پتروشیمی

لیون تن ی هر یک میآمار صانایع شایمیایی به این آمار، زنجیره کامل صانایع پتروشایمی و شایمیایی به ازا

ش ساطح فناوری و البته این میزان اشاتغاا نیز با توجه به افزای. نفر اسات هزار 17تا  500و هزار  13 تولید،

 های آینده، کاهش معناداری را تجربه خواهد کرد. وری صنعت در ساابهره

میلیون تن در ساااا  320اساات، کل افراد شاااغل در صاانایع شاایمیایی اتحادیه اروپا که بیش از  ذکرالزم به 

نفر  700هزار و  3میلیون نفر اسااات یعنی به ازای هر یک میلیون تن حدود  1.2تولیدات شااایمیایی دارد، 

شیمیایی آن  کل شاغل. همچنین تعداد شیمیایی آمریکا که ارزش تولیدات مواد  صنایع  ستقی   شاغلین م

 .1هزار نفر است 810برابر  شود،برآورد میمیلیارد دالر در ساا  980حدود 

شگاه رانیدر ا یمیپتروش یهاکه عمده مجتمعتوان گفت می کلی طور به صطالحا   ها،همچون پاالی  عیصنا»ا

 عی. در واقع صناشوندیبر شناخته م هیسرما عیبلکه به عنوان صنا ،نبوده زاهستند که نه تنها اشتغاا  «مادر

 ،شوندیکشور احداث م یبرا شتریدرآمد و ارزش افزوده ب جادیا یو برا ستندیاشتغاا ن جادیا یمادر اصوال برا

ست یدر حالاین  شرا که ا سعه  برای طیاگر  ستنییپا عیصناتو شود، م د ضور در  توانیفراه   سطه ح به وا

                                                 
 996858n.ir/2https://bنا خبرگزاری شا 1
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  شغل داشت. جادیانتاار ا یجهانداخلی و  یبازارها

 کشور و تأثیر آن بر پاالیشی ظرفیت توسعه راهبرد زیستی محیط آثار -2-5

 سالمتی مردم

ست مطالعات شگاه محیطی زی شت طبیعی، محیط مطالعات شامل گاز، و نفت هایپاالی محیط  جامعه، بهدا

 مختلفی اهداف مطالعات، این از یک هر که است زائد مواد مدیریتزیست و  محیط آلودگی زیست اجتماعی،

 محیط ملی قانون تصاااوید با( EIA) محیطی زیسااات آثار ارزیابی شااادن هانی. جدهندمی قرار نار مورد را

 درآمد، اجرا به وزیران هیئت مصااوبه با 1373 ساااا در ایران در نیز بار اولین و شااد شااروع آمریکا زیساات

 قوانین و هستند محیطی زیست اثرات برای بیشتری هایمسئولیت پذیرش حاا در توسعه حاا در کشورهای

 زیساات اثرات ارزیابی. اندداده توسااعه اثرات این برای مدیریت، ابزار عنوان به را محیطی زیساات آثار ارزیابی

 روی بر هاپاالیشاااگاه در بالقوه اثرات کاهش و ارزیابی بینی، پیش برای ریزیبرنامه فرآیند عنوان به محیطی

ست محیط ست کمکی ابزار یک و شودمی شمرده زی شخیص برای محیطی زی شکالت ت ست م  و محیطی زی

 است. قبولی قابل سطح به رسیدن تا مشکالت این کاهش یا پیشگیری برای حلراه یک ایجاد

 و گاز و نفت پاالیش از ناشی ناخوشایند بوی و بودند زیست محیطزیاد  آلودگی مسبد ها،پاالیشگاه نخستین

 در که تغییراتی و فناوری پیشرفت با همراه کرد.می آلوده را محیط قلیاشویی، و از اسیدشویی دود حاصل نیز

پاالیش فت چگونگی  مد، این بوجود ن ندازه تا مشاااکالت آ  تر هایروشبه عنوان نمونه . شاااد برطرف ایا

شویی) سید ستفاده روش به را خود جای نیز( شویی قلیا و ا  هیدروژن سولفید تجزیه با و هیدروژن دادند از ا

سی مورد چهارگانه ابعاد .یافت کاهش آالیندگی میزان ست آثار ارزیابی برای نفت صنعت در برر  محیطی زی

 زیر است: شرح به، پاالیش و فرآوری صنعت

 فیزیکی محیط بر محیطی زیست اثرات( الف

 کیفیتی و مورفولوژی: خاک بر اثرات 

 آب کیفیت و کمیت: آب بر اثرات 

 هوا کیفیت ها،بارش و هوا تغییرات صوت، و هوا: اقلی  بر اثرات 

 و هوا آب خاک، بین ثانویه اثرات 

 طبیعی هایمحیط بر محیطی زیست اثرات( ب

 گیاهی هایگونه بر اثرات 
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 جانوری هایگونه بر اثرات 

 پرندگان مهاجرت مسیر و اندازها چش  ها،زیستگاه بر اثرات 

 فرهنگی و اجتماعی هایمحیط بر محیطی زیست اثرات( ج

 مردم بهداشتی محیط و سالمت بر اثر 

 آموزش مسکن، اشتغاا، اجتماعی، محیط بر اثر 

 فرهنگی میراث و مردم مذهبی و فرهنگی اعتقادات فرهنگی، محیط بر اثر 

 خدماتی صنعتی، کشاورزی، توسعه هایطرح بر محیطی زیست اثرات( د

 منطقه آمایشبر  طرح اثر 

 منطقه اراضی کاربری بر اثر 

 پاالیشگاه محیطی زیست هایآلودگی انواع

 انواع همراه به کراکینگ تقطیر، زدایی، گوگرد زدایی، نمک فرآیند از حاصااال پساااابشاااامل : آب آلودگی

 است. کننده خنک هایبرج از حاصل آب و پساب در موجود سمی ترکیبات

 .است شده رها نفتی هایپساب دیگر و ترش نفتی آب نفتی، لجن مانند: خاک آلودگی

 .کرد معرفی صنعت این ناسازگار اثرات ترینعمده عنوان به توانمی را پاالیشگاه هوای آلودگی: هوا آلودگی

 پاالیشگاه هایطرح بر اساس فازبندی محیطی زیست هایآلودگی

شگاه، احداث عملیاتی مراحل در :ساخت فاز سات ذخیره، مخازن ساخت پاالی سی  هایآلودگی جانبی و تا

 ذرات نقلیه وسایل تردد و برداری خاک و تردد اثر در هستند فیزیکی بیشتر بینی پیش قابل محیطی زیست

 بر هاانسان تنفس و گیاهان رشد روی بر تاثیراتی توانندمی موارد این که شوندمی پراکنده هوا در غبار و گرد

 پایان سااااخت اتمام با و نبوده پایدار هاآلودگی این سااااختمانی عملیات بودن موقتی بخاطر و بگذارد جای

 .یابدمی

 طی و اساات متفاوت پاالیشااگاه هر در تولید فرآیند ،مصاارفی گاز و خام نفت نوع به بسااته :برداریفاز بهره

 :شودمی آزاد در محیط زیر موارد خال، در تقطیر و اتمسفر در تقطیر زدایی، نمک فرآیندهای

 مرکاپتان هیدروکربن،: خام نفت ذخیره و انتقاا 

 زدایی گوگرد: S2H ، ،هیدروکربن مرکاپتان 

 گاز تصفیه: S2H  

 ترش آب تصفیه :S2H  

 گوگرد بازیافت: S2H ، مرکاپتان 
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 تقطیر هایبرج مانده ته تصفیه: SOX ،  NOX، S2H 

 تقطیر هایبرج هایمانده ته سنگین مواد مولکولی شکست: SOX ،  NOX، S2H 

 مشعل : SOX، NOX، S2H ذرات و 

 برنامه و محیطی زیساات اجتماعی، اثرات تقلیل برای چارچوبیمنجر به ایجاد  محیطی، زیساات اثرات ارزیابی

ست مدیریت شگاه اندازی راه و پروژه زمان در در واقع که شودمی محیطی زی شته رااج مرحله به هاپاالی  گذا

 . شد خواهد

سی به توجه با شور در شده، انجام هایبرر ستاندارد ایران ک صی و مدون ا شخ  وجود پاالیش صنعت برای م

ستانداردهای از و ندارد ستفاده آمریکا مانند دیگر کشورهای ا  نفت میان موجود هایتفاوت بخاطر و شودمی ا

 در. آیدنمی صحیح نار به باره این در دیگر کشورهای معیارهای از استفاده دنیا مختلف مناطق در گاز و خام

 این تقلیل راهکارهای فکر به باید وضعیت بهبود برای و بوده ناپذیر اجتناب صنعت این سوء اثرات صورت هر

 . 1بود هاآن پایش و اثرات

 اثرات و ملعوا شناسایی در محیطی زیست اثرات ارزیابی مطالعات انجام که نمود عنوان توانمی کلی طور به

 این در .است اهمیت حائز بسیار منفی اثرات تقلیل و کاهش راهکارهای ارائه همچنین و زیست محیط مخرب

ستا، شته منسج  ساختاری باید ارزیابی گزارش را شیه مطالد به پرداختن از و دا  اجتناب اهمیت ک  و ایحا

شکالت و ورزد صلی م ست محیط برای طرح که را مهمی و ا سا دقت به نمایند،می ایجاد منطقه زی  ییشنا

 مشاوران وسطت واقعی نارات اثرات، تحلیل و تجزیه در ضمن اینکه کند ارائه اجرایی راهکار آن برای و کرده

 .دهند قرار خود مالک را محیطی زیست اخالق همواره مشاوران این و شود اعماا

 کشور صنعت نفتتوسعه  برای پیشنهادی سناریوهای مقایسه -2-6

صنعت نفت دستی صنایع پاییننفت تا کنون؛ همواره در رابطه با چگونگی توسعه  خانهاز ابتدای تشکیل وزارت

 ،شورکام خنفت گذاری سیاست ینحوهدر مواجه با در واقع  وجود داشته است. ،اختالف نارهای جدی کشور

 که به شرح زیر است: وجود دارد و مه  کلی سناریو چند

اولویت با صااادرات نفت خام و تالش برای افزایش حج  صااادرات آن در بازار  سااناریودر این  سناریو اول؛

های نفتی مورد نیاز گیرد و فرآوردهجهانی اساات. ضاامن اینکه در این سااناریو پاالیش نفت خام صااورت نمی

ه البته این فرض با توجگردد و تولید نفت خام متناسد با صادرات آن است. کشور از طریق واردات تأمین می

                                                 
 گاز؛ عبدالرحی  قادری و همکاران و نفت های پاالیشگاه محیطی زیست اثرات مقاله؛ ارزیابی  1
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 برایهای حجمی نفت خام و محدودیتخوراک میلیون بشاااکه  1.8روزانه  فعلی به وجود ظرفیت پاالیشااای

 رسد.به نار میسناریویی غیر منطقی و غیر اقتصادی صادرات نفت خام، 

اوا  لی بر خالف سااناریودر این سااناریو ه  اولویت با صااادرات حداکثری نفت خام اساات و سناریو دوم؛

د نیاز کشور های نفتی مورکسری فرآورده نیز شود. در این حالتپاالیش می کشور خام تولیدی باقیمانده نفت

 موجود یشی، متناسد با صادرات و ظرفیت پاالکشور گردد و میزان تولید نفت خاماز طریق واردات تأمین می

 گردد. تعیین می

صااادر خواهد شااد.  یقیه نفت خام تولیدو ب اولویت با پاالیش نفت خام بودهدر این سااناریو  وم؛سسناریو 

 موجودبه ظرفیت  با توجه .نشااود ی ساااخته و احداثیدپاالیشااگاه جدفرض بر این اساات که ضاامن اینکه 

شور شی خوراک نفت خام ک ست 1.8که چیزی در حدود  ،پاالی شکه در روز ا رض تولید روزانه با ف و میلیون ب

صااورت بخش  ینرا در کشااور پاالیش کرد و بد نفت تولیدنیمی از توان می، 1میلیون بشااکه نفت خام 3.6

ای . ضمن اینکه در صورت کمبود فرآوردهگرددتأمین  ،های نفتیداخلی کشور به فرآورده فعلی اعامی از نیاز

  .نموددر کشور نسبت به واردات آن اقدام  )معموال بنزین( خاص

صااادر خواهد  یدینفت خام تول هیخام بوده و بقنفت  شیبا پاال تیاولو ه  ویساانار نیدر ا سناریو چهارم؛

سناریو، لبته اشد.  شگاه وریو افزایش بهره سازیبا بهینهدر این  پاالیش  ظرفیتمیزان و ، های موجودپاالی

با ارزشهای سااابکفرآورده ها افزایش وآن ید را  ی همچون بنزینترتر و  با کرد و خواهند تول در حقیقت 

به عنوان مثاا  .خواهد شدهای موجود، نفت کوره کمتری را تولید نلسون پاالیشگاه پیچیدگی افزایش ضرید

 یگذارهیبا اسااتفاده از ساارما یگاز عاناتینفت و م یدسااتنییپا عیاز توسااعه صاانا تیحما»قانون مطابق 

ط وزارت ، توسمیلیون دالر 6779گذاری با مبلغ سرمایه ،های موجودسازی پاالیشگاهطرح بهینه 12، «یمردم

 آورده شده است.( 1-2جدوا )در  هامشخصات این طرح و تایید شده که دهیبرگزنفت 

 کشورهای شگاهیپاال سازیبهینه یبرا دهیبرگز یهاحمشخصات طر ( 1-2) جدوا

محل  نام شرکت ردیف

اجرای 

 پروژه

مقدار خوراک  نوع خوراک

 )بشکه در روز(

مبلغ 

گذاری سرمایه

 )میلیون دالر(

 گذارسرمایه

نفت پاالیش  1

 عباسربند

پاالیشگاه 

 بندرعباس

کوره و وکیوم نفت

 اتومب

 بانک رفاه کارگران 1326 76113

                                                 
 Statistaبق گزارش موسسه آماری اطم 2019در ساا  میزان تولید روزانه نفت خام ایران 1
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پاالیش نفت  2

 شیراز

پاالیشگاه 

 شیراز

گازوییل گوگرد 

 باال

گروه گسترش نفت  222 26000

 و گاز پارسیان

پاالیش نفت  3

 شیراز

پاالیشگاه 

 شیراز

گروه گسترش نفت  44.5 17000 بنزین پاالیشگاه

 و گاز پارسیان

پاالیش نفت  4

 شیراز

پاالیشگاه 

 شیراز

VR 20000 644  گروه گسترش نفت

 و گاز پارسیان

نفت  پاالیش 5

 تبریز

پاالیشگاه 

 تبریز

کوره/وکیوم نفت

باتوم/نفتای 

 سنگین

گروه گسترش نفت  1142 30827

 و گاز پارسیان

پاالیش نفت  6

امام خمینی 

 )ره( شازند

پاالیشگاه 

 اراکشازند 

وکیوم 

باتوم/کالریفاید 

 اویل

شرکت ملی پاالیش  238 40496

 و پخش

پاالیش نفت  7

 الوان

پاالیشگاه 

 الوان

سازمان تأمین  197 13000 نفت خام سنگین

 اجتماعی

پاالیش نفت  8

 تهران

پاالیشگاه 

 تهران

های استانی شرکت 314 12000 نفتای سنگین

 سهام عدالت

پاالیش نفت  9

 تهران

پاالیشگاه 

 تهران

های استانی شرکت 862 64000 وکیوم باتوم

 سهام عدالت

پاالیش نفت  10

 الوان

پاالیشگاه 

 الوان

سازمان تأمین  36 13000 نفت کوره

 اجتماعی

پاالیش نفت  11

 کرمانشاه

پاالیشگاه 

 کرمانشاه

شرکت پترو فالت  800 40000 نفت خام سبک

 قاره

پاالیش نفت  12

 اصفهان

پاالیشگاه 

 اصفهان

های استانی شرکت 954 81000 نفت خام سبک

 سهام عدالت

 * 6779 433436 جمع کل

 

 هایبا احداث پاالیشگاه فرض بر این است که اولویت با پاالیش نفت خام بوده و در این سناریو م؛سناریو پنج

به عنوان گردد.  پاالیش تولیدی،و سه  بیشتری از نفت خام  هاضاف کشور ظرفیت پاالیش نفت خام به جدید،

صنا تیحما»قانون  مطابقمثاا  سعه  ستنییپا عیاز تو سرما یگاز عاناتینفت و م ید ستفاده از   یگذارهیبا ا

با  اساات که در مجموع شاادهو تایید  دهیبرگزتوسااط وزارت نفت پاالیشااگاه با خوراک نفت خام  5 ،«یمردم

مجموع ظرفیت  ،هابا احداث این پاالیشگاه ظرفیت دارند. در روز میلیون بشکه 1.22 ،( 2-2جدوا )توجه به 
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شی شور برابر  پاالی شد 3خوراک نفت خام ک شکه در روز خواهد  صورت امکان تأمین  ،میلیون ب که در این 

شااود. فراه  می های آینده،دههطی  ، بویژه بنزین و گازوئیلدر داخل ی نفتیهاهدفرآور رو به رشااد تقاضااای

های و ایجاد تنوع در روش ایمنطقه بازار خوببا توجه به  ،های نفتیامکان صادرات مازاد تولید فرآوردهالبته 

 شد. ه  صادر خواهد تولیدی که در این سناریو باقیمانده نفت خامضمن این جود دارد.ونیز  فروش

 های برگزیده برای احداث پاالیشگاه نفت خام در کشورطرح ( 2-2) جدوا

مقدار خوراک  محل اجرای پروژه نام شرکت ردیف

 )بشکه در روز(

مبلغ 

گذاری سرمایه

 )میلیون دالر(

 گذارسرمایه

شرکت پاالیش نفت  1

 الوان

سازمان تأمین  2104 120000 جزیره الوان

 اجتماعی

گذاری غدیر سرمایه 2

 عام( ی)سهام

منطقه جاسک با 

هماهنگی وزارت نفت و 

 برنامه آمایش سرزمین

سازمان تأمین  5500 300000

اجتماعی نیروهای 

 مسلح )ساتا(

گذای شرکت سرمایه 3

 تجاری شستان

گناوه با -بوشهر

 هماهنگی وزارت نفت

 سازمان تأمین 5600 300000

اجتماعی نیروهای 

 مسلح )ساتا(

پاالیش پارسیان تدبیر  4

 )مروآرید مکران(

شرکت گروه  7473 300000 بندر جاسک

اقتصاد مفید 

)ستاد اجرایی 

 فرمان امام(

گروه توسعه  5

 گذاری انتخابسرمایه

بخش خصوصی  5944 200000 منطقه آزاد جاسک

)آقای محمدرضا 

 دیانی(

 * 26621 1220000 جمع کل

  

شسناریو  ست که م؛ش سناریو فرض بر این ا سد با ظرفیت  در این  شور، متنا شی ک افزایش ظرفیت پاالی

کشور های نفتی فرآوردهمازاد نیاز  . در این حالتدر واقع صادرات نفت خام انجام نشودو تولید نفت خام باشد 

و در صااورت رونق کشااور داخل های نفتی در فرآوردهبا توجه به نیاز روزافزون . البته خواهد شاادصااادر ه  

و حتی نیاز به واردات  کشور مصرف شود تولیدی های نفتیکه کل فرآورده بعید نیستصنایع سنگین کشور 
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 باشد.ه  نفت خام 

 

 سناریوهای پیشنهادی برای توسعه صنعت نفت ( 1-2) شکل

 نفت صنعت توسعه برای پیشنهادی سناریوهای

 نفت خام صادراتدار بودن اولویت خام نفت پاالیش بودن داراولویت
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 یشیپاال تیساله در صورت عدم توسعه ظرف 10کشور در افق  تیوضع -2-7

 )بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت ساافید و گاز مایع( در طوا چند دهه گذشااته از بین پنج فرآورده اصاالی

ضای بنزین و گازوئیل با مشکل رو به رو بوده و اقدام ب ،حاصل از پاالیش نفت خام ه کشور فقط در تأمین تقا

 یارتقا یاز واحدها یبردارو بهره کامل پاالیشااگاه سااتاره خلیج فارس یاندازبا راهها کرده اساات. دات آنوار

سط  ینفت یهافرآورده تیفیک ضر و پخش،  شیپاالملی شرکت تو شور نیبنز دیتول تیظرفدر حاا حا  به ک

گازوئ میلیون لیتر سااااالنه( 41975) در روز تریل ونیلیم 115  45625) در روز تریل ونیلیم 125به  لیو 

 یطیمح ستیز ینداردهابا استا نیبنز دیتول زانیاکنون م ه  ضمن اینکه .است دهیرس میلیون لیتر ساالنه(

ستاندارد به  نیبا هم لیگازوئ دیتول زانیو م تریل ونیلیم 91روزانه  4 وروی ست که  در روز تریل ونیلیم 54ا ا

به آن افزوده  گرید تریل ونیلیم 20اصاافهان،  شااگاهینفت گاز در پاال یدروژنیه هیاز طرح تصااف یبرداربا بهره

  خواهد شد.

 دهد که مطابق آنساا آینده را نشان می 10، در طوا کشور شکل زیر روند مصرف ساالنه بنزین و گازوئیل

صر میزان ساا م سید که  میلیون لیتر 39188و  39610 ترتید به به 1409ف بنزین و گازوئیل در  خواهد ر

بنزین و  پاسااخگوی رشااد تقاضااای ،های فعلیو در واقع ظرفیتاساات تولید کشااور کمتر  ظرفیتاز حداکثر 

 لذا با توجه به شرایط و وضعیت موجود به نار سناریو چهارم بهترین خواهد بود.ساا آینده  10 گازوئیل طی

 .باشدگزینه برای توسعه صنعت نفت کشور  ترینو منطقی

 

در ده ساا آینده کشور نمودار پیش بینی روند مصرف بنزین و گازوئیل ( 2-2) شکل



 

 

 

 

 

 

 

 : 3 فصل

نفت در  شینحوه توسعه صنعت پاال یبررس

 منتخب یکشورها
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 مقدمه -3-1

ساس آمارها شده، ط یبر ا شر  شورها یگذار هیسرما زانیم 2023تا  2018 یهاساا یمنت س یک ر د ییایآ

اص شاااخص را به خود اختصاا نیشااتریب ثیح نیدالر خواهد بود و از ا اردیلیم 194حدود  شیصاانعت پاال

مدت  نیا در ردال اردیلیم 87و  126 دیهر کدام به ترت ایو جنوب غرب آسااا قایآفر ا،یاند. پس از آساااداده

 خواهند داشت. یگذار هیسرما

ساس اگر ظرف نیهم بر ساا  جهان یشگاهیپاال تیا ساس آمارها 2018را در  شره حدود  یبر ا  101.7منت

. دیساابشااکه خواهد ر ونیلیم 117به   2023عدد تا ساااا  نیبشااکه در روز در نار گرفته شااود؛ ا ونیلیم

شد نیشتریب س یشگاهیپاال تیظرف ر شکه در روز خواهد بود. آفر ونیلیم 5.4با  ،ایمتعلق به آ قا و جنوب یب

س شکه در روز ب ونیلیم 2.7و  3.2هر کدام با  زین ایغرب آ شد ظرف نیشتریب خواهند  را یشیپاال تیسه  ر

نفت  در ادامه به بررساای نحوه توسااعه صاانعت پاالیش نفت کشااورهای شاااخص و تاثیرگذار در بازار داشاات.

 جهانی شامل ونزوئال، چین، کره جنوبی، روسیه، عربستان و آلمان پرداخته شده است.

 ونزوئال نفت صنعت پاالیش -3-2

ساحتی بالغ بر  شور ونزوئال با م ساحت ایران(، دارای  56کیلومتر مربع )برابر هزار  916ک صد م میلیون  29در

 میلیارد بشاکه ذخایر اثبات 302درصاد جمعیت ایران( اسات. این کشاور با دارا بودن  34نفر جمعیت )برابر 

ست. همچنین ذخایر اثبات میلیارد  5750شده گاز ونزئال برابر  شده نفت، بزرگترین دارنده منابع نفتی دنیا

صد ذخایر اثبات 17کعد )برابر متر م صنعت نفت و گاز در ونزوئال به عهده در ست. مدیریت  شده گاز ایران( ا

های شاادید آمریکا، پس از اعماا تحری ( 1-3شااکل )با توجه به نمودار ( اساات. 1PdVSAشاارکت دولتی )

کمتر به  2.3از  2019تا  2016های صادرات و به تبع تولید نفت این کشور کاهش شدیدی یافت و طی ساا

 بشکه در روز رسیده است. میلیون 1از 

                                                 
1Petròleos de Venezuela, S.A  
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 1نمودار تولید و صادرات نفت خام در ونزوئال طی دو دهه اخیر ( 1-3) شکل

شور ونزوئال حدود  شان می 4.5در ک سرانه هر میلیون خودرو وجود دارد که ن شور نفر در ا 1000دهد  ین ک

شاخص در ایران برابر  140حدود  ست در حالیکه این  ست و لذا دسترسی خانوارها د 240خودرو ا ر ونزوئال ا

ست.  صی کمتر ا شخ سیله نقلیه  سوخت خود روزانهلذا به و سبد  شور ونزوئال در  یون لیتر میل 27کمتر از  ک

سیار کمی  10بنزین و  صرف می CNGمیلیون لیتر گازوئیل به همراه مقادیر ب صرم ف بنزین کند که البته م

شور به ترتید برابر  شرایط عادی این ک ست. 19و  36و گازوئیل در  سخ ب میلیون لیتر در روز بوده ا ه برای پا

 1960تا  1950های های اصاالی و بزرگ این کشااور طی سااااههای نفتی ونزوئال، پاالیشااگاتقاضااای فرآورده

شده ساا احداث  شی نیز بعد از  سعه پاالی شگاه 2000اند. چند طرح ارتقا و تو شده در پاالی های ونزوئال اجرا 

 است.

بشکه در روز به ازای هر نفر است در حالی که این شاخص  0.041سرانه ظرفیت پاالیشی کشور ونزوئال برابر 

واحد اساات. این بدان معناساات که در کشااور ونزوئال نساابت به ایران قاعدتا باید  0.026ایران معادا برای 

های پاالیشی بیشتری در اختیار هر نفر باشد اما در واقع این طور نیست. کشور ونزوئال همانند ایران، فرآورده

برداری از صااادرات نفت، در بهره های ایاالت متحده قرار دارد و عالوه بر کاهشهاساات که مورد تحری ساااا

ظرفیت پاالیشی خود نیز دچار مشکل شده است. دلیل اصلی کاهش ظرفیت فعاا پاالیشی در کشور ونزوئال 
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 .عالوه بر کاهش تقاضا، مشکل تأمین قطعات و تجهیزات است

میلیون  1.3ر ( هستند برابPdVSAپاالیشگاه ونزوئال که تماما دولتی )شرکت  6مجموع ظرفیت پاالیشی هر 

شکه در روز است اما تحری  ر حدود دهای سنگین آمریکا سبد شده است تا ظرفیت فعاا پاالیشی ونزوئال ب

شد. این موضوع  600 شکه در روز با ست تا انواع سوخت مایع به ویژه بنزین د باعثهزار ب ر این کشور شده ا

صف شود و  شت پمپکمیاب  شور ونزوئال قبل از اینکه به ها ایجاد گردد. لبنزینهای طویلی پ کر درمان فذا ک

 مشکالت جاری صنعت پاالیش خود باشد، به فکر تأمین فرآورده حتی از خارج از کشور است.

های نفتی در ونزوئال کاهش های آمریکا ساابد شااده اساات تا تولید فرآوردههمانطور که گفته شااد، تحری 

های نفتی تولیدی این کشور که برای مصارف داخلی فرآورده( 2-3شکل )با توجه به چشمگیری داشته باشد. 

 .درصدی را تجربه کرده است 50 تقریبا کاهشی 2018تا  2013از ساا  ،شوندیا صادرات استفاده می

 
 1های نفتی ونزوئال طی دو دهه اخیر به تفکیک نوع فرآوردهار مصرف فرآوردهنمود ( 2-3) شکل

صادرات فرآورده( 3-3شکل ) شان میزیر روند واردات و  شور ونزوئال را طی دو دهه اخیر ن دهد. های نفتی ک

شد با توجه به تحری  شاره  صادرات فرآوردههمانطور که ا های نفتی ونزوئال در چند های آمریکا، از یک طرف 

 های نفتی افزایش پیدا کرده است.روندی کاهشی داشته و از طرف دیگر میزان واردات فرآوردهساا اخیر 
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 1های نفتی ونزوئال طی دو دهه اخیرنمودار واردات و صادرات فرآورده ( 3-3) شکل

شی در اختیار دارد، در خارج از ک PdVSAشرکت  شور نیز به همان مقدار که در خاک ونزوئال ظرفیت پاالی

هزار  623هزار بشکه ظرفیت پاالیشی در خاک آمریکا و  760پاالیشی است. این شرکت دارای دارای ظرفیت 

 بشکه در منطقه کارائید است. 

ست خود را تبدیل به یک  PdVSAشرکت در حقیقت  سته ا ست که تا حدی توان شرکت نفتی دولتی ا یک 

ست که در برند بین ساختار عمودی ا شرکت دارای یک  ساختار، امور مربوط به المللی بکند. این  ابتدای این 

اکتشااااف و اساااتخراج وجود دارد. در ادامه این سااااختار عمودی، فرآیند پاالیش نفت و فرآورش گاز نیز در 

های نفتی و گاز تصفیه برای مصرف نهایی در داخل و خارج شود و فرآوردههای این شرکت انجام میپاالیشگاه

است که  Pequivenشیمی در کشور ونزوئال در اختیار شرکت دولتی شود. صنعت پتروکشور شده توزیع می

های گذاری خصااوصاای نیز بهره برده اساات. این شاارکت به طور غیرمسااتقی  از زیرمجموعهالبته از ساارمایه

PdVSA  اساات و اسااتقالا مدیریتی دارد. ضاامن اینکه هر دو شاارکتPdVSA  وPequiven  تحت ناارت

شور  ستند.وزارت انرژی و معادن ک در  PdVSAشرکت  یهاشگاهیپاال تیظرف زانیم( 4-3شکل ) ونزوئال ه

 دهد.ونزوئال، آمریکا و منطقه کارائید را نشان می
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 در نواحی مختلف PdVSAکت های شرمیزان ظرفیت پاالیشگاه ( 4-3) شکل

 چین نفت صنعت پاالیش -3-3

و همچنین اوپک  Global data ،IHSاطالعات این گزارش بر اساس آمارهای معتبر بین المللی نایر موسسه 

 است.

میلیارد بشکه است.  26، میزان ذخایر اثبات شده نفت خام چین حدود 2019بر اساس گزارش اوپک در ساا 

میلیون بشااکه نفت خام بوده که این رق  با احتساااب  15.9، حدود 2018ساااا ظرفیت پاالیشاای چین در 

 15های میعانات گازی اساات. بدون احتساااب میعانات گازی، ظرفیت پاالیشاای این کشااور حدود پاالیشااگاه

 13ها تقریبا درصاادی، خوراک ورودی به پاالیشااگاه 87میلیون بشااکه اساات و با توجه به متوسااط راندمان 

 3.8میلیون بشااکه از مساایر واردات و بخش باقی مانده ) 9.2ه در روز بوده که به طور متوسااط میلیون بشااک

، ام نیز بسیار پایین گزارش شده. میزان صادرات نفت خگرددتامین می تولید داخلی( از میلیون بشکه در روز

 .است هزار بشکه در روز 48تقریبا و 

دهد. الزم به نشان می 2018تامین کنندگان نفت خام این کشور را بر اساس متوسط اطالعات ( 5-3شکل )

ذکر اساات که در حاا حاضاار قطع به یقین میزان صااادرات نفت خام ایران به شاادت کاهش یافته و سااه  

ستان شور کمبود عرب ست چرا که این دو ک شته ا شد دا شور ایران را  نفت خام و ایاالت متحده ر صادراتی ک
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 اند.تامین کرده

 

 
 1نمودار واردات نفت خام چین از کشورهای مختلف ( 5-3) شکل

دهد. در این آمار های آتی نشان مینیز ظرفیت پاالیشی چین و روند رو به رشد آن را طی ساا( 6-3شکل )

تعداد کل واحدهای ضاامن اینکه  مجموع ظرفیت پاالیشاای )نفت خام و میعانات( در نار گرفته شااده اساات.

اساات، لذا با احتساااب تنها نفت خام، ظرفیت هر واحد پاالیشااگاهی چین به طور  واحد 82پاالیشاای چین 

سط  ست.  180متو شکه در روز ا ساا هزار ب شگاهی چین تا   3.12حدود  2023میزان افزایش ظرفیت پاالی

نیاز مورد میلیارد دالر ساارمایه گذاری  67میلیون بشااکه در روز خواهد بود و برای این میزان افزایش، حدود 

 است.
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 20231های چین بر اساس چش  انداز نمودار ظرفیت پاالیشگاه ( 6-3) شکل

ضعیت مالکیت ( 7-3شکل ) شی و ظرفیت و شان می چین واحدهای پاالی شاهده را ن دهد. همان طور که م

شور از ظرفیت می شی این ک شکه 200تا  100شود بخش عمده واحدهای پاالی ست. در هزار ب ای برخوردار ا

ترین هزار بشاااکه و کوچک 470اه چین از نوع پتروپاالیشاااگاه و با ظرفیت این میان بزرگترین پاالیشاااگ

درصد از  90شوند. تقریبا ای اداره میهزار بشکه در روز ظرفیت داشته و به صورت محله 10ها زیر پاالیشگاه

اساات.  CNOOCو  Sinopec ،CNPCهای پاالیشاای این کشااور در اختیار شاارکت های دولتی ت بنگاهمالکی

سه  الزم  شتر بودن  ست که بی سعه  Sinopecبه ذکر ا شور برای تو واحدهای به دلیل نگاه حاکمیتی این ک

نیز از رویکرد پتروپاالیشاای برخوردار  CNPCهای در مالکیت پتروپاالیشاای اساات. گرچه برخی از پاالیشااگاه

شگاه سه  پتروپاالی ستند؛ لیکن  شرکت دولتی ه ست. Sinopecهای  شتر ا محل ( 8-3شکل ) به مراتد بی

 را مشخص کرده است. نیکشور چ یاصل یهاشگاهیپاال
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 1چین واحدهای پاالیشی و ظرفیت وضعیت مالکیتنمودار  ( 7-3) شکل
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 های اصلی کشور چینمحل پاالیشگاه ( 8-3) شکل

شی به های فرآورده سایر  7پاالی سفید، نفت کوره، نفتا و  سوخت جت، نفت  صلی: بنزین، گازوئیل،  سته ا د

دسااته بندی شااده اساات؛ متوسااط تولید این ( …های پاالیشاای )شااامل روغن، آساافالت، وکس وفرآورده

ساس اطالعات  ست. این در حالی است که کل  12چیزی حدود  2018محصوالت بر ا شکه در روز ا میلیون ب

گردد؛ البته میلیون بشااکه در روز بوده و مابقی این نیاز از مساایر واردات تامین می 14چین تقریبا  مصاارف

ضای فرآورده ست. الگوی تولید و تقا ضعیت با توجه به نوع فرآورده متفاوت ا شی چین نیز و های مختلف پاالی

 است.( 9-3شکل )مطابق 

سبد تولید فرآورده شتر حج   ساس بی ست و البر این ا شور گازوئیل و بنزین ا شی این ک گوی تولید های پاالی

های نهایی تولید درصد از فرآورده 12این دو فرآورده نسبت به الگوی مصرف بیشتر است. از طرفی این کشور 

صرف در  صورت نفتا برای م ستفاده می واحدهایشده را به  شیمی خود ا سپترو ت که نماید. این درحالی ا

ا این حاا بتوان از مساایر واحدهای ایزومریزاساایون و ریفورمینگ، نفتا را به سااوخت بنزین تبدیل نمود؛ می

 الگوی پتروپاالیشگاهی را اینگونه در نار گرفته است.چین 

 

  

 1های مختلف پاالیشی چینالگوی تولید و تقاضای فرآوردهنمودار  ( 9-3) شکل
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متوقف شده است و در حاا این واردات  2014 ساا که از ،وارد کننده بنزین بوده 2013تا ساا  کشور چین

گردد. تراز تجاری های پاالیشاای این کشااور را شااامل میدرصااد از واردات فرآورده 90حاضاار نفتا، بیش از 

 .در شکل زیر نشان داده شده است، 2018در ساا های پاالیشی این کشور فرآورده

 

 چین های پاالیشیراز تجاری فرآوردهنمودار ت ( 10-3) شکل

؛ توانسته است کندمیخام را از مسیر واردات تامین  درصد از نیاز خود به نفت 75 با وجود اینکه چین تقریبا

های پاالیشی میزان تولید به الگوی مشخصی در توسعه متوازن صنعت پاالیشگاه دست یابد. در اکثر فرآورده

 ،کشااور میلیون بشااکه در روز نفتا به این 2از مصاارف داخلی این کشااور بیشااتر اساات و دلیل واردات حدود 

صوالت پایین  ستفاده از نفتا برای تولید طیف متنوعی از مح شور در ا شیمی این ک صنعت پترو شرو بودن  پی

به عنوان متولی اصلی توسعه پتروشیمی در این  Sinopeهای شرکت بیشتر بودن سه  پاالیشگاه دستی است.

شرکت  ست. نکته دیگر اینکه حتی  ضوع ا شور نیز موید همین مو صنعت نیز  CNPCک ست  که متولی باالد

 نفت و گاز این کشور است؛ چندین ساا است که به سمت پتروپاالیشگاه حرکت کرده است.

ستیس یاجراتوان گفت که همچنین می شور یشیپاال تیظرف شیافزا ا شان ن،یمانند چ یدر ک  آن دهندهن

 تواندمی نفت خام شیو حمل آن، پاال هیاز ته یناش هاینهیبا وجود واردات نفت و پرداخت هز حتی که است

ارزش آن  رهی، زنجخام نفت شیپاال عالوه براست که  یمسئله در صورت نی. البته ای داشته باشدصرفه اقتصاد

 شود. لیتکم یلتا حد قابل قبو زین
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 کره جنوبی نفت پاالیش صنعت -3-4

سعه یافته و 51کره جنوبی  شورهای تو سیا همچون  میلیون نفر جمعیت دارد و از جمله ک شرق آ صنعتی 

دالر بوده  هزار 31، 2018شااود. ساارانه تولید ناخالص داخلی این کشااور در ساااا ژاپن و چین محسااوب می

یکی از و  دوازدهمین اقتصاااد بزرگ دنیا و چهارمین اقتصاااد بزرگ آساایا اساات اساات. اقتصاااد این کشااور

صنعت پتروپاالیش و زنجیرهبخش شور  صادی این ک شور از هاهای مه  اقت ست. این ک سته ا ی تکمیلی واب

ست ساا  اما، نمودار واردات نفت خام کره جنوبی(( 11-3شکل )) ذخایر هیدروکربوری بی بهره ا  2017در 

روز برآورده شده است. در واقع این  هزار بشکه در 699میلیون و  3ظرفیت اسمی صنعت پاالیش این کشور 

ها در یعانات گازی اسات. مشاخصاات این مجتمعپتروپاالیشاگاه مبتنی بر خوراک نفت و م 11کشاور دارای 

 .قابل مشاهده است( 12-3شکل ) جدوا

 

 1نمودار واردات نفت خام کره جنوبی ( 11-3) شکل
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 های پتروپاالیش کره جنوبیمشخصات مجتمع ( 12-3) شکل

های ساحلی های پتروپاالیشی این کشور در استانخص است از حیث مکان، تمامی مجتمعمشهمان طور که 

سی به مبادی واردات خوراک ستر شدهو د سه  خوراکهای مورد نیاز طراحی و راه اندازی  سی  های اند. برر

ها مجتمع از خوراک مورد نیاز این هزار بشکه روزانه( 3090) درصد 86حاکی از آن است که  ،مختلف مصرفی

صد  16نفت خام و  شکه روزانه(  609)در ست. هزار ب در بین ( 13-3شکل )مطابق مابقی نیز میعانات گازی ا

صوالت تولیدی در مجتم سوخت، در تولید فرآورده ه قابل توجههای پتروپاالیش نکتعمح های هیدروکربوری 

صلی این  ست. در واقع هدف ا شتقات نفتی ا سایر م سود با طراحی  واحدهاکنار تولید نفتا و  شینه کردن  بی

ست. سد ا صادرات فرآورده( 14-3شکل ) مدا کسد و کار منا صعودی  های نفتی در کره جنوبی طی روند 

 دهد.دو دهه اخیر را نشان می
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 1جنوبیهای پتروپاالیش کرههای هیدروکربوری تولیدی در مجتمعنمودار فرآورده ( 13-3) شکل

 

 2های  نفتی کره جنوبیدات فرآوردهارنمودار صادرات و و ( 14-3) شکل

شینه ست که در مجتمع سود کردن بی شده ا ساا سبد  شور در  شی این ک هزار  702، 2017های پتروپاالی

                                                 
 IHSموسسه آماری  1

 المللی انرژیآژانس بین 2



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رانیدر ا یشگاهیراهبرد توسعه متوازن صنعت پاال یبررس

 

51 

 

های بعدی زنجیره ارزش نفتا تولید شود. نفتای تولیدی در حلقه ،میلیون تن در ساا 27معادا  ،بشکه در روز

های زنجیره ارزش نفتا در مجتمع( 15-3شکل )شود. در به محصوالت مختلفی الفینی و آروماتیکی تبدیل می

مشخص است که توسعه زنجیره ارزش ( 16-3شکل )ضمن اینکه با توجه به  .پتروپاالیش قابل مشاهده است

 های نفتی در بخش مصارف غیر انرژی کره جنوبی شدهمصرف فرآوردهروند موجد صعودی شدن  خام، نفت

 است.

 
 شیپتروپاال یهاارزش نفتا در مجتمع رهیزنجشماتیک  ( 15-3) شکل
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  1های مختلفهای نفتی در بخشروند مصرف فرآورده نمودار ( 16-3) شکل

ست و هر یک نیز داهمان طور که  سنگین موجود ا سبک و نفتای  ست نفتا در دو نوع نفتای  شخص ا رای م

 Catalytic)  یندهای تبدیل کاتالیسااتیآزنجیره ارزش خاص خود اساات. به طور مثاا نفتای ساانگین در فر

Reforming) ست خود قادر به امتزاج ببه ریفورمیت تبدیل می صوا نیز در پایین د ساشود که این مح یر ه 

ها( ئن و زایلنیندهای جداسااازی به ترکیبات آروماتیکی )بنزن، تولوآها و تولید بنزین اساات و یا در فرجریان

سبک نیز در زنجیره تبدیل خود قادر به تبدیل به ایزومریت و تولید بنزتبدیل می ست و از شود. نفتای  ین ا

ند به الطرف دیگر در واحدهای الفین )کراکر با بخار( می ها تبدیل ماتیکها )اتیلن و پروپیلن( و آروفینتوا

 شود.

های پتروپاالیش این کشااور اساات. محصااوالت تولیدی در مجتمع ترکیددرصااد نکته قابل توجه دیگر در 

درصد در رتبه های اوا تا سوم محصوالت تولیدی  14درصد و بنزین نیز با  23درصد، نفتا با  31با  گازنفت

درصد کمترین سه  را در بین محصوالت تولیدی این مجتمع ها دارا  6فت کوره نیز با این کشور قرار دارند. ن

های آتی نیز سه  تولید نفت کوره در این کشور با کاهش مواجه دهد که در سااها نشان میاست. پیش بینی

سون مجتمع شاخص پیچیدگی نل شان از به روز بودن و باال بودن  شد و این ن شگاه این های پتروپاالخواهد  ی

های پتروپاالیش این کشور با ضرید کشور است. هر چند این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که مجتمع

های تولیدی در سااه  هر یک از فرآورده ( 17-3کل )شاا. درصااد در مدار تولید قرار دارند 80بهره برداری 

  دهد.های پتروپاالیشی را نشان میمجتمع
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 1جنوبیکره یشیپتروپاال یهادر مجتمع یدیتول یهااز فرآورده کیسه  هر  نمودار ( 17-3) شکل

 روسیهصنعت پاالیش نفت  -3-5

 برابر 1.7) جمعیت نفر میلیون 147 دارای، مربع کیلومترمیلیون  17 بر بالغ مسااااحتی با روسااایه کشاااور

 80 بودن دارا با ، روساایه2020آمریکا در ساااا  انرژی اطالعات ادارهبراساااس گزارش . اساات( ایران جمعیت

شکه میلیارد شتمین نفت، شده اثبات ذخایر ب سیه با. ستا دنیا نفتی منابع دارنده ه  ذخایر ضمن اینکه رو

لذا  .اساات جهان گاز طبیعی منابع دارنده بزرگترین ،مکعد متر تریلیون 48 به حج  طبیعی گاز شااده اثبات

سیه  و پاالیش صنعت مورد در اما شود.دنیا محسوب می در گاز و نفت بازار تأثیرگذاران بزرگترین از یکی رو

 و پاالیش بازار به جدی ورود برای روساایه گذشااته دهه یک طی در البته. نباشااد چنین شاااید پتروشاایمی

شیمی ست کرده زیادی هایتالش پترو سیه در پاالیش صنعت. ا ست طویلی و عریض صنعت رو  بطوریکه ا

شی ظرفیت شور این پاالی ست جهان اوا ظرفیت 5 جزو ک  مقام در پیچیدگی شاخص و کیفیت نار از اما ا

 محصااوالت عرضااه کیفیت و حج  افزایش به نیاز شااوروی فروپاشاای از پس دهه دو. دارد قرار دنیا شااصاات 

افزایش  تحقق برای را خود 2030 اسااتراتژی 2008 ساااا در کشااور این. یافت افزایش روساایه در پاالیشاای

 از مانع اقتصاااادی رکود همچون مختلفی عوامل اما نهاد بنا درصاااد 90 پاالیش عمق وپاالیشااای  ظرفیت

                                                 
 IHSموسسه آماری  1
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 و مالی هایزیرساخت در تسهیل دنباا به سرعت به کشور این حاا این با اما. است شده آن کامل پیشرفت

میزان تولید و صادرات روزانه نفت خام روسیه طی دو دهه اخیر ( 18-3شکل ). با توجه به است خود حقوقی

 میلیون بشکه بوده است. 4.9و  9.8، به ترتید برابر 2018روندی صعودی داشته و در ساا 

 
 1هینفت خام روس و صادرات دیتول زانیم رنمودا ( 18-3) شکل

ستاما  سیه همانند ایران در پایین د شور رو صوص بخش پاالیش دارای ک شکالت و  صنعت نفت خود بخ م

ست. مه  سون پاییها عبارتند از بهرهترین آنموانع متعددی ا ضرید نل سه  زیاد فرآورده 2نوری ک ،  های و 

سیه از بی توجهی به سنگین و بی شکالت بخش پاالیش رو شی. عمده م صوالت پاالی کیفیت در بین کل مح

شی می صنعت نفت و تمرکز زیاد حاکمیت بر باالدست نا ساا پایین دست  سیه از  شی رو شود. ظرفیت پاالی

صلی این رشد 2005تا  2000 شته و علت ا شد قابل توجهی دا سبت  ر سیه، افزایش ن شی رو در ظرفیت پاالی

های های نفتی بوده است. این تغییر نسبت مالیاتی باعث شده تا شرکتمالیات صادرات نفت نسبت به فرآورده

شی راه اندازی کرده و فرآورده ساده پاالی صادرات نفت خام، واحدهای  های نفتی را بجای نفت نفتی به جای 

مطابق گزارش  های ساده و با پیچیدگی ک  در روسیه گسترش یافتند.پاالیشگاهخام صادر کنند. از همین رو 

ساا  سیه، تقریبا برابر 2019اوپک در  شی روزانه رو سمی پاالی ست. میلیون  6.7، مجموع ظرفیت ا شکه ا ب

                                                 
 المللی انرژیآژانس بین 1

 است. 11و در آمریکا  6ضرید نلسون در روسیه  2
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شگاه( 19-3شکل )با توجه به  ضمن اینکه سیه ادامه زیر روند افزایش ظرفیت پاالی شید کندی در رو ها با 

ست. شته ا صادرات فرآوردهمیزان واردا( 20-3شکل ) دا شان ت و  سیه طی دو دهه اخیر را ن های نفتی رو

کامال ناچیز بوده و در طوا این دو دهه روند  های نفتیدهد. روشااان اسااات که میزان واردات فرآوردهمی

  بوده است. های نفتی صعودیصادرات فرآورده

 
 1مجموع ظرفیت پاالیشی روسیهنمودار  ( 19-3) شکل

 

                                                 
 2019گزارش ساالنه سازمان اوپک  1
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 1هیروس ینفت یهافرآوردهواردات و صادرات نمودار  ( 20-3) شکل

ساا  ساا 2011در  صنعت انرژی خود تا  سعه  سیه یک برنامه راهبردی بلند مدت برای تو دوین ت 2035، رو

ه باید ککرده اساات. طبق این برنامه جامع، اهدافی برای پایین دساات و صاانعت پاالیش در نار گرفته شااده 

 یر اشاره نمود:توان به موارد زتحقق پیدا کند. از جمله آن اهداف می

 توسعه و مدرن سازی با تکیه بر توان داخلی 

  درصد 90درصد به  74افزایش عمق پاالیش از 

 درصد 79الی  70درصد به  59های سبک از افزایش سه  فرآورده 

 های موتوریافزایش کیفیت سوخت 

ساا  سیه در  شده، دولت رو صوید کرد که  2014با توجه به اهداف تعیین  سبت نفت قوانینی را ت در آن ن

شگاه محدود می شی هر پاالی شد. این محدودیت در مورد نفتا و دیزا با گوگرد کوره تولیدی به ظرفیت پاالی

شگاه  سیه کاهش یابد زیرا که پاالی شی رو شد تا ظرفیت پاالی صوید این قانون باعث  شت. ت باال ه  وجود دا

های یت پاالیشاااگاه را کاهش دهند تا اینکه طرحدادند برای کاهش میزان جریمه خود، ظرفداران ترجیح می

را اتخاذ نماید. با رویکرد  یترشد تا دولت روسیه رویکردی مستقی اجرا کنند. این موضوع باعث  را ایتوسعه

شرکت صار مرکزیجدید، توافقی چهارجانبه میان  ضد انح سرویس  ستاندارد و 2های نفتی،  ، آژانس مرکزی ا

های شااکل گرفت. بر اساااس این توافق، برنامه 4و مرکز ناارت بر صاانعت و محیط زیساات 3ساانجش فنی

 35های اصلی نفتی تدوین شد که تا کنون ای برای مدرن سازی صنعت پاالیش میان دولت و شرکتگسترده

است،  2020ریزی شده تا موعد مقرر که ساا در حاا حاضر واحدهای برنامهمیلیارد دالر هزینه داشته است. 

 ها سه دلیل عمده داشته است:شوند. این تأخیر در اجرای برنامهتکمیل نمی

 ها در زمان باال بودن قیمت نفتتدوین برنامه 

 تقاضای داخلی و اروپا رشد دلیل هیش از حد بر تولید دیزا بتمرکز ب 

  و بحران اقتصادی در روسیه 2016تا  2014قیمت پایین فرآورده طی ساا های 

شور یکی دیگ ست از خارج ک سیه، نیاز به تأمین کاتالی صنعت نفت رو ست در  سعه پایین د ر از موانع مه  تو

                                                 
 المللی انرژیآژانس بین 1
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3Rosstandart (Federal Agency on Technical Regulating and Metrology)  
4Supervision Service) Rostechnadzor (Federal Environmental, Industrial and Nuclear  



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رانیدر ا یشگاهیراهبرد توسعه متوازن صنعت پاال یبررس

 

57 

 

ها در واحدهای هزار تن در ساا کاتالیست نیاز دارد. کاتالیست 24است. روسیه در صنعت پاالیش خود حدود 

سیه در تأمین  شی کاربرد دارند که رو ست مورد نیاز وا 50مختلف پاالی صد کاتالی سیون، در  60حد ایزومریزا

ست مورد نیاز واحد ریفرمینگ،  صد کاتالی ستی،  65در ست مورد نیاز واحد کراکینگ کاتالی صد کاتالی  97در

درصااد کاتالیساات مورد نیاز واحد کراکینگ  100درصااد کاتالیساات مورد نیاز واحد تصاافیه هیدروژنی و 

 هیدروژنی وابسته به خارج است.

شیمی صنعت سیه پترو سیر در پاالیش انندهم نیز رو سعه م ستا این در. دارد قرار تو  دولت 2012 ساا در را

 طقمنا در پتروشیمی مجتمع شش ایجاد هدف با ،پتروشیمی داخلی صنایع حمایت جهت در قانونی روسیه

شور این شرقی الیه منتهی و سیبری شرق غربی، شماا خزر، ولگا، سیبری، غرب ضع ک  پیش. کندمی و

ست آن از حاکی هابینی ضای 2030 ساا تا که ا سیه صنایع در شیمیایی مواد تقا سبت رو  2010 ساا به ن

 سرمایه دالر نتریلیو 1 میزان به نهایی محصوالت به خام مواد تبدیل برای اساس این بر. شد خواهد برابر سه

 .است نیاز روسیه در گذاری

روساایه،  کشااور در که اساات گذارساارمایه پتروشاایمی، و نفت صاانعت در توسااعه عناصاار ترینمه  از یکی

 راه سر بر نعیموا هنوز که چند هر اندشده تحریک گذاری سرمایه به قوانین و مالیات تغییر با گذارانسرمایه

 بسیار هایزینهه تأمین برای شده اما انجام اقدام چندین تا به حاا روسیه در موانع این رفع برای. است باقی

سعه ساخت تو ضوع این. نبود کافی هازیر سد عدم و ابهام دلیل به مو  عای  هایگذاریسرمایه با قوانین تنا

 و 2012 هایساا در روسیه قانونی اصالحات جمله از. شد روسیه آینده توسعه زیربنای آن با مواجه که بود

 امکان جادای رنای اقداماتی با خارجی سرمایه جذب برای مناسد، بسترسازی و پذیری انعطاف افزایش ،2013

 ضافها قوانین به مختلفی هایضمانت همچنین. است بانکی حساب یک برای سرمایه گرفتن پس یا و ضمانت

 .دهدمی افزایش را گذاریسرمایه شتاب و کاهش را ریسک که است شده

شرکت( 21-3شکل )در  سیه، سه   شی رو ستهای نفتی از ظرفیت پاالی شده ا شان داده  شرکت. ن  یهااز 

شان داده شرکت روس نِفت به مدر نمودار ذیل شده ن شرکت روس نِفتِ 50 زانی،  صد به  سط  1گازدر که تو

 QHGآن به شرکت درصد  19.5و  BPآن به درصد  19.75 نیتعلق دارد. همچن ،شودیاداره م هیدولت روس

شرکت  .دارداز سهام شرکت باش نِفت ه  به شرکت روس نِفت تعلق درصد  57.7 ضمن اینکهمتعلق است. 

صنعت نفت اع  از باالدست و پا یالملل نیشرکت با وجهه ب کی زین لاوی-لوک سطوح  ست که در تمام   نییا

 یشرکت نفت کی لاوی-لوک شرکت مانند نِفت است. شرکت گازپروم یداشته و کامال خصوص تیدست فعال

ست و ه  در پا ست که ه  در باالد صنعت نفت فعال نییا ست  ستیکه از نام آن پ ردارد و همان طو تید  دا

                                                 
1 JSC ROSNEFTEGAZ 
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متعلق به  زیاز سهام شرکت گازپروم ن یمیمتعلق به شرکت گازپروم است. ن( درصد 96تمام سهام آن ) بایتقر

س صورت دق هیدولت رو ست که به  صد  38 ترقیا صد 12ها و ییدارا تیریمد یبه آژانس ملدر شرکت  در به 

 روس نِفتگاز تعلق دارد.

 

 1های نفتی مختلف از ظرفیت پاالیشی روسیهنمودار سه  شرکت ( 21-3) شکل

 سعودی عربستان نفت پاالیش صنعت -3-6

شور ستان ک شکه میلیون 10 حدود تولید با عرب ست جایگاه صاحد روز، در خام نفت ب شورهای نخ  تولید ک

 را نخست رتبه نفت، بشکه میلیون 7 از بیش روزانه صادرات با کشور این همچنین. است منطقه نفت کننده

شورهای بین شور. دارد جهان نفت صادرکننده ک ستان ک شتن اختیار در با عرب صد 16 حدود دا  ذخایر از در

 عنوان به 2018 ساااا در و شااودمی شااناخته خام نفت دارنده بزرگترین عنوان به ونزوئال از پس دنیا نفتی

 کشور، این صادرات عمده بخش. است گرفته لقد دنیا پاالیشی محصوالت و خام نفت صادرکننده بزرگترین

سیایی بازارهای ست اروپایی و آ شور این 2017 ساا در همچنین. ا شترین متحده ایاالت از پس ک  تولید بی

سیه از پس و نفتی هایفرآورده شترین رو صاص خود به را میعانات و نفت تولید بی ست داده اخت  75 حدود .ا

 نیز دولتی درآمد درصد 60 تقریبا و است بوده خام نفت صادرات مبنای بر کشور این صادراتی ارزش از درصد

 با کشااور این داخلی ناخالص درآمد کشااور، این نفتی درآمدی تغییرات با و اساات آمده بدساات نفت محل از

                                                 
1 abarrelfull.wikidot.com 
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 . شد خواهد رو به رو بسیاری تحوالت

 حدود کشور این خام نفت تولید روز، در ایبشکه میلیون 32.5 تولید سقف و اوپک توافق اساس بر حاضر در

 نداشته تولید افزایش برای ایبرنامه گونه هیچ کشور این حاضر حاا در لذا .است روز در بشکه میلیون 10.1

 و نفت تولیدی شرکت بزرگترین روسنفت، از پس که آرامکو نفتی شرکت که است گردیده سبد امر همین و

 پتروشاایمی مجتمع سااه به توانمی آن نتایج از و بیفتد خود دسااتی پایین توسااعه ساامت به دنیاساات؛ گاز

Sadara chemical، PetroRabigh  و Sahara فت خام ( 22-3شاااکل ) .نمود اشااااره ید ن نمودار روند تول

 دهد.نشان می عربستان طی دو دهه اخیر را

 
 1نمودار روند تولید نفت خام عربستان طی دو دهه اخیر ( 22-3) شکل

 یلیونم 2.9 ظرفیت مجموع با که دارد نفتی پاالیشااگاه 9 کشااور حاضاار این حاا در نیز پاالیشاای بحث در

 گرفته اختیار در را تعداد این از پاالیشگاه 6 تعداد انحصاری صورت به آرامکو شرکت. کندمی فعالیت ایبشکه

 احدهاو این جانمایی کامل صورت به زیر تصویر در که هستند مشترک گذاریسرمایه صورت به بقیه و است

 .است شده داده توضیح پاالیشی ظرفیت همراه به

                                                 
 المللی انرژیآژانس بین 1
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 واحدهای پاالیشی عربستان ( 23-3) شکل

 واحدهای سااازی خصااوصاای به نساابت تریویژه نگاه عربسااتان که گردید ساابد خام نیز نفت قیمت کاهش

شی ضای ایجاد و خود پتروشیمی و پاالی ساس این بر. بگیرد نار در رقابتی ف  چش  سند از ،2016 ساا در ا

 غوا سازی خصوصی رفته رفته 2018 ساا از شد قرار آن دنباا به که شد رونمایی کشور این 2030 انداز

 سازی متنوع بر عربستان کشور 2030 ساا اندازچش  .گیرد قرار کار دستور در آرامکو یعنی کشور؛ این نفتی

  2020 ملی تحوا برنامه در موضوع این. است متمرکز نفت بدون اقتصاد سمت به حرکت و کشور این اقتصاد

(NTP )صنایع فعالیت یا عربستان نفت تولید که نیست معنا بدان این لبتها .خوردمی چش  به نیز کشور این 

 است، شده بینیپیش برنامه دو هر در آنچه بلکه باشند، شده گرفته نادیده اندازهاچش  این در نفت با مرتبط

 سایر و پتروشیمی پاالیشگاه،) نفت با مرتبط هایبخش محصوالت ارزش همچنین و ظرفیت افزایش به تمایل

ست( مرتبط صنایع ستان، پاالیش صنعت بخش در گذاریسرمایهدر واقع . ا  مدت بلند هدف یک همواره عرب

 افزایش و اقتصااادی رشااد به دسااتیابی برای مطمئن راهی عنوان به ه  هنوز و بوده کشااور این دولت برای

 .است توجه مورد عربستان جامعه برای شغلی هایفرصت

شور این پاالیش ظرفیت که شد شروع هنگامی ،1980 دهه در گذاریسرمایه موج اولین  700 حدود در ک

شکه هزار شت قرار روز در ب شکه میلیون 2.5 به پاالیش ظرفیت 2013 ساا پایان تا. دا سید روز در ب  این. ر
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 بیشاااتر آنکه دلیل بهاما  .بود فارس خلیج منطقه کشاااورهای میان در پاالیشااای ظرفیت بیشاااترین مقدار

 مناطقی با مقایسه در کشور این هایپاالیشگاه بودند، شده ساخته 1990 ساا از قبل عربستان هایپاالیشگاه

سون پیچیدگی شاخص شمالی، آمریکای مانند بود، گرفتهصورت آن در زیادی گذاریسرمایه که ( NCI) نل

 برای( NCI) نلسااون پیچیدگی شاااخص متوسااط ،2013 ساااا تا( 24-3شااکل )مطابق . داشااتند کمتری

شگاه شور برای شاخص این که بود 6 حدود خاورمیانه هایپاالی ستان ک  بوده مقدار همین حدود در نیز عرب

 کمی ارزش و بوده ساانگین کشااور این تقطیری هایفرآورده از ایعمده سااه  مساائله این به توجه با. اساات

 .نداهداشت

 

 
 1هاهای تقطیری و شاخص پیچیدگی نلسون پاالیشگاهنمودارهای نسبت فرآورده ( 24-3) شکل

 خام نفت تقاضای سریع افزایش شاهد 2013 ساا تا دهه یک در نیز کشور این داخلی مصرف شرایط، این در

 میلیون 2.2 به ،2003 سااا در روز در بشاکه میلیون 1.5 از تقاضاا طوریکه، به. بود پاالیشای هایفرآورده و

شکه سید 2013 ساا در روز در ب سط افزایش معادا که ر صدی 4 ساالنه متو  ساله ده دوره یک طی در در

 دهد.را نشان می عربستان ینفت یهافرآورده یروند مصرف داخلنمودار ( 25-3شکل ) .است
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 1های نفتی عربستاننمودار روند مصرف داخلی فرآورده ( 25-3) شکل

 محصااوالت ساابد در ساانگین هایفرآورده تولید باالی نساابت و داخلی تقاضااای سااریع رشااد به توجه با

شگاه ستان، هایپاالی  خاص، طور به. شد فراگیر باالیی سرعت با میانی و سبک نفتی هایفرآورده کمبود عرب

صرف افزایش سته طور به بنزین و گازوئیل م بخوص در بازه زمانی  هافرآورده این واردات افزایش به منجر پیو

 بر طبیعی طور به و یافت کاهش عربسااتان پاالیشاای محصااوالت صااادرات نتیجه، در .شااد 2013تا  2003

 پاالیشی سبک محصوالت برای داخلی تقاضای افزایش با همواج در ربستانع .2گذاشت تاثیر دولتی درآمدهای

 چنین به سااانگین خام نفت و کوره نفت تبدیل برای کشاااور این هایپاالیشاااگاه در کافی ظرفیت نبود و

 ساا از پس .داد قرار کار دستور در را پاالیش صنعت نوسازی برای گذاریسرمایه جدید موج یک محصوالتی،

 شرکت بین مشترک گذاریسرمایه با روز، در بشکه هزار 400 ظرفیت با الجبیل پاالیشگاهی مجتمع ،2013

 و آسیا شرق به مجموعه این صادراتی محصوالت از درصد 60 .رسید برداریبهره به توتاا، و عربستان آرامکو

صد 40 صاص اروپا به در ست یافته اخت شگاه نیز، آن از پس کمی .ا  هزار 400 که شد، اندازیراه ینبع پاالی

شکه شی ظرفیت به روز در ب ستان پاالی سته روند و اقدامات این نتیجه در .افزود عرب شد ترآه ضا ر  برای تقا

 در رشااد؛ یک، شااد مشاااهده عمده نتیجه دو ها،پاالیشااگاه ظرفیت افزایش همچنین و پاالیشاای محصااوالت

شگاه از برداریبهرهبخاطر  هافرآورده کیفیت بهبودی نفتی و دو، هافرآورده صادرات ستان جدید هایپاالی  عرب
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صادرات فرآورده1باال پیچیدگی شاخص با ستان طی دو دهه اخیر را. نمودار زیر روند واردات و   های نفتی عرب

 دهد.مینشان 

 
 2ریدو دهه اخ یعربستان ط ینفت یهاروند واردات و صادرات فرآورده رینمودار ز ( 26-3) شکل

 راهبرد نگرفت پیش در با اخیر، هایساا در، داخلی هایپاالیشگاه ظرفیت توسعه با همزمان عربستان کشور

سعه ستی پایین صنایع تو  .ستا انجام داده جهان مختلف مناطق در ایعمده هایگذاریسرمایه خام، نفت د

 توان به موارد زیر اشاره کرد:به عنوان نمونه می

 :ستان، آرامکو شرکت چین شگاه در عرب ست سهی  چین فوجان پتروپاالی صد و ا  ایهآیند در دارد ق

 . کند احداث چین نورینکو شرکت همکاری با ایبشکه هزار 300 پاالیشگاه یک نزدیک

 :ستان، پترورابغ شرکت ژاپن شترک گذاریسرمایه با عرب  وسومیتوم شرکت و آرامکو شرکت بین م

 . دارد اختیار در را خام نفت بشکه هر از نفتا درصدی 17 تولید با پتروپاالیشگاهی ژاپن،

 :اندونزی، گاز و نفت دولتی شرکت پرتامینا، با را ایتوافقنامه آرامکو ،2016 ساا اواخر در اندونزی 

 این ها،گزارش مطابق. کنند اندازیراه و داده ارتقا را پاالیشگاه یک مشترک، طور به تا رساند امضا به

 پروژه این رودمی ضمنا انتاار. دهدمی افزایش روز در بشکه هزار 400 به را پاالیشگاه ظرفیت پروژه
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 .است آرامکو شرکت به متعلق پروژه این سه  درصد 55. برسد برداریبهره به 2021 ساا تا

 تگزاس آرتورپورت پاالیشگاه کنترا درصد 100 آرامکو شرکت ،2016 مارس در شمالی: آمریکای 

 ترینرگبز روز، در خام نفت بشاااکه هزار 600پاالیش ظرفیت با پاالیشاااگاه این. گرفت اختیار در را

 در را هپاالیشگا این سهام درصد 50 این از پیش آرامکو شرکت. است شمالی آمریکای در پاالیشگاه

 .داشت اختیار

 :مجتمع پروژه در دالر میلیارد 7 شاارکت، این که کرد اعالم ،2017 فوریه در آرامکو شاارکت مالزی 

 این به. کرد خواهد گذاریسااارمایه( PIC: Pengerang Integrated Complex) گرانگپن یکپارچه

 عنیی پتروناس، پتروپاالیشااگاه کراکر واحد و پاالیشااگاه مالکیت درصااد 50 آرامکو شاارکت ترتید

 .دارد اختیار در را روز در خام نفت بشکه هزار 150 پاالیش معادا ظرفیتی

 دالری، میلیارد 10 گذاری ساارمایه با عربسااتان آرامکو شاارکت که همچنین مقامات عربسااتانی اعالم کردند

 با گفتگو حاا در شااارکت، این ضااامن اینکه .کندمی احداث جنوبی آفریقای در پتروپاالیشاااگاه یک بزودی

 مجموعه این در حقیقت .1اساات چین یوننان اسااتان در دیگر پاالیشااگاه یک احداث برای پتروچاینا، شاارکت

 نفت جهانی تقاضای احتمالی کاهش با مقابله برای عربستان کشور مدت بلند برنامه از جزئی ها،پتروپاالیشگاه

 .است نفتی هایفرآورده جهانی بازار در آفرینی نقش برای کشور این جدی عزمو نیز  خام

 ،2012 ساااا در آرامکو، بازرگانی شاارکت تاساایس با را خود تجاری هایفعالیت همچنین آرامکو شاارکت

. است تجاری مبادالت حج  افزایش طریق از بازار سه  افزایش شرکت این اصلی هدف. ه استداد گسترش

 متمرکز آساایا قاره در آن هایفعالیت بیشااتر اما اساات، جهانی سااطح در شاارکت این فعایت حوزه گرچه

ستشده  افتتاح سنگاپور در را خود المللیبین دفتر اولین آرامکو، بازرگانی شرکت ،2017 ساا اواخر در. ا

سدمی نار به. کرد ستان اقدام این ر ستراتژی از بخشی عرب شور این ا  و پاالیش تولید، زنجیره تکمیل برای ک

 آرامکو و جنوبیکره( S-OIL) اویلاس شاارکت بین اخیر توافقنامه عنوان نمونه مطابق. به باشااد نفت عرضااه

ستان صد 63 صاحد عنوان به) عرب شتر که اویل،اس شرکت ،(اویلاس شرکت از در  از را خود خام نفت بی

 آرامکو بازرگانی شرکت به را خود پاالیشی هایفرآورده از بخشی که است کرده موافقت کند،می تهیه آرامکو

شد شکه میلیون 46 مجموعا که کرد موافقت اویلاس شرکت ،2018 ساا در خاص، طور به. بفرو  گازوئیل، ب

شد آرامکو بازرگانی شرکت به جت سوخت و نفتا شتریان به آن، از پس که بفرو سر در مختلف م  منطقه سرا

 . 2شد خواهد فروخته

                                                 
 796789n.ir/2https://bپایگاه خبری مقاومتی نیوز  1
 004374n.ir/2https://bپایگاه خبری مقاومتی نیوز  2



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رانیدر ا یگاهشیراهبرد توسعه متوازن صنعت پاال یبررس

 

65 

 

 آلماننفت  پاالیش صنعت -3-7

شور آلمان با جمعیتی  ست. جمهوری فدراا آلمان به میلیون نفر، پر جمعیت 83بالغ بر ک شور اروپا ا ترین ک

، از بازیگران مطرح و تأثیرگذار بازار جهانی انرژی به عنوان یکی از قدرتمندترین اقتصاااادهای ملی در جهان

 همچنین و اقتصااادی باالی توانایی دلیل به که اساات کشااورهایی جمله از آلمانآید. ضاامن اینکه شاامار می

 مناسبات و مبادالت در ه  و اروپا اتحادیه انرژی امنیت در ه  مهمی نقش توجه، قابل ژئوپلیتیکی هایمزیت

های فسیلی و تجدید ناپذیر در حالی که این کشور از نار انرژی .دارد المللیبین سطح در سیاسی و اقتصادی

ما در زمینه انرژیکامال به منابع خارجی وابساااتگی  دهندگان و های تجدید پذیر از جمله توساااعهدارد ا

شود. به طور کلی باید گفت که آلمان همچنان وارد کننده بزرگ انرژی است. روسیه داران محسوب میطالیه

آید و از این رو حتی برخی معتقدند روابط از جمله شاارکای اصاالی تأمین انرژی آلمان در اروپا به شاامار می

 مسکو در این حوزه، در تضاد با تالش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به گاز طبیعی روسیه است.-لینبر

در حقیقت آلمان بزرگترین مصااارف کننده و وارد کننده انرژی در اروپا اسااات که منابع نفتی و گاز طبیعی 

سنگ جهان را در اختیارش 7محدودی دارد، اما تقریبا حدود  صد منابع زغاا  ست. تولید نفت آلمان در  در ا

میلیون  2به چیزی حدود ساالنه  1970میلیون بشکه در  160دهه اخیر سیر نزولی داشته و از حدود ساالنه 

ساا  شکه در  ست. لذا آلمان منابع قابل توجهی برای تولید نفت در اختیار ندارد و از این رو  2018ب سیده ا ر

کند. در واقع بنابر آمار منتشره شده، نفت تولیدی این کشور تنها یدرصد از نفت مورد نیاز خود را وارد م 98

در واقع آلمان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت بخصوص در قاره اروپا  کند.درصد از نیاز آن را تأمین می 2

ساا  صوص رتبه دوم قاره اروپا در  ست و در این خ ست. میزان واردات نفت  2017ا صاص داده ا به خود اخت

میلیون بشااکه در روز گزارش شااده اساات. در میان  2به طور متوسااط نزدیک به  2018ام آلمان در ساااا خ

کشورهای صادر کننده نفت به آلمان، روسیه دارای رتبه نخست است. در حقیقت آلمان نزدیک به یک سوم 

سیه وارد می شور در خام نفت واردات و تولید روند( 27-3شکل )کند. از نفت مورد نیاز خود را از رو  آلمان ک

 .دهدمی نشان طی دو دهه اخیر را
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 1آلمان کشور در خام نفت واردات و تولید روند نمودار ( 27-3) شکل

فت خام میالدی در آلمان به اوج خود رساااید و پس از آن همانند تولید ن 1970مصااارف نفت در اواخر دهه 

همان نفت )شود. نفت معدنی سیر نزولی به خود دید اما هنوز مهمترین منبع اولیه انرژی آلمان محسوب می

ا درساااا اولیه آلمان ر درصااد از مصاارف انرژی 34.3متعارف اسااتخراجی، در مقابل انواع جدید نفت( حدود 

درصااد( مربوط به بخش حمل و نقل و  70تشااکیل داده اساات. عمده مصاارف نفت در آلمان )حدود  2018

 بخش مصارف غیر انرژی است و تنها بخش کمی از آن به تولید برق اختصاص یافته است. 

ن کشور رف نفت در ایمیلیون بشکه نفت مصرف کرده است. مص 2.35، آلمان روزانه نزدیک به 2019در ساا 

سه  قابل  1990و  2000طی دو دهه  ست که آلمان  ضح ا ست. اما وا وجهی از تبا فراز و فرود همراه بوده ا

قایساااه با میلیون بشاااکه در م 2.35کند و در واقع مصااارف روزانه نیاز خود به انرژی را از نفت تأمین نمی

یز است. از این صادهای جهانی قرار دارند، بسیار ناچکشورهایی همچون آمریکا یا چین که در زمره برترین اقت

ر است و توان گفت سه  نفت در سبد انرژی آلمان در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی پیشرفته کمترو می

سازی منابع انرژی و جایگزینی انرژی سیلی با انرژی تعلت آن ه  تالش برلین جهت متنوع  جدیدپذیر های ف

 و پاک است.

که آلمان در زمینه نفت وابسااتگی شاادیدی به واردات پیدا کرده و این وابسااتگی تا حد زیادی به همانگونه 
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کاهش تولید در چند دهه اخیر مربوط است، در حوزه صنعت گاز طبیعی نیز وضعیت تا حدودی مشابه است. 

شور شده است. در کنار طرح تحوا انرژی آلمان سبد اهمیت بیشتر گاز طبیعی برای این ککاهش تولید گاز 

سبت به دهه پایانی هزاره دوم با توجه به اهمیت گاز برای تولید برق آلمان، انتاار می صرف این ماده ن رود م

دهد. نشااان می 1980های به نمودار گاز مصاارفی نیز رشااد تقاضااا را پس از سااااافزایش پیدا کند. مراجعه 

میلیارد فوت  8.54، 2018آمارها حاکی از آن اساات که مصاارف گاز طبیعی در ساااا ( 28-3شااکل )مطابق 

کمی افزایش داشته است. آلمان یکی از چند مصرف کننده  2017مکعد روزانه بوده است که نسبت به ساا 

 سطح دنیا و از بزرگترین واردکنندگان گاز طبیعی جهان است. اوا گاز طبیعی در

 

 1مصرف گاز طبیعی در کشور آلمانتولید و  نمودار روند ( 28-3) شکل

 رسااد.های آلمان میشااود و به پاالیشااگاهنفت خام از طریق خطوط لوله و بنادر آلمان به این کشااور وارد می

چیزی نزدیک به نیمی از واردات گاز طبیعی جهان، مربوط به اروپا است و در این میان سه  آلمان نیز حدود 

سترده ست. حج  گ ای از واردات گاز آلمان از طریق خطوط لوله و از یک چهار کل واردات گاز طبیعی اروپا ا

لوله به تمام همسایگان خود، ه  کشورهای روسیه و نروژ است. جالد است که آلمان دارای اتصاالت خطوط 

ها اسااات. لذا با افزایش تجارت داخل اروپایی گاز، آلمان برای واردات و ه  برای صاااادرات گاز طبیعی به آن

تری برای انتقاا گاز طبیعی به کشااورهای اروپای مرکزی و شاارقی تبدیل تواند به ترانزیت و گذرگاه مه می

                                                 
 المللی انرژیآژانس بین 1



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – رانیدر ا یشگاهیراهبرد توسعه متوازن صنعت پاال یبررس

 

68 

 

گیری نسبت ، سه  گاز صادراتی آلمان رشد چش 2010ژه پس از ساا و بوی 2000شود. در واقع پس از ساا 

چیزی حدود یک ساااوم الی یک چهارم گاز وارداتی به  2012کند و از سااااا به واردات گاز طبیعی پیدا می

میلیارد متر مکعد  85، به طور خاص حدود 2019آلمان به کشورهای دیگر صادر شده است. آلمان در ساا 

 دهد.نمودار واردات و صادرات گاز طبیعی آلمان را نشان می( 29-3شکل )کرده است.  در ساا گاز وارد

 

 1نمودار واردات و صادرات گاز طبیعی آلمان ( 29-3) شکل

شی نفت خام آن به  13، آلمان دارای ( 30-3شکل )با توجه به  ست که در مجموع ظرفیت پاالی شگاه ا پاالی

اتحادیه اروپا دارد. رسااد و از این نار باالترین رتبه را در می 2019میلیون بشااکه در روز در ساااا  2حدود 

ها ارتقا یافته است. های اخیر اندکی کاهش پیدا کرده ولی ظرفیت آنهای آلمان در سااالبته تعداد پاالیشگاه

کاهش  2019پاالیشگاه در ساا  13به  2009پاالشگاه در ساا  16ها در آلمان از در حقیقت تعداد پاالیشگاه

های انرژی چند ملیتی خارجی قرار دارد. البته مالکیت شااارکتها در یافته اسااات. بیشاااتر این پاالیشاااگاه

تواند از گسترش های حمل و نقل باال و الزامات و قوانین محیط زیستی سختگیرانه کشور آلمان نیز میهزینه

های تولیدی در صااانعت پاالیشااای آلمان جلوگیری کند. ضااامن اینکه محبوبیت روزافزون بیشاااتر ظرفیت

های نفتی در آینده، سبد فشار بیشتر ر در آلمان و در نتیجه کاهش تقاضا برای فرآوردههای تجدیدپذیانرژی

-3شکل )شود و توسعه آن را کندتر خواهد کرد. بر بخش پاالیشی آلمان به عنوان وارد کننده نفت خام، می
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 .دهدمی نشان اخیر دهه دو طی را آلمان کشور در های نفتیفرآورده صادرات و واردات روند( 31

 

 
 1نمودار مجموع ظرفیت پاالیشی آلمان ( 30-3) شکل
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 1ریدو دهه اخ یط آلمان ینفت یهاروند واردات و صادرات فرآورده نمودار ( 31-3) شکل

دام از سازی شده است و دولت آلمان نقش و سهمی در مالکیت هیچ کصنعت نفت آلمان به طور کامل آزاد 

االدستی نفت بهای نفتی را ندارد. ضمن اینکه آلمان از نار ظرفیت پاالیشی در اروپا اوا است. تولید شرکت

یشی های پایین دستی و پاالهای فعاا در عملیاتخام در دست چندین شرکت محدود است اما شمار شرکت

 .خرده فروشی نفت زیاد است هایو بخش

محصوالت  دیولت هیخود را به عنوان ماده اول یو واردات یدیتول یانرژ یهااز حامل درصد 8کشور آلمان حدود 

شور با تول نی. ابردیارزش به کار م رهیدر زنج ییایمیش صوال اردیلیم 168ساالنه  دیک شدالر مح  ،ییایمیت 

ز مواد در ادساااته  نیا دکنندهیتول نیدالر(، ساااوم اردیلیم 504) کایردالر( و آم اردیلیم 1397) نیپس از چ

ر صادرات پس از دال اردیلیم 116. کشور آلمان با استبازار را دارا  نیا داتیاز سه  تول درصد 4.5و  استیدن

به  زیآلمان ن عمده صادراتاست.  ایدر دن ییایمیصادرکننده بزرگ مواد ش نیدالر(، دوم اردیلیم 124) کایآمر

جارت ت استیکه نشانگر س شودیصادر م اینقاط دن ریبه سا درصد 30و تنها  است ییاروپا یمقصد کشورها

لمان مربوط آ ییایمیش داتیاز تولدرصد  80حدود  یاست. از طرف ییایمیکشور در بازار مواد ش نیا یامنطقه

 .شودیم یمیبه مواد پتروش

و  ییایمیشاا یهااساات. منشااأ پارک ییایمیشاا یهاپارک یبر الگو یآلمان مبتن ییایمیشاا عیتوسااعه صاانا

 یهاپارک نی. اولگرددیبرم یآلمان شرق یو بازساز 1990دهه  لیمدرن در کشور آلمان، به اوا ییایمیپتروش

د. امروزه شااکل گرفتن 1990در اواخر دهه  ز،ین یآلمان غرب یفدرال یهاالتیدر ا ییایمیو پتروشاا ییایمیشاا

اند تا از شده یبندبزرگ دسته ییایمیمنطقه ش 5است که اکثر آنها در قالد  ییایمیپارک ش 60 یآلمان دارا

مد برا یبساااتر محل ق،یطر نیا کار یکارآ گانیتول نیب یهم ند و  ییایمیپتروشااا ،ییایمیمواد شااا دکن

و  ییایمیگردد. مناطق شااا جادیا هیعوامل ازجمله مواد اول گریخدمات و د ها،رسااااختیز کنندگاننیتأم

واد در م یها تا حدوداز آن یبعضاا کهیطوربا ه  تفاوت دارند به یآلمان از لحاظ تخصااصاا ییایمیپتروشاا

 دارو دارند. ایو  ژهیبر مواد و یتمرکز قو گریمناطق د یاندو بعضشده یتخصص هیپا ییایمیش
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 جمع بندی -3-8

و  به توجه ازیدر درجه اوا نو گاز نفت  توساااعه صااانعتتوان گفت که با توجه به مطالد مطرح شاااده می

داخل  طیمتناسد با شرا یمدون یهابرنامه ،مرحله نی. پس از اها دارددولت توسط خود کالن گذاریسیاست

 شود،می نیتدو راهبردهای توسعه صنایع پایین دستی در قالد ها،تحقق سیاستدر جهت  ،و خارج از کشور

نفت  زارمواجهه با با البته باید توجه داشت کهاست.  یصنعت «گذاریاستیس» ازمندین یصنعت« توسعه»لذا 

س ش اریخام ب ست. از هم ییایمیمتفاوت با بازار فرآورده و مواد  در جهت توسعه بخش  یگذاراستیرو س نیا

و دقیق  ژهیو یگذاراستیو س یزیربرنامه ازمندین ،یدست نییمحصوالت پا یو بازار صادرات یفناور ،یخصوص

ستخود  صه  ( 2-3جدوا )و ( 1-3جدوا )در  .ا صورت خال صنعت نفتراهبردها و به  ضعیت کلی   و گاز و

 شده است. بندیو جمع کشورهای منتخد بیان

 کشورهای منتخد صنعت نفت و گاز جمع بندی راهبردها و مدا کالن ( 1-3) جدوا

 صنعت نفت و گاز کالن خالصه راهبردها و مدل کشور

 ونزوئال

  ولید نفت خام به عنوان بزرگترین دارنده منابع نفتی جهانتتوجه ویژه به اکتشاف و 

 هاهای نفتی تا قبل از اعماا تحری صادارت نفت خام و فرآوردهبر  تمرکز 

 شرکت دولتی دولتی صنعت نفت و گاز از طریق  مالکیت و مدیریتPdVSA .است 

 توسط شرکت  در کشور سازیپاالیشگاهPdVSA داخلی برای پاسخ به تقاضای 

 های نفتیفرآورده

  شرکت در خارج از کشور توسط  سازی پاالیشگاهراهبردPdVSA  و کمک به

 المللی شدن این شرکتبین

  دولتی شرکتایجاد ساختار عمومی در مالکیت از طریق PdVSA، که  به این معنا

گاز  رآورشنفت و ف شیپاال ندیفرآ ادامهدر و  به اکتشاف و استخراج امور مربوط کلیه

 .شودیشرکت انجام م نیا یهاشگاهیدر پاال زین

  شرکت از طریق  یمیصنعت پتروشرویکرد تلفیقی مالکیت )دولتی و خصوصی( در

Pequiven است. 

 هر دو شرکت بر و معادن کشور ونزوئال  یناارت وزارت انرژPdVSA  وPequiven  
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 چین

  در داخل کشور و مصرف تمام آن در داخل خامنفت تالش برای تولید حداکثری 

 سوخت و  تقاضای داخلی کشور برای تأمین پاالیشیوظرفیت پاالیشی و پتر افزایش

 های مازاد بر تقاضادستی و صادرات فرآوردهصنایع پایین

 و  از طریق واردات، متناسد با ظرفیت پاالیشی و تولید نفت خام نفت خام تأمین

 ردات نفت خام از کشورهای مختلفویژه به لزوم وا توجه

 ت و گازدستی نفو پایین در صنایع باالدستی یمالکیت حداکثری دولت 

 کشور بر اساس الگوی مصرف های نفتیسعه الگوی تولید فرآوردهتو 

  که ناشی از توسعه  های نفتی چیندرصدی نفتا از واردات فرآوده 90سه  بیش از

 ظرفیت پتروشیمی است.

 جنوبیکره

 با توجه به نبود منابع  ،کشااوربرای تأمین نیاز  نفت خام و گاز طبیعی عوساای داتارو

 نفت و گاز داخلی

 س صنایع  عه کامل زنجیره ارزش نفت و گازتو شیمی و  شی، پترو صنایع پاالی شامل 

 های نوینفناوریکمک با تکمیلی، 

  سعه شی تو ستانظرفیت پاالی ساحلی در ا سی به مبادی واردات  به علتهای  ستر د

 زنیا های موردخوراک

  شیمجتمعطراحی شینهبا هدف  های پتروپاالی و توجه ویژه به تولید  سود کردن بی

 نفتا

 های نفتیفرآوردهصادرات  افزایش 

  شگاهمجتمعطراحی توجه به سون با یهای پتروپاالی و در  باال شاخص پیچیدگی نل

 نفت کوره یدرصد 6نتیجه تولید کمتر از 

 روسیه

  نفتسه  صادرات  افزایش نفت خام و گاز طبیعی و بیشتر تولیدتاکید بر اکتشاف و 

 در جهان است. خودطبیعی  و گاز

  دستیو بی توجهی به صنایع پایین بر باالدست صنعت نفت خام دولتتمرکز زیاد 

  های موجودو تاکید بر ارتقای پاالیشگاهافزایش ظرفیت پاالیشی 

 کاهش تولید  در نتیجه و های سبکو سه  فرآورده ضرید پیچیدگی نلسون افزایش

 قوانین مالیاتی کمکنفت کوره با 

 های نفتیتأکید بر صادرات فرآورده 
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  حمایت از صنایع پتروشیمی با توجه به افزایش تقاضای محصوالت پتروشیمیایی در

 روسیه

 سرمایه سرمایه گذارانتحریک  صنایع پایینبرای  ستیگذاری در  ایجاد تغییرات  با د

  قوانین و مالیات در

 دستی نفت و گازرویکرد تلفیقی در ناام مالکیت صنایع باالدستی و پایین 

 عربستان

  آن جهانی ادراتص تالش برای افزایش سه  تولید نفت خام وو توجه ویژه به تأکید 

 ش شور  یافزایش ظرفیت پاالی شی در داخل ک سازی و و نیز و پتروپاالی ارتقای بهینه 

 ی قدیمیهاضرید نلسون پاالیشگاه

 و احداث پاالیشگاه در کشورهای خارجی گذاریسرمایه 

 های نفتیتالش برای افزایش صادرات فرآورده 

 توسعه صنعت پتروشیمی از طریق شرکت آرامکو 

  از طریق ،مالکیت صاانعت نفتتالش برای افزایش نقش بخش خصااوصاای در ناام 

 سازی قسمتی از شرکت آرامکوخصوصی

  شرکت بازرگانی آرامکو سیس  ستایدر تأ های فرآوردهجهانی  بازار سه  افزایش را

 تجاری مبادالت حج  افزایش طریق از نفتی

 آلمان

 های تجدیدپذیر درکنار واردات گسترده نفت و گازبر توسعه انرژی ویژه تأکید 

  های نفت و گاز بر خالف سیاستانتخاب و حفظ روسیه به عنوان شریک اصلی تأمین

 اتحادیه اروپا

 بویژه برای تولید برق کشور افزایش سه  گاز طبیعی در سبد انرژی 

 توسعه خطوط لوله گاز رسانی برای واردات و صادرات 

 ترانزیتی افزایش صادرات گاز طبیعی به کشورهای همسایه از طریق خط لوله 

 های موجودسازی و ارتقای پاالیشگاهبهینه 

 نفت و گاز یدستنییپا عیدر صنا خصوصی کامل بخش تیمالک 

 ی پاالیشی به بعدتوسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز از حلقه 

 های شیمیاییالگوی پارک توسعه صنایع شیمیایی مبتنی بر 

 و محصوالت شیمیایی های نفتیردهافزایش صادرات فرآو 

 ییایمیدر بازار مواد شآلمان  یاتجارت منطقه استیس 
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 وضعیت کلی صنعت نفت کشورهای منتخد ( 2-3) جدوا

 آلمان عربستان روسیه جنوبیکره چین ونزوئال 

       تولید نفت خام

       صادرات نفت خام

       واردات نفت خام

       های نفتیتولید فرآورده

       های نفتیصادرات فرآورده

       های نفتیواردات فرآورده

 2051 2856 6675 3354 15052 1891 )هزار بشکه( یپاالیشظرفیت مجموع 

 


