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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی 

با ماموریت »تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای  اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر  

 نمود. فعالیت رسمی خود را آغاز  1395است که در سال   تحقق اقتصاد مقاومتی«

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و هم طراحی راهکار  ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای  ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

هایی است که در  الزم، از جمله فعالیت  ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیماتارائه شده از دستگاه 

 شود.اندیشکده انجام می 
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 خالصه مدیریتی 

 موادکه    یابه گونه  ،دارد  یاقتصتاد مقاومت  تحقق  ژهیو به و  ایران  در اقتصتاد  اینفت و گاز نقش برجستته  بخش

 عیندر   یخام فروشت .استت  افتهیاختصتا     حوزه نیبه ا  یاقتصتاد مقاومت  ی کلیهااستتیست  18و  15،  14،  13

 ریپذ میتحر  یبه راحت  کند،یکشتور را وابستته م یکشتور به همراه دارد. بودجه جار  یرا برا  یمضترات  ،یستادگ

  کردیدر مقابل رو .د نماییمحروم م  یبا ارزش نفت  یهافرآورده  د یتول  د یتر کشتتور را از عوااستتت و از همه مهم

 ،آنبا مرتبط   عیصتتنا  رونق  ایجاد ارزش افزوده و  موجب  ،یفروشتتخام  یبجا  زنجیره ارزش نفت و گازتوستتعه  

و به علت معامالت خرد و   شتودیم  د یبه ستمت تول  ینگ ینقد و هدایت   میمستتق  ریو غ  میمستتق یهاییاشتتاالزا

توجه   با همچنین. استتتر از نفت خام  راحت  میرتحریو غ  میتحر ط یآن در شترا یابیارامکان فروش و باز  ،متنوع

های ستوختی تاییر ستبک زندگی در کشتورهای توستعه یافته، مصترا مواد پتروشتیمیایی برخالا فرآورده  به

ضتروری،  تاییر رویکرد از خام فروشتی به توستعه زنجیره ارزش نفت و گاز، کامال     لذا  روند رو به رشتدی دارد و

 نگرانه است. راهبردی و آینده

زنجیره    .اند کرده  نفت و گاز خود دنبالصتتنعت توستتعه    یبرای  متنوع  هایو مدل  مختلف راهبردها  یکشتتورها

ارزش نفت و گاز از چهار حلقه اصتتلی »اکتشتتاا و تولید«، »پاالیش«، »پتروشتتیمی« و »صتتنایع شتتیمیایی 

را شتان  کشتورهای مختلف با توجه به شترایط و اقتضتائات داخلی خود، راهبرد  استت وتکمیلی« تشتکیل شتده  

توان  بطور کلی می .تر داشتته باشتند حضتور جدی  ،های مذکورکه در کدام یک از حلقهاند  اینگونه انتخاب کرده

گفت کشورهای دارای منابع نفت و گاز حداقل در دو حلقه ابتدایی تولید و پاالیش حضور جدی و فعال دارند، 

. ستتا  توستعه دادههر چند که کشتور نفت خیزی همچون آمریکا، تا انتهای زنجیره ارزش نفت و گاز را بخوبی  

، برای ایجاد ستودآوری و حاشتیه ستود باال، نیاز به توستعه  محروم هستتند منابع نفت و گاز از اما کشتورهایی که  

لذا سته راهبرد .  های انتهایی پتروشتیمی و صتنایع تکمیلی دارند بیشتتر زنجیره ارزش و حضتور جدی در حلقه

تدا تا میتانه زنجیره« و »از میتانه تا انتهتای زنجیره« در رابطه با کلی توستتتعته »از ابتتدا تا انتهتای زنجیره«، »از اب

ونزوئال،  آمریکا،  ی توستعه صتنعت نفت و گاز در کشتورهای  بررستی نحوه  که  زنجیره ارزش نفت و گاز وجود دارد

ت کند. ارزیابی شترایط و اقتضتائامذکور را تأیید میدستته بندی  جنوبی، روستیه، عربستتان و آلمان،  چین، کره

توستعه ،  ترین راهبرد برای کشتوردهد که مناستبنشتان می  و همچنین رویکرد مقاوم ستازی اقتصتاد  داخلی ایران

 به شرح زیر است: های توسعهترین مدلدر راستای اجرای این راهبرد، مهم»از ابتدا تا انتهای زنجیره« است. 

 یعموم یو نهادها  یدولت یهاشتترکت  قیاز طرستتازی ستتطوح مختلف صتتنعت نفت و گاز  یکپارچه   •

 یردولتیغ

 تشویق و ایجاد رقابت در صنایع مرتبط با نفت و گاز )توسعه از پایین به باال( •



 

 

 

 

 4 رانیارزش نفت و گاز در ا رهیتوسعه متوازن زنج یالگو یطراح

 نگاه تلفیقی به دو صنعت پاالیش و پتروشیمی از طریق توسعه پتروپاالیشگاه •

 های پیشرفتهتوسعه زنجیره ارزش نفت و گاز با اتکا به فناوری •

 ه عنوان الگوی نوین و بهینه توسعه صنعتیهای شیمیایی بتوسعه پارک •

جدی »دولت«، توستتعه زنجیره ارزش نفت و گاز غیرممکن استتت. در حقیقت ذینفع   بدون وجود عزم و اراده

استت. لذا  این هدابودن دولت از خام فروشتی از طریق شترکت ملی نفت، مانعی بزرد در راستتای رستیدن به  

الزم برای تحقق این وزارت نفت، انگیزه   حکمرانیستاختار   و  ابط مالیگذاران کشتور باید با اصتالح روستیاستت

عالوه بر انتخاب راهبرد و مدل صتحی  توستعه، نیاز استت به   این راستتادر  ضتمن اینکه  .  ستیاستت را فراهم نمایند 

الزامات اجرایی توستتعه زنجیره ارزش شتتامل »تأمین منابع مالی«، »نظام مالکیت صتتنعت پاالیش«، »توجه به 

گری«، »تشتتتخی  بتازار محصتتتوالت زنجیره ارزش نفتت و گتاز«، »تتأمین خوراک و یوتیلیتی«، »نقش تنظیم

گذاری صتحی  برای هدایت و رصتد وضتعیت های صتنعت پتروپاالیش«، »شتاخ میزان وابستتگی در الیستن 

و »مستتائل   های دانش بنیان در حوزه زنجیره ارزش نفت و گاز «زنجیره ارزش نفت و گاز«، »توستتعه شتترکت

محیط زیستتی و پدافند غیرعامل« توجه کرد و به هر یک متناستب با شترایط و اقتضتائات داخلی کشتور پاستخی 

 .دادمناسب 

 6  ،فروشتی نفت و احیای صتنعت پاالیشتی کشتوربرای توستعه زنجیره ارزش نفت و گاز در راستتای کاهش خام

ارتقای )  4 یوهایممکن مطرح شده، سنار  ویسنار  6 نیاز بدهد که  نشتان می  هاارزیابیوجود دارد.    ستناریو کلی

های موجود کشتور با هدا کاهش میزان تولید نفت کوره و افزایش تولید محصتوالت با کمی و کیفی پاالیشتگاه

کشتتتور محستتتوب  یموجود برا یهتانتهیگز نیبهتر  (پتاالیشتتتگتاه جتدیتد پترومحتدود  احتدا   )  5و  (ارزش بتاالتر

 4 ویمحدود، ستنار  یدر داخل و زمان و حجم منابع مال  ینفت  یهافرآورده  یتقاضتا برا عیرشتد ستراما   .ند شتویم

 دهد.میقرار  تیدر اولورا 

 بستیار پاالیش صتنعت یکمّ  توستعه  در ستوخت،  توجه برای  قابل  تقاضتای  دلیل  به ایران  عالوه بر این، کشتور

  هایفرآورده تولیتد  باالی  ظرفیتت از  بطوریکته ،استتتت  گرفتته  قرار خوراک مایع صتتتنعتت پتروشتتتیمی  از  جلوتر

  کمبود .یابد می  اختصتتا   پتروشتتیمی  هایمجتمع  به  پاالیشتتی  هایفرآورده  درصتتد   5 از  کمتر  آن، پاالیشتتی

 نظر  در باید   ،نفت  ارزش  زنجیره تکمیل  و  متنوع  محصتوالت  تولید  جهت  مایع  خوراک پتروشتیمی  هایمجتمع

 متتیو گران ق  یاز محصتتتوالت راهبرد یکی  (LPG)  عیگتاز متاگیرد. بته عنوان نمونته  قرار  کشتتتور  ریزانبرنتامته

  ید یتول  عیدر کشتور شتکل نگرفته و عمده گاز ماآن  ارزش   رهیصتنعت نفت و گاز کشتور استت که تاکنون زنج

تنها در  یمیبخش پتروشتدر    رانیا  عیگاز ما  یمصترا داخل  زانیحال حاضتر م  در  .گرددیبصتورت خام صتادر م

 کشور است. ید یتول عیدرصد از گاز ما 5تن بوده که در واقع  ونیلیم 0.5حدود 
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و »کمبود محصول راهبردی پروپیلن در   «در داخل  عیگاز ما  یاز تقاضا  شیو عرضه ب  د یتول  زانیم»توجه به   با

 یایکه مزا  شود  یمحصول راهبرداین    د یمنجر به تول  تواند یدر داخل م  عیارزش گاز ما  رهی، توسعه زنجکشور«

را  ی«یدرآمد دولت« و »اشتتتتاالزا  شی»افزا  «،یارز  ییارزش افزوده«، »صتتترفه جو  جادیهمچون »ا  یگوناگون

شتده از   د یپروپان تول  یخام فروشت  یبه جا لنیپروپ  د یبراستا  محاستبات، تول  برای مثالخواهد داشتت.    یپدر

  د یتهر تن تول یو درآمتد دولتت را بته ازا  کتاهتد یرا م  رانیا  یواردات ازیتدالر از ن ونیلیم  170بته    کیتنزد ع،یگتاز متا

 یهزار تن  500واحد    کی جادیا  نکهی. ضتمن ادهد یم شیافزا  یدالر نستبت به خام فروشت  50 از  شیب  لن،یپروپ

 . کند یم جادیا د یهزار شال جد  10به  کینزد لنیپروپ

 یواحدهانستتبت به    کمتر  ی و مصتترا آبگذارهیبا حجم ستترما PDH  خوراک مایع  هاییمیپتروشتتبنابراین 

GTP  شیمستتتاعتد جهتت »افزا  یراهکتار د نتتوانیم عیگتاز متا  در صتتتادرات  هتای فعلیتیتو بتا توجته بته محتدود 

درصتدی   70ضتمن اینکه با توجه به ستهم د. ن« باشتعیارزش گاز ما  رهی« و »توستعه زنجلنیپروپظرفیت تولید  

 ینرخ بازده داخل اصتتتالح  یبراکه    گرددیم شتتتنهادیپ  ،PDHهای عملیاتی واحدهای نه خوراک در هزینههزی

(IRRپا )یواحدها نیی  PDH هاییمیبا پتروشتت  ا  یدر ق  رانیدر ا GTP،  مذکور تنف  خوراک   یبه واحدها

 .خواهد شد  درصد  20 واحدها نیا یصورت نرخ بازده داخل نیساله داده شود؛ در ا 7دو ساله و با بازپرداخت 
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 132..........................................................................................................لف و از منابع گوناگونمخت یگاز پروپان در نواح دی. تول65نمودار 

 132................................................................................................... مختلف و از منابع گوناگون یگاز بوتان در نواح دی. روند تول66نمودار 

 132..................................................... ی الدیم  2030مختلف تا افق  یهاگاز پروپان و بوتان در بخش ی را جهان. روند مص67نمودار 

 133........................................................................................ یمیمختلف پتروش ی ها. روند مصرا گاز پروپان و بوتان در واحد68نمودار 

 133...................................................................................................... ی الدیم 2030. روند واردات و صادرات گاز پروپان تا افق 69نمودار 

 134.........................................................................................................ی الدیم 2030. روند واردات و صادرات گاز بوتان تا افق 70نمودار 



 

 

 

 

 12 رانیارزش نفت و گاز در ا رهیتوسعه متوازن زنج یالگو یطراح

 134............................... یالدیم 2025تا افق  کایکشور آمر یاز منابع مختلف و مقدار مصرا داخل  عیگاز ما دی. روند تول71نمودار 

 135.............................................................................. 2016در سال   کا یدر آمر ع یگاز ما یمختلف از تقاضا ی ها. سهم بخش72نمودار 

 136 .............................................................................. ایلف و شمال شرق آسمخت یهادر بخش نیچ  ع یگاز ما ی . روند تقاضا73نمودار 

 137................................................................................................................................................ی. روند مصرا نفت خام کره جنوب74نمودار 

 138................................................................................................... یدر کره جنوب عیمختلف از مصرا گاز ما ی ها. سهم بخش75نمودار 

 139........................................................................................................ ی در بخش حمل و نقل کره جنوب ع ی. روند مصرا گاز ما76نمودار 

 143.................................................................................... لن یپروپ  دست نییمحصوالت مختلف پا دیتول ی و روند جهان زانی. م77نمودار 

 149................................................................................................................مختلف در جهان  یهااز روش لنیپروپ  دیتول زانی. م78نمودار 

 150........................................................................................................................ مختلف  یهاروش  قیاز طر لنیپروپ  دی. روند تول79نمودار 

 156 ......................................................... هزار تن  500ت یو با ظرف Catofin یبا تکنولوژ PDHند یفرآ  ینگیان نقدی. جر80نمودار 

 157........................................................................ مت خوراک گاز پروپانیر قیینسبت به تا PDHند یفرآ IRRت ی. حساس81نمودار 

 158.............................................................................................. ران ی و ا یالمللن ینه خوراک بیلن با هزیمت تمام شده پروپ ی. ق82نمودار 

 159.............................................. یالمللنیران و بیمت خوراک ایا قب PDH، متانول و GTPند یسه فرا ینگیان نقدی. جر83نمودار 

 161 ..........................ران یدر ا GTPو  PDHمختلف   یندهایمت تمام شده محصول در فرآیمت خوراک به قی. نسبت ق84نمودار 

 162 .................................................. ساله، دو ساله و بدون تنف   کیدر سه حالت تنف   PDH ندیفرآ  ینگینقد انی. جر85 نمودار
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