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با ماموريت »تصميم سازی برای حل مسائل  اقتصاد مقاومتی يک کانون تفّکر  انديشکده 
اقتصاد مقاومتی« است که در سال 1395 فعاليت رسمی  اقتصاد کشور در راستای تحقق 

خود را آغاز نمود.

شناسايی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعی، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده 
و هم انديشی جهت ارزيابی و تدقيق آن، بررسی تجربيات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پيگيری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولين مرتبط به منظور 

اتّخاذ تصميمات الزم، از جمله فعاليت هايی است که در انديشکده انجام می شود.

عالقه مندان می توانند از طريق سايت Mett.ir با انديشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند 
و نظرات، پيشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعاليت های انديشکده ارائه نمايند.
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صنعت نفت و گاز نقش برجسته ای در اقتصاد ايران و به ويژه تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، 
اين حوزه  به  اقتصاد مقاومتی  بند های 13، 14، 15و 18 سياست های کلی  به گونه ای که 

اختصاص يافته است.
خام فروشی نفت در عين سادگی و سهل الوصول بودن، مضراتی را برای کشور به همراه 
دارد. بودجه جاری کشور را وابسته می کند، به راحتی تحريم پذير است و از همه مهم تر کشور 
را از عوايد توليد فرآورده های با ارزش نفتی محروم می نمايد. در مقابل رويکرد توسعه زنجيره 
ارزش نفت و گاز بجای خام فروشی، موجب ايجاد ارزش افزوده و رونق صنايع مرتبط با آن، 
اشتغالزايی  مستقيم و غير مستقيم می شود و به علت معامالت خرد و متنوع و غير قابل رصد 
از منظر فنی، امکان فروش و بازاريابی آن در شرايط تحريم و غيرتحريم راحت تر از نفت 
خام است و عمال قابل تحريم نيست. همچنين با توجه به تغيير سبک زندگی در کشورهای 
توسعه يافته، مصرف مواد پتروشيميايی برخالف فرآورده های سوختی روند رو به رشدی دارد و 
لذا تغيير رويکرد از خام فروشی به توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز، کاماًل ضروری، راهبردی 

و آينده  نگرانه است.

راهبردها و الگوهای متنوعی برای توسعه صنعت نفت و گاز در جهان وجود دارد. زنجيره 
و  »پتروشيمی«  »پااليش«،  توليد«،  و  »اکتشاف  اصلی  حلقه  چهار  از  گاز  و  نفت  ارزش 
»صنايع پايين دستی پتروشيمی شامل صنايع پليمری و صنايع شيميايی« تشکيل شده است 
و کشورهای مختلف با توجه به شرايط و اقتضائات داخلی خود، راهبردشان را اينگونه انتخاب 
کرده اند که در کدام يک از حلقه های مذکور، حضور جدی تر داشته باشند. بطور کلی می توان 
گفت کشورهای دارای منابع نفت و گاز حداقل در دو حلقه ابتدايی توليد و پااليش حضور 

خالصه مدیریتی



جدی و فعال دارند، هر چند که کشور نفت خيزی همچون آمريکا، تا انتهای زنجيره ارزش 
نفت و گاز را بخوبی توسعه داده   است. اما کشورهايی که از منابع نفت و گاز محروم هستند، 
برای ايجاد سودآوری و حاشيه سود باال، نياز به توسعه بيشتر زنجيره ارزش و حضور جدی 
در حلقه های انتهايی پتروشيمی و صنايع پايين دستی آن دارند. لذا سه راهبرد کلی توسعه 
انتهای زنجيره« در  تا  تا ميانه زنجيره« و »از ميانه  ابتدا  انتهای زنجيره«، »از  تا  ابتدا  »از 
رابطه با زنجيره ارزش نفت و گاز وجود دارد که بررسی نحوه ی توسعه صنعت نفت و گاز در 
کشورهای آمريکا، ونزوئال، چين، کره جنوبی، روسيه، عربستان و آلمان، دسته بندی مذکور را 

تأييد می کند.

 ارزيابی شرايط و اقتضائات داخلی ايران و همچنين رويکرد »مقاوم سازی اقتصاد« نشان 
انتهای زنجيره« است. در  تا  ابتدا  برای کشور، توسعه »از  راهبرد  می دهد که مناسب ترين 

راستای اجرای اين راهبرد، مهم ترين الگوهای توسعه به شرح زير است:

• و 	 دولتی  شرکت های  طريق  از  گاز  و  نفت  صنعت  مختلف  سطوح  يکپارچه  سازی 
نهادهای عمومی غيردولتی

• تشويق و ايجاد رقابت در صنايع مرتبط با نفت و گاز )توسعه از پايين به باال(	

• نگاه تلفيقی به دو صنعت پااليش و پتروشيمی از طريق توسعه پتروپااليشگاه	

• توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز با اتکا به فناوری های پيشرفته	

• توسعه پارک های شيميايی به عنوان الگوی نوين و بهينه توسعه صنعتی	

بدون وجود عزم و اراده  جدی »دولت«، توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز غيرممکن است. در 
حقيقت ذينفع بودن دولت از خام فروشی از طريق شرکت ملی نفت، مانعی بزرگ در راستای 
و ساختار  مالی  روابط  اصالح  با  بايد  لذا سياست گذاران کشور  است.  اين هدف  به  رسيدن 

حکمرانی وزارت نفت، انگيزه الزم برای تحقق اين سياست را فراهم نمايند.
عالوه بر انتخاب راهبرد و الگوی صحيح توسعه، نياز است به الزامات اجرايی توسعه زنجيره 
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ارزش شامل »تحليل بازار داخلی و خارجی محصوالت«، »تأمين پايدار خوراک و يوتيليتی«، 
»مکان يابی طرح ها شامل طرح های موردی يا هاب های شيميايی«، »قيمت گذاری خوراک، 
تنظيم گری«،  »نقش  مالی«،  منابع  »تأمين  مالکيت«،  »نظام  محصوالت«،  و  يوتيليتی 
»تشخيص ميزان وابستگی در اليسنس ها و انتقال فناوری«، »شاخص گذاری صحيح برای 
هدايت و رصد وضعيت زنجيره ارزش نفت و گاز«، »توسعه شرکت های دانش بنيان در حوزه 
زنجيره ارزش نفت و گاز« و »مسائل محيط زيستی و پدافند غيرعامل« توجه کرد و به هر 

يک متناسب با شرايط و اقتضائات داخلی کشور پاسخی مناسب داد.
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بخش اول

مقدمه

صنعت نفت و گاز درآمدزاترين و در عين حال يکی از سرمايه برترين حوزه هاي اقتصادی 
کشور است و به عنوان يکی از صنايع راهبردی کشور، نقش برجسته ای در اقتصاد و به ويژه 
کلی  سياست های  14، 15و 18   ،13 بندهای  که  گونه ای  به  دارد،  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
راه برای کسب درآمد در  يافته است. ساده ترين  اين صنعت اختصاص  به  اقتصاد مقاومتی 
کشور، تخصيص ميادين نفتی به شرکت های مختلف بين المللی و خام فروشی اين ماده با 

ارزش است. 

هر  واقع  در  دارد.  وجود  الهی  نعمت  اين  از  بيشتر  درآمد  کسب  برای  ديگری  راه های  اما 
کشوری برای توسعه صنعت نفت و گاز خود به منظور افزايش ارزش افزوده آن، دو راه پيش 
روی دارد؛ »استفاده از آن به عنوان سوخت« و »استفاده از آن بعنوان ماده اوليه برای توليد 
مواد پتروشيميايی«. هر چند که چندين سال است اين دو مسير با يکديگر در قالب واحدهای 
پتروپااليشی ادغام شده اند و جدا کردن آن ها از يکديگر در پايين دست زنجيره ارزش دور از 

واقعيت به نظر می رسد.

کشور ايران به دليل تقاضای قابل توجه برای سوخت، در توسعه کمی صنعت پااليش بسيار 
از ظرفيت باالی توليد فرآورده های  از صنعت پتروشيمی قرار گرفته است بطوريکه  جلوتر 
اختصاص  پتروشيمی  به مجتمع های  پااليشی  فرآورده های  از 5 درصد  پااليشی آن، کمتر 
بخش،  اين  مشکل  اما  داشته اند  کشور  در  خوبی  رشد  هم،  گازی  پتروشيمی های  می يابد. 
نمی کنند. ضمن  کشور  نصيب  چندانی  افزوده  ارزش  که  است  توليدی  کيفيت محصوالت 
پايين دستی  صنايع  يعنی  اين  و  بوده  توليدشان  ميزان  از  کمتر  آن ها  داخلی  مصرف  اينکه 
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پتروشيمی و تبديلی زنجيره ارزش در کشور به درستی و متوزان توسعه داده نشده است. 
لذا کمبود مجتمع های پتروشيمی خوراک مايع جهت توليد محصوالت متنوع و عدم تکميل 
زنجيره های ارزش پتروشيمی های گازی و مايع، بايد در نظر برنامه ريزان صنايع پايين دستی 

کشور در جهت افزايش ارزش افزوده نفت و گاز قرار گيرد.

بنابراين با اينکه ايران دارای ذخاير عظيم نفت و گاز است، اما هنوز نتوانسته صنايع باالدست 
و پايين دست نفت و گاز خود را متناسب با ذخاير عظيمش بصورت مطلوب و متوازن گسترش 
دهد. اين درحالی است که کشورهای مختلف راهبردها و الگو های منطقی، غيررانتی، رقابتی 
و متنوعی را با توجه به شرايط و اقتضائات داخلی، برای توسعه زنجيره ارزش صنعت نفت 
و گاز دنبال کرده اند. برای تحقق سياست توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز عالوه بر انتخاب 
راهبرد و الگو درست و بهينه برای يک کشور، توجه به الزامات سياستی و اجرايی توسعه 

زنجيره ارزش نفت و گاز  امری ضروری است که بايد مورد بررسی قرار گيرد.

توجه به بخش پايين دستی نفت و گاز از جنبه اقتصادی موجب ايجاد ارزش افزوده در تجارت 
نفت و گاز و از جنبه سياسی موجب خنثی سازی تحريم های ظالمانه می شود. همچنين از 
بعد امنيت انرژی برای کشورهای دارای منابع عظيم نفت و گاز همچون ايران، موجب حفظ 
تغييرات  رويکردهای  به  توجه  با  چراکه  شد  خواهد  بلندمدت  تجارت  و  صادراتی  بازارهای 
اقليمی که در دنيا شکل گرفته و توجه ويژه به انرژی های تجديدپذير، امکان کاهش تقاضای 
انرژی فسيلی به عنوان »سوخت« در بلندمدت متصور است اما تقاضا برای نفت و گاز به 
و  داشت  خواهد  وجود  همچنان  شيميايی«  و  پتروشيميايی  محصوالت  اوليه  »ماده  عنوان 
مهم تر از آن تقاضا برای محصوالت نهايی اين زنجيره است که ايران بايد به دنبال مستحکم 
کردن جايگاه خود در بازارهای جهانی باشد. لذا بررسی راهبردها و الزامات توسعه متوازن 
از اهميت بسزايی  به راهکارهای کاهش خام فروشی  ارزش نفت و گاز و پرداختن  زنجيره 

برای کشور برخوردار است.



13 گزارش سیاستی- اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اين گزارش سياستی با هدف دستيابی به يک رهيافت عملياتی بلندمدت برای صنعت نفت و 
گاز کشور تدوين شده و در کنار مطالعات موردی کشورهای منتخب و بررسی شرايط گذشته 
و حال کشور در زمينه توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز، با توجه به واقعيت های سياست گذاری 
در ايران، انجام شده است و در نهايت به ارائه ی راهکارهايی در راستای توسعه مطلوب و 

متوازن زنجيره ارزش می پردازد.
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بخش دوم
راهبردها  و الگوهای توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز

کشورهای مختلف راهبردها و الگوهای متفاوتی را با توجه به شرايط و اقتضائات داخليشان 
در راستای توسعه صنعت نفت و گاز انتخاب و اجرا کرده اند که در ادامه به صورت خالصه 
وضعيت کلی و نحوه توسعه صنعت نفت و گاز کشورهای منتخب شامل ونزوئال، چين، کره 

جنوبی، روسيه، عربستان و آلمان بيان و جمع بندی شده است.

ونزوئال

کشور ونزوئال با دارا بودن 302 ميليارد بشکه ذخاير اثبات  شده نفت، بزرگترين دارنده منابع 
نفتی دنيا است. همچنين ذخاير اثبات  شده گاز ونزوئال برابر 5750 ميليارد متر مکعب )برابر 
17 درصد ذخاير اثبات  شده گاز ايران( است. وضعيت کلی و نحوه توسعه صنعت نفت و گاز 

اين کشور به شرح زير است:

• توجه ويژه به اکتشاف و توليد نفت خام به عنوان بزرگترين دارنده منابع نفتی جهان	
• تمرکز بر صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی تا قبل از اعمال تحريم ها	
• مالکيت و مديريت دولتی صنعت نفت و گاز از طريق شرکت دولتی پدوسا 	
• داخلی 	 تقاضای  به  پاسخ  برای  پدوسا  شرکت  توسط  ونزوئال  در  پااليشگاه  سازی 

فرآورده های نفتی
• ارتقا، بهينه سازی و توسعه مجدد ظرفيت پااليشی از سال 2000 به بعد	
• راهبرد پااليشگاه سازی در خارج از ونزوئال توسط شرکت پدوسا و کمک به بين المللی 	

شدن اين شرکت
• ايجاد ساختار عمودی در مالکيت از طريق شرکت دولتی پدوسا، به اين معنا که کليه 	
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امور مربوط به اکتشاف و استخراج و در ادامه فرآيند پااليش نفت و فرآورش گاز در 
پااليشگاه های اين شرکت انجام می شود

• از طريق شرکت 	 پتروشيمی  تلفيقی مالکيت )دولتی و خصوصی( در صنعت  رويکرد 
Pequiven

• 	Pequiven نظارت وزارت انرژی و معادن کشور ونزوئال بر هر دو شرکت پدوسا و

چین

بر اساس گزارش اوپک در سال 2019، ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام چين حدود 26 
ميليارد بشکه است. ظرفيت پااليشی چين در سال 2018، حدود 15.9 ميليون بشکه نفت 
خام بوده که اين رقم با احتساب پااليشگاه های ميعانات گازی است. وضعيت کلی و نحوه 

توسعه صنعت نفت و گاز اين کشور به شرح زير است:

• تالش برای توليد حداکثری نفت خام در داخل و مصرف تمام آن در داخل چين	
• خوراک 	 و  سوخت  داخلی  تقاضای  تأمين  راستای  در  پتروپااليشی  ظرفيت  افزايش 

صنايع پتروشيمی و صادرات فرآورده های مازاد بر تقاضا
• تأمين نفت خام از طريق واردات، متناسب با ظرفيت پتروپااليشی و توليد نفت خام و 	

توجه ويژه به لزوم واردات نفت خام از کشورهای مختلف
• مالکيت حداکثری دولتی )بيش از 90 درصد( در صنايع باالدستی و پايين دستی نفت 	

و گاز
• توسعه الگوی توليد فرآورده های نفتی چين بر اساس الگوی مصرف و عدم واردات 	

فرآورده های نفتی اصلی
• از توليد فرآورده های نفتی در راستای توسعه پتروشيمی های 	 سهم 12 درصدی نفتا 

خوراک مايع
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• احداث اکثر واحدهای پتروپااليشی در کنار سواحل چين	
• سهم بيش از 90 درصدی نفتا از واردات فرآوده های نفتی چين به علت توسعه زنجيره 	

ارزش

کره  جنوبی

اقتصاد کره جنوبی دوازدهمين اقتصاد بزرگ دنيا و چهارمين اقتصاد بزرگ آسيا است و يکی 
کره  است.  آن  ارزش  زنجيره  و  پتروپااليش  کشور صنعت  اين  اقتصاد  مهم  بخش های  از 
جنوبی از ذخاير هيدروکربوری بی بهره است، اما در سال 2017 ظرفيت اسمی صنعت پااليش 
اين کشور 3 ميليون و 699 هزار بشکه در روز برآورده شده است. وضعيت کلی و نحوه توسعه 

صنعت نفت و گاز کره جنوبی به شرح زير است:

• واردات نفت خام و گاز طبيعی برای تأمين نياز کره جنوبی، با توجه به نبود منابع نفت 	
و گاز داخلی

• و صنايع 	 پتروشيمی  پااليشی،  گاز شامل صنايع  و  نفت  ارزش  زنجيره  کامل  توسعه 
پايين دستی پتروشيمی در راستای ايجاد ارزش افزوده حداکثری

• مبادی 	 به  آسان  دسترسی  علت  به  ساحلی  استان های  در  پااليشی  ظرفيت  توسعه 
واردات خوراک های مورد نياز

• طراحی مجتمع های پتروپااليشی با هدف بيشينه کردن سود و توجه ويژه به توليد نفتا 	
)سهم 23 درصدی از کل توليد فرآورده ها( در راستای توسعه پتروشيمی های خوراک 

مايع
• افزايش صادرات فرآورده های نفتی طی دو دهه اخير	
• توجه به طراحی مجتمع های پتروپااليشگاهی با شاخص پيچيدگی نلسون باال و در 	

نتيجه توليد کمتر از 6 درصدی نفت کوره
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روسیه

براساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمريکا در سال 2020، روسيه با دارا بودن 80 ميليارد 

بشکه ذخاير اثبات  شده نفت، هشتمين دارنده منابع نفتی دنيا و با ذخاير اثبات  شده گاز طبيعی 
به حجم 48 تريليون متر مکعب، بزرگترين دارنده منابع گاز طبيعی جهان است. لذا روسيه 
يکی از بزرگترين تأثيرگذاران بازار نفت و گاز در دنيا محسوب می شود. وضعيت کلی و نحوه 

توسعه صنعت نفت و گاز اين کشور به شرح زير است:

• تاکيد بر اکتشاف و توليد بيشتر نفت خام و گاز طبيعی و افزايش سهم صادرات نفت 	
و گاز طبيعی خود در جهان

• تمرکز زياد دولت بر باالدست صنعت نفت خام و بی توجهی به صنايع پايين دستی	
• افزايش ظرفيت پااليشی و تاکيد بر ارتقای پااليشگاه های موجود	
• توسعه و مدرن سازی پااليشگاه های موجود با تکيه بر توان داخلی	
• افزايش ضريب پيچيدگی نلسون و سهم فرآورده های سبک و در نتيجه کاهش توليد 	

نفت کوره به کمک قوانين مالياتی
• تأکيد بر صادرات فرآورده های نفتی از طريق افزايش ماليات صادرات نفت خام	
• عدم توجه به توليد داخلی کاتاليست های پتروپااليشی و پتروشيميايی و تأمين آن از 	

طريق واردات
• حمايت از صنايع پتروشيمی با توجه به افزايش تقاضای محصوالت پتروشيميايی در 	

روسيه
• تحريک سرمايه گذاران برای سرمايه گذاری در صنايع پايين دستی نفت و گاز با ايجاد 	

تغييرات در ماليات و قوانين در راستای کاهش ريسک و افزايش شتاب سرمايه گذاری
• رويکرد تلفيقی در نظام مالکيت )دولتی و خصوصی( صنايع باالدستی و پايين دستی 	

نفت و گاز
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عربستان

عربستان با توليد حدود 10 ميليون بشکه نفت خام در روز، صاحب جايگاه نخست کشورهای 
توليد کننده نفت منطقه است. همچنين اين کشور با صادرات روزانه بيش از 7 ميليون بشکه 
نفت خام، رتبه نخست را بين کشورهای صادرکننده نفت خام جهان در اختيار دارد. وضعيت 

کلی و نحوه توسعه صنعت نفت و گاز عربستان به شرح زير است:

• تأکيد و توجه ويژه به توليد نفت خام و تالش برای افزايش سهم صادرات جهانی آن	
• تأکيد عربستان بر متنوع سازی اقتصاد اين کشور و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت 	

در سند چشم انداز سال 2030 عربستان
• افزايش ظرفيت پتروپااليشی در عربستان با کمک سرمايه گذاری خارجی و بهينه سازی 	

و ارتقای ضريب نلسون پااليشگاه های قديمی
• تالش برای افزايش صادرات فرآورده های نفتی	
• سرمايه گذاری مشترک و احداث پااليشگاه در کشورهای خارجی در راستای مقابله با 	

کاهش احتمالی تقاضای جهانی نفت و عزم جدی عربستان برای نقش آفرينی در بازار 
جهانی فرآورده ها

• توسعه صنعت پتروشيمی و زنجيره ارزش نفت و گاز از طريق شرکت آرامکو به عنوان 	
راه حلی مطمئن برای دستيابی به رشد اقتصادی و افزايش فرصت های شغلی

• افزايش نقش بخش خصوصی در نظام مالکيت صنعت نفت، از طريق 	 تالش برای 
خصوصی سازی قسمتی از شرکت آرامکو

• فرآورده های 	 جهانی  بازار  افزايش سهم  راستای  در  آرامکو  بازرگانی  تأسيس شرکت 
نفتی از طريق افزايش حجم مبادالت تجاری با تمرکز بر آسيا
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آلمان

آلمان از جمله کشورهايی است که به دليل توانايی باالی اقتصادی و مزيت های ژئوپليتيکی 
قابل توجه، نقش مهمی در امنيت انرژی اتحاديه اروپا دارد، در حالی که اين کشور از نظر 
انرژی های فسيلی کامال به منابع خارجی وابستگی دارد. وضعيت کلی و نحوه توسعه صنعت 

نفت و گاز آلمان به شرح زير است:

• انتخاب و حفظ روسيه به عنوان شريک اصلی تأمين نفت و گاز برخالف سياست های 	
اتحاديه اروپا

• کاهش سهم نفت خام و افزايش سهم گاز طبيعی در سبد انرژی آلمان	
• توسعه خطوط لوله گاز رسانی در آلمان در راستای واردات و صادرات	
• افزايش صادرات گاز طبيعی به کشورهای همسايه از طريق خط لوله ترانزيتی	
• بهينه سازی و ارتقای ظرفيت پااليشگاه های موجود	
• مالکيت شرکت های انرژی چند مليتی خارجی بر اکثريت سهام پااليشگاه های آلمان 	
• مالکيت کامل بخش خصوصی در صنايع باالدستی و پايين دستی نفت و گاز	
• توسعه و تکميل زنجيره ارزش نفت و گاز از حلقه ی پااليشی به بعد	
• اختصاص حدود 8 درصد از حامل های انرژی توليدی و وارداتی آلمان به عنوان ماده 	

اوليه برای توليد محصوالت شيميايی در راستای توسعه زنجيره ارزش
• توسعه صنايع شيميايی با احداث بيش از 60 پارک  شيميايی در قالب 5 منطقه شيميايی 	

بزرگ
• تمرکز بر افزايش صادرات فرآورده های نفتی و محصوالت شيميايی	
• سياست تجارت منطقه ای آلمان در بازار مواد پتروشيميايی )حدود 70 درصد از حجم 	

صادرات(
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کشورهای مختلف راهبردها و الگوهای منطقی، غيررانتی، رقابتی و متنوعی را برای توسعه 
زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز خود دنبال کرده اند. در حقيقت مطابق شکل 1 اگر زنجيره 
و  »پتروشيمی«  »پااليش«،  توليد«،  و  »اکتشاف  اصلی  حلقه  چهار  از  گاز  و  نفت  ارزش 
»صنايع پايين دستی پتروشيمی شامل صنايع پليمری و صنايع شيميايی« تشکيل شده باشد، 
کشورهای مختلف با توجه به شرايط و اقتضائات داخلی خود، راهبردشان را اينگونه انتخاب 

کرده اند که در کدام يک از حلقه های مذکور حضور جدی تر و پر رنگ تری داشته باشند. 

شکل 1. نحوه توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در جهان

به عنوان نمونه آلمان و کره جنوبی با توجه به نبود منابع نفت و گاز داخلی، از حلقه پااليش 
تا صنايع پايين دستی پتروشيمی را بخوبی توسعه داده اند و در واقع بدين صورت خال واردات 
همچون  خيزی  نفت  کشور  اما  نموده اند.  جبران  باال  افزوده  ارزش  ايجاد  با  را  خام  نفت 
عربستان، فقط در دو حلقه ابتدايی يعنی توليد و پااليش ورود جدی داشته؛ هر چند که در 
چند سال اخير اقداماتی در جهت توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز و ورود پر رنگ تر به صنايع 

پتروشيميايی انجام داده  است. 

بطور کلی می توان گفت که کشورهای دارای منابع نفت و گاز حداقل در دو حلقه ابتدايی 
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توليد و پااليش حضور جدی و فعال دارند، هر چند که کشورهای نفت خيزی همچون آمريکا، 
تا انتهای زنجيره ارزش نفت و گاز را بخوبی توسعه داده  اند. اما کشورهايی که منابع نفت 
و گاز ندارند، برای ايجاد سودآوری و حاشيه سود باال، نياز به توسعه بيشتر زنجيره ارزش 
و حضور جدی در حلقه های انتهايی پتروشيمی و صنايع پايين دستی آن دارند، در غير اين 
صورت سرمايه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز، برای اين کشورها بازده اقتصادی نخواهد 

داشت.

بنابراين سه راهبرد کلی توسعه »از ابتدای تا انتهای زنجيره«، »از ابتدا تا ميانه زنجيره« و 
»از ميانه تا انتهای زنجيره« در رابطه با زنجيره ارزش نفت و گاز وجود دارد که در کشورهای 
مختلف با توجه به شرايط و سياست گذاری های داخلی، بکار گرفته شده است. ارزيابی شرايط 
و اقتضائات داخلی ايران نشان می دهد که مناسب ترين راهبرد برای اين کشور توسعه »از 
ابتدای تا انتهای زنجيره ارزش نفت و گاز« است. اما در راستای اجرای اين راهبرد، مهم ترين 

مدل های توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز به شرح زير است:

یکپارچه سازی سطوح مختلف صنعت نفت و گاز از طریق شرکت های دولتی 
و نهادهای عمومی غیردولتی

به  نياز  هر کشور  موقعيت  با  متناسب  گاز  و  نفت  ارزش  زنجيره  و همگون  متوازن  توسعه 
مانند چين،  اين رو کشوری  از  دارد.  پايين دست  و  باالدست  يکپارچگی و هماهنگی دقيق 
شرکت های نفتی دولتی خود را به نحوی توسعه داده است که در »تمام حلقه های زنجيره 
ارزش نفت و گاز« حضور جدی داشته باشند. نمونه بارز اين مورد شرکت ساينوپک1 است. 
اين شرکت 21 ساله، عالوه بر حضور در 17 ميدان نفتی چين، مديريت 43 پااليشگاه، 21 
پتروشيمی، 15 واحد توليد الياف، 5 واحد الستيک، 3 واحد رزين و 13 واحد کودشيميايی را 
به عهده دارد. در حقيقت ايجاد ارزش افزوده بيشتر تنها ناشي از توليد مواد پيچيده تر نيست، 

1. Sinopec
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به ويژه يوتيليتي است.  از منابع  از صرفه جويي در هزينه ها و استفاده مشترک  ناشي  بلکه 
يکپارچه  سازی سطوح مختلف صنعت نفت و گاز در  شکل 2 نشان داده شده است.

 شکل 2. یکپارچه سازی سطوح مختلف صنعت نفت و گاز

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

دولت می بايست با اهرم های در دست خود، شرکت های دولتی و بخش خصوصی را به رقابت 
به نفع مردم وادار يا تشويق نمايد. به عنوان نمونه کشور آلمان با پيگيری کاهش تعرفه ها، 
فضا را برای رشد صنايع پايين دستی پتروشيمی بيش از پيش فراهم نموده است. همچنين با 
تعرفه گذاری صحيح، تقاضا برای محصوالت پتروشيميايی داخلی و دسترسی به مواد خام را 
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برای شرکت ها تسهيل کرده و از مالکيت فکری و رقابت به خوبی حمايت می کند.

کشور چين با استفاده از اين راهبرد، 30 هزار شرکت شيميايی بزرگ در حوزه زنجيره ارزش 
بازار مواد پتروشيميايی و شيميايی در  نفت و گاز را فعال کرده است که 37 درصد حجم 
دست 500 شرکت غول پيکر قرار دارد و بقيه در دست سرمايه گذاران کوچک است؛ ضمن 
اينکه با ايجاد رقابت در بازار، تا حد خوبی موفق به تعميق زنجيره ارزش نفت و گاز و ورود 
شرکت های صنايع پايين دستی به حلقه های باالتر شده است. کشور سنگاپور با ايجاد ثبات 
برای  را  رقابتی خوبی  است، فضای  توانسته  پولی  و  مالی  از طريق سياست های  اقتصادی 

شرکت های بين المللی فعال در زمينه زنجيره ارزش نفت و گاز فراهم کند.

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

تنوع  با هدف  که  تجميع شده  پتروشيمی  و  پااليشگاه  از يک  است  عبارت  پتروپااليشگاه 
و  سودآوری  افزايش  راندمان،  بهينه سازی  محصوالت،  شده  تمام  قيمت  کاهش  فرآورده، 
بهينه سازی مصرف انرژی پايه ريزی شده، که اين راهبرد به طور ويژه مورد توجه کشورهای 
فعال در حوزه توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز همانند هند، چين و ژاپن قرار گرفته است. 
در حقيقت مجتمع های پااليشگاهی و پتروشيميايی از شاخص سوددهی متفاوتی برخوردار 
هستند و می بايست متناسب با طيف محصوالت توليدی به نيازهای متفاوتی پاسخ دهند. با 
ادغام و يکپارچه سازی واحدهای پااليشی و پتروشيمی، هر واحدی جزئی از کل محسوب 

شده که از حيث سوددهی و ساختار هزينه غيرمستقل می گردد. 

البته يکپارچگی ميان مجتمع های پتروشيمی و پااليشی امر جديدی نيست اما اين نکته که 
دو مجتمع در يکديگر چه ميزان ادغام شوند، بسته به نسل پتروپااليشگاه ها متفاوت است:

نسل اول: در اين مدل دو مجتمع پتروشيمی و پااليشگاهی، کامال جدا از همديگر احداث 
شده و جريانات تبادلی ميان آن دو کامال محدود است. با اين حال هر دو مجتمع از حيث 
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مکانی در نزديکی يکديگر قرار گرفته اند. اين تبادل خوراک می تواند در راستای قراردادهای 
از پيش نوشته شده صورت پذيرد. شايد مدل پااليشگاه و پتروشيمی اصفهان، اراک و تبريز 

را بتوان در اين دسته قرار داد.

نسل دوم: دو مجتمع پتروشيمی و پااليشگاه، تحت يک مجتمع يکپارچه احداث شده اند؛ 
ليکن مديريت آن کامال مجزا باشد. در اين مدل برخالف مدل قبلی امکان استفاده از برخی 
جريانات يوتيليتی به صورت مشترک مقدور است. همچنين با توجه به نزديکی اين واحدها 

هزينه تبادل جريانات کمتر است.

به  واحد  دو  هر  است؛  پتروپااليشگاه  مفهوم  در  نهايی  حد  که  مدل  اين  در  نسل سوم: 
اساس  بر  می کنند.  عمل  واحد  مديريت  تحت  و همچنين  سايت  يک  در  يکپارچه  صورت 
گزارش ها بيشترين شاخص سوددهی در اين مدل بدست می آيد. تبادل يوتيليتی به صورت 
بهينه صورت می گيرد و با توجه به استفاده مشترک در سيستم سوخت مجتمع و هزينه پايين 
انتقال خوراک، هزينه ها به شکل ويژه ای کاهش می يابد1. در شکل 3 انواع يکپارچگی ميان 

مجتمع های پتروشيمی و پااليشی نشان داده شده است.

)VCMStudy.ir( 1. مرکز مطالعات زنجيره ارزش نفت و گاز



راهبردها و الزامات توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز  26

شکل 3. انواع یکپارچگی میان مجتمع های پتروشیمی و پاالیشی

در شکل 4 نسل ها و پيکربندی های مختلف پااليشگاه های موجود در دنيا نشان داده شده 
است. با توجه به شکل می توان پتروپااليشگاه ها را از لحاظ ساختار به سه دسته کلی ذيل 

تقسيم نمود:

• پااليشگاه + کراکربخار	

• پااليشگاه + واحد آروماتيک	

• پااليشگاه + کراکربخار+ واحد آروماتيک	
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شکل 4. نسل ها و پیکربندی های پاالیشگاه های دنیا

براساس گزارش وود مکنزی، در حالت مطلوب ادغام و يکپارچه سازي دو صنعت پااليش 
از کل توليدات واحد پتروپااليشگاهي،  و پتروشيمي، ميزان توليد محصوالت پتروشيميايي 
اين محصوالت، حدود 60 درصد  ارزشي  سهم حدود 40 درصدي خواهد داشت که سهم 
خواهد بود. در شکل 5 ميزان توليد محصوالت و ارزش افزوده حاصل در مدل هاي متفاوت 
يکپارچه سازي صنايع پااليشي و پتروشيمي با اضافه کردن واحدهاي پتروشيميايي مختلف 

ارائه شده است.
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شکل 5. میزان تولید محصوالت و ارزش افزوده حاصل در مدل هاي متفاوت یکپارچه سازي صنایع پاالیشي 
و پتروشیمي

توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز با اتکا به فناوری های پیشرفته

فناوری و اليسنس بر خالف تجهيزات، خريدنی نيست. فناوری های حياتی بايد در کشور 
در  کلی  بصورت  کشورها  بعضی  اصلی  مزيت  اينکه  ضمن  بمانند.  ماندگار  تا  شوند  بومی 
فناوری های پيشرفته نهفته است. به عنوان مثال در کشور آلمان، راهبرد فناوری پيشرفته و 
طراحی اليسنس مرتبط با آن، به خوبی دنبال می شود. همين عامل سبب شده است که با 
وجود نداشتن منابع نفت و گاز و در حقيقت نبود حلقه ی ابتدايی زنجيره ارزش، عمق زنجيره 
ارزش نفت و گاز در کشور آلمان بسيار زياد باشد و به اين صورت حاشيه سود بااليی ايجاد 
کند. در واقع داشتن فناوری های پيشرفته به يک مزيت در حوزه توسعه زنجيره ارزش نفت 
و گاز برای کشور آلمان تبديل شده و تا حدودی ضعف نداشتن منابع نفت و گاز را جبران 
کرده است. همچنين سنگاپور برنامه های مختلفی در راستای تربيت نيروی انسانی صنايع 
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پايين دست نفت و گاز خود، برای اتخاذ راهبرد مشابه آلمان تا به حال اجرا کرده است.

توسعه پارک های شیمیایی به عنوان الگوی نوین و بهینه توسعه صنعتی

با بررسی 11 اقتصاد بزرگ دنيا می توان گفت که از ميان آن ها 10 کشور جزء بزرگترين 
توليدکنندگان مواد شيميايی با ارزش افزوده باال هستند. کشورهای پيشرو در اين حوزه از 
رويکرد تجميع و تمرکز واحدهای شيميايی استفاده کرده اند و دولت ها با ايجاد زيرساخت ها و 
بسترهای پارک شيميايی در مناطق مستعد و اعمال مشوق های اقتصادی، زمينه سرمايه گذاری 
بخش های خصوصی در پايين دست واحدهای پتروپااليشی را فراهم آورده اند. شکل 6 هفت 
قطب موفق پتروشيميايی در دنيا را نشان می دهد که همگی پارک های شيميايی شکل گرفته 

در پايين دست پااليشگاه  و پتروپااليشگاه هستند1.

شکل 6. هفت قطب موفق پتروشیمیایی در دنیا

http://fna.ir/3nm3x 1.  خبرگزاری فارس؛
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احداث  پارک های شيميايی بر اساس رويکرد يکپارچه سازی فرآيندها به جای ايجاد واحدهای 
توليدی مجزا، به عنوان يک الگوی نوين توسعه اقتصادی و صنعتی شناخته می شود. اين 
پارک ها معمواًل با يک واحد مادر که پتروپااليشگاه است آغاز می شوند و اغلب در زنجيره 
ارزش تا 2 يا 3 اليه ادامه می يابند و در مجموع شامل 15 تا 20 شرکت کنار هم هستند. اين 
رويکرد موجب تبادل  جريان های مواد بين واحدها، تأمين خوراک پايدار و استفاده از خدمات 
و زيرساخت های مشترک می شود. احداث پارک های شيميايی مزايای مهمی را در پی دارد 

که عبارتند از:

• دستيابی سريع و کم هزينه به خوراک از طريق ارتباط و نزديکی واحدها	
• سرعت باالی استقرار و راه اندازی فعاليت ها در پارک شيميايی	
• جذب سرمايه گذاران داخلی و خارجی	
• صرفه جويی قابل مالحظه در هزينه های احداث و راه اندازی	

به طور کلی می توان گفت که رويکرد کشورهای پيشرفته در تکميل زنجيره ارزش از سه رکن 
اساسی زير تشکيل می شود:

• تشکيل يک نهاد قوی و تخصصی وابسته به دولت به منظور جذب سرمايه گذاران و 	
اجرای سياستهای مربوط به پارک شيميايی

• وضع حمايت ها و مشوق هايی به منظور هدايت سرمايه گذاری )توسعه نرم(	
• توسعه ابتدايی زيرساخت ها و تنظيم  برنامه های بلندمدت )توسعه سخت(	

و  اعتماد کرده  ايجاد شده، سرمايه گذاران خصوصی  و جذابيت های  گام  اين سه  اجرای  با 
توسعه  برای  می کنند.  مشارکت  دولت  سياست های  مطابق  شيميايی  پارک های  توسعه  در 
پارک های شيميايی در ايران ضرورت دارد وزارت نفت با همکاری ساير بخش های مرتبط 
دولتی مثل وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه، با انتخاب مسيری درست و فراهم آوردن 
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ارزشمند برای بخش خصوصی، در مسير ريل گذاری و تسهيل  فرصت های سرمايه گذاری 
توسعه پارک های شيميايی قدم بردارد. 
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بخش سوم
الزامات سیاستی توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز

مطابق قوانين و اسناد باالدستي موجود کشور از جمله قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، 
قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سياست هاي کلي نظام در 
بخش انرژي و قانون اصالح مواد )2( و )3( قانون برنامه سوم توسعه، متولي هر يک از امور 
حمکراني صنعت نفت و گاز و صنايع پايين دستي آن مشخص شده است. از جمله نهادهايي 
تشخيص  مجمع  به  مي توان  دارند  نقش  کشور  گاز  و  نفت  صنعت  سياست گذاري  در  که 
مصلحت نظام، شوراي عالي انرژي، هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي و وزارت نفت اشاره 
اختيارات  و  وظايف  قانون  در  نفت  وزارت  برنامه ريزي  و  مديريت  نمود. همچنين مصاديق 
وزارت نفت تعيين شده که از آن جمله مي توان به تهيه و تنظيم برنامه هاي راهبردي عمليات 
باالدستي و پايين دستي صنايع نفت و گاز، پتروشيمي و پااليشي اشاره کرد. طبق ماده )59( 
قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، شوراي رقابت متولي امور 

تنظيم گري و جلوگيري از رويه هاي ضدرقابتي و تأسيس نهاد تنظيم گر بخشي است1.

قانون مشخص شده  در  نفت  ملي  از جمله شرکت  توسعه اي  سازمان هاي  اختيارات  حدود 
توانمندسازي  و  بسترسازي  در جهت  دولت  مناسب  ابزارهاي  توسعه اي  سازمان هاي  است. 
اقتصادي هستند که به عنوان پيشران توسعه و تسهيل گر عمل مي کنند. بررسي کارکردهاي 
سازمان هاي توسعه اي فعال در کشورهاي مختلف حاکي از آن است که عمدتًا بر مشارکت و 
تسهيل گري در زمينه هاي توسعه فناوري، بازار، سرمايه گذاري در چارچوب قوانين و مقررات، 
ايجاد زيرساخت ها و خدمات پشتيباني و شبکه سازي و تکميل زنجيره ارزش تمرکز کرده اند. 
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بررسي قوانين کشور حاکي از آن است که درحال حاضر تداخل  هايي در امور حکمراني صنعت 
نفت و گاز کشور از جمله سياست گذاري، مديريت و برنامه ريزي وجود دارد؛ ازسويي به دليل 
عدم شکل گيري برخي نهادها از جمله نهاد تنظيم گر بخشي، امور حکمراني تعيين شده طبق 

قانون براي اين نهاد از وظايف ساير دستگاه ها و نهادها سلب نشده است1.

ارزيابی اسناد باالدستی در حوزه انرژی کشور شامل »سياست های کلی نظام بخش انرژی«، 
»سياست های کلی اقتصاد مقاومتی«، »قوانين برنامه های توسعه«، »سند ملی راهبرد انرژی 
کشور« و »طرح جامع انرژی« مشخص می کند که اين اسناد، قانون و مقرراتی که مشوق 
خام فروشی باشد را ندارند و همگی بر تکميل زنجيره ارزش نفت خام و جلوگيری از صادرات 
نفت خام تأکيد دارند. اما روند صادرات نفت خام بجز چند مقطعی که کشور با تحريم فروش 
نفت خام مواجه شد، متوجه تغيير خاصی نگرديد و در مواقع غيرتحريم عليرغم ابراز ناراحتی 
تمام ارکان حکمرانی کشور از تداوم خام فروشی، همچنان بيش از 2 ميليون بشکه در روز 

بوده است.

در رابطه با توسعه ظرفيت پااليشی و زنجيره ارزش نفت خام در کشور می توان مردم، مجمع 
نفتي،  منابع  بر  نظارت  عالي  هيئت  انرژي،  عالي  شوراي  دولت،  نظام،  مصلحت  تشخيص 
وزارت نفت، شرکت های تابعه وزارت نفت شامل »شرکت ملی نفت، شرکت ملی پااليش و 
پخش و شرکت ملی پتروشيمی« و شرکت های خصوصی فعال در حوزه صنعت نفت و گاز 
را به عنوان بازيگران اصلی راهبرد توسعه زنجيره ارزش نام برد که منافع و انگيزه های هر 
يک از اين بازيگران متفاوت بوده و ممکن است در اين بين، تعارض منافع وجود داشته باشد. 
را همزمان  بازيگران اصلی  اتخاذ نمود که منافع همه  در واقع هيچگاه نمی توان سياستی 

تأمين کند. 

1. گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ شماره مسلسل 17797
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در حقيقت رفتار بنگاه های خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی بر اساس افزايش منافع 
اقتصادی و کاهش هزينه ها است. اين رفتار بر مبنای افزايش سود سهامداران و ذينفعان آن 
بنگاه به وجود می آيد و در نهايت در بستر قوانين تعيين شده حاکميتی، باعث رونق اقتصاد 
کل کشور می شود. اما شرکت ها و نهادهای دولتی رفتاری بر مبنای افزايش منافع ملی و 
حاکميتی و مقاوم سازی درونی اقتصاد دارند که اين رفتار در جهت افزايش توان اقتصادی 
و توجه به ساخت داخل خواهد بود. به طور کلی می توان گفت که بازيگران اصلی هر حوزه 
متناسب با منافع خود تصميم گيری می کنند اما در رابطه با توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز 
بايد اولويت با منافع کلی کشور باشد نه منافع يک بازيگر خاص. به عبارت ديگر در مسئله 
توسعه زنجيره ارزش اولويت دادن به منافع ملی با نگاه بلند مدت در راستای کسب حداکثر 
مطلوبيت ممکن، بايد اصل قرار گيرد. هم اکنون بدليل رابطه مالی نادرست دولت و شرکت 
ملی نفت، اين شرکت ذينفع خام فروشی نفت و گاز است در حالی که انتظار می رود بعنوان 

يک نهاد توسعه گر برای تحقق سياست توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز اقدام نمايد.

به عنوان نمونه جدول 1 درآمدهای شرکت ملی نفت از محل صادرات و فروش داخلی نفت 
خام و ميعانات گازی در سال 1396 را نشان می دهد. همانطور که در جدول مشاهده می شود 
به رغم اينکه حجم صادراتی و فروش داخلی نفت خام و ميعانات گازی، اختالف چندانی از هم 
ندارند، اما درآمدی که از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازی نصيب شرکت ملی نفت 
شده چهار برابر فروش داخلی اين مواد هيدروکربوری بوده است و اين اتفاق تقويت کننده 
انگيزه شرکت ملی نفت به عنوان يکی از ذينفعان اصلی فروش نفت برای تداوم خام فروشی 

اين مواد هيدروکربوری است.
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جدول 1. درآمدهای شرکت ملی نفت از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی

ميزان فروش نفت خام و ميعانات گازی موضوع
در شرايط غيرتحريم )ميليون بشکه روز(

عملکرد بودجه شرکت ملی نفت برای 
سال 1396 )هزار ميليارد تومان(

فروش نفت خام و ميعانات 
2.424.8گازی صادراتی

فروش نفت خام و ميعانات 
1.96.1گازی به پااليشگاه های داخلی

براساس ماده )3( »آيين نامه اجرايی ماده )1( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی 
از مقررات مالی دولت )2(«، مقرر بوده قيمت هر بشکه نفت خام و ميعانات گازی تحويلی به 
پااليشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشيمی اعم از دولتی و خصوصی برمبنای 95 درصد 
اما به دليل قيمت تکليفی خريد  متوسط بهای محموله های صادراتی هر ماه محاسبه شود 

فرآورده ها، ماده )4( همين آيين نامه تأکيد کرده است: 

»تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قيمت تکليفی تعيين 
می کند، برای تسويه حساب بين دولت )خزانه( و شرکت پااليش و پخش، قيمت هر بشکه 
نفت خام و ميعانات گازی تحويلی به پااليشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به 
پيشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارايی و سازمان برنامه 
و بودجه کل کشور با رعايت قانون هدفمند کردن يارانه ها مصوب 1388 هر ساله به تصويب 
هيئت وزيران برسد«. اين نرخ برای سال 1396 با استناد به بند »الف« ماده )2( تصويب نامه 
هيئت وزيران در مورد آيين نامه اجرايی تبصره »14« قانون بودجه سال 1396 ششصد و 

بيست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و يک )626871( ريال منظور شد.

سهم شرکت ملی نفت هم از صادرات و هم از فروش داخلی نفت خام و ميعانات گازی 14.5 
از اين دو ماده هيدروکربوری است. براساس مطالب مذکور، سهم  درصد ارزش هر بشکه 
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14.5 درصدی شرکت ملی نفت از صادرات هر بشکه نفت خام مثاًل 60 دالری و نرخ تسعير 
4200 تومانی بيش از 36 هزار تومان است، اما سهم 14.5 درصدی اين شرکت از قيمت 
تکليفی )62 هزار تومان( کارگروه تعيين قيمت تنها 9 هزار تومان خواهد بود و در اين شرايط 
شرکت ملی نفت انگيزه ای برای توسعه زنجيره هايی که مصرف داخلی نفت خام و ميعانات 

گازی را افزايش دهد، ندارد1.

با توجه به مطالب گفته شده، گام اصلی برای تحقق سياست توسعه زنجيره ارزش نفت و 
گاز در کشور، اراده  و عزم جدی »دولت« است. در حقيقت ذينفع بودن دولت از خام فروشی 
از طريق شرکت ملی نفت، مانعی بزرگ برای رسيدن به توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز 
مطابق با اسناد باالدستی است. لذا سياست گذاران کشور بايد با اصالح روابط مالی وزارت 
نفت به  نحوی که انگيزه شرکت ملی نفت در فروش داخلی نفت خام و ميعانات گازی بيش از 
صادرات اين دو ماده هيدروکربوری باشد، مسير رهايی کشور از خام فروشی و توسعه زنجيره 

ارزش نفت و گاز را هموار کنند.

نکته مهم ديگر در رابطه با الزامات سياستی توسعه زنجيره ارزش، مسئله ساماندهی حکمرانی 
و اصالح ساختار نهادی زنجيره ارزش نفت و گاز کشور است. در اين راستا در يکم خرداد 
ماه سال 1384، سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی مطابق بند 1 اصل 110 قانون 

اساسی ابالغ گرديد. 

 44 اصل  از  جديد  تفسير  اجرايی شدن  از  قبل  است،  مشخص   2 جدول  از  که  همانگونه 
ساختار  ذيل  در  گاز  و  نفت  حوزه  اهداف  پيشبرد  راستای  در  نفت  وزارت  اساسی،  قانون 
تعيين خط مشی(«،  و  )برنامه ريزی کالن  حکمرانی دولت در هر چهار کارکرد »حاکميت 
»توسعه گری«، »تنظيم گری« و » اپراتوری )عمليات(« مسئوليت و اختيارات کافی را داشته 

1. گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ شماره مسلسل 16595
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و به نوعی به طور کامل در راستای هدايت و حمايت اين بخش از صنعت کشور، اعمال 
تمامی بخش های  مالکيت و مديريت  واقع وزارت نفت حاکميت،  حاکميت  کرده است. در 
باالدستی و پايين دستی صنعت نفت و گاز کشور را به طور کامل در اختيار داشته است و 
چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت در هر سه بخش توسعه گری، تنظيم گری و اپراتوری 
به صورت تام االختيار، به وظايف خود عمل میکردند؛ هر چند با توجه به مالکيت يکپارچه 

دولت، اساسا کارکرد تنظيم گری موضوعيتی نداشته است.

جدول 2. ساختار نهادی وزارت نفت و شرکت های اصلی تابعه قبل از اجرای سیاستهای اصل 44 قانون 

اساسی

حاکميت وزارت نفت
تنظيم گریتوسعه گری)برنامه ريزی کالن(

)شکست بازار(
اپراتوری 
)عمليات(

ستاد وزارت نفت

شرکت ملی نفت

شرکت ملی گاز

شرکت ملی پااليش و پخش

شرکت ملی صنايع پتروشيمی

اما با ابالغ قانون اجرای  سياست های اصل 44 قانون اساسی، دولت بايد مطابق سياست های 
و  غيردولتی  عمومی  بخش های  به  را  خود  اقتصادی  بنگاه های  از  بخشی  خصوصی سازی، 
خصوصی واگذار نمايد. در جدول 3 وضعيت ساختار نهادی وزارت نفت و شرکت های اصلی 
تابعه آن را پس از خصوصی سازی و اجرايی شدن قانون اجرای اصل 44 نشان داده شده است.
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جدول 3. ساختار نهادی وزارت نفت و شرکت های اصلی تابعه بعد از اجرای سیاست های اصل 44 قانون 

اساسی

حاکميت وزارت نفت
تنظيم گریتوسعه گری)برنامه ريزی کالن(

)شکست بازار(
اپراتوری 
)عمليات(

؟ستاد وزارت نفت

؟شرکت ملی نفت

؟شرکت ملی گاز

؟؟؟شرکت ملی پااليش و پخش
؟؟؟شرکت ملی صنايع پتروشيمی

مطابق جدول 3 مشخص است، وزارت نفت هر چند در حوزه باالدستی نفت و گاز يعنی شرکت 
ملی نفت و شرکت ملی گاز در دو کارکرد توسعه گری و اپراتوری )عمليات و مديريت(، اختيار 
کافی را کماکان در دست دارد، اما در دو شرکت ملی پااليش و پخش و شرکت ملی صنايع 
پتروشيمی با واگذاری مالکيت ها و مديريت ها، اساسا فقط بايد نقش حاکميت )برنامه ريزی 
کالن( داشته باشد. از اين رو در کارکردهايی که با عالمت سوال در جدول 3 مشخص شده 
است، دولت در راستای اعمال نقش اثرگذار بايد دست به طراحی و اصالح ساختار نهادی خود 
بزند. در واقع همانگونه که در مقدمه ابالغيه سياستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد 

تأکيد قرار گرفته، اجرای اثربخش اين قانون، نيازمند تدوين و اصالح قوانين موجود است.

مشخص است که سازوکار اعمال حاکميت دولت در صنعت نفت و گاز، تغيير قابل توجهی 
نهادی،  ساختار  در  کليدی  و  مکمل  نقش های  تعريف  با  که  است  نياز  رو  اين  از  و  کرده 
حاکميت دولت در اين صنعت متناسب با اقتضائات روز و نيازها به خوبی اعمال گردد. اين 
مهم در بخش صنايع پايين دستی پااليش و پتروشيمی از ضرورت بيشتری برخوردار است. از 
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اين رو به منظور ايفای نقش مؤثر دولت در بخش پايين دستی، نياز است که دولت اقدام به 
تعريف و تبيين کارکردهای توسعه ای و تنظيم گری نمايد. دو نقشی که عليرغم اهميت آن ها 
در جهت هم راستا کردن منافع ملی و بنگاهی، متأسفانه در طول سال های گذشته به درستی 

تبيين و عملياتی نشده اند. 

کارکرد توسعه ای در راستای ورود دولت به سرمايه گذاری های خطرپذير و اجرای طرح های 
تنظيم گری  بنگاهی کشور است. کارکرد  و  منافع ملی  تاب آوری  ارتقای  با هدف  راهبردی 
کردن  بهينه  و  بنگاهی  بين  منافع  تعارض  مديريت  و  انحصار  ايجاد  از  جلوگيری  با هدف 
بايد مورد توجه قرار گيرد. هر چند در متن قانون اجرای  روابط دولت و بخش خصوصی، 
سياستهای اصل 44 قانون اساسی، هر دو کارکرد سازمان توسعه ای و تنظيم گرهای بخشی 
پيشبينی و مورد تاکيد قرار گرفته است، ولی پس از گذشت 20 سال از ابالغ سياست های 
کلی، کماکان اين دو جنس کارکرد در زيست بوم زنجيره ارزش نفت و گاز به درستی فعال 

نيستند.

نکته قابل تأمل ديگر در ساختار حکمرانی زنجيره ارزش نفت و گاز، هم پوشانی کارکردهای 
دو وزارتخانه نفت و صمت است. در واقع وزارت نفت در اولين حلقه از زنجيره ارزش و وزارت 
اين سؤال  پايانی زنجيره ارزش نفت و گاز اعمال حاکميت میکنند. حال  صمت در حلقه 
باقی میماند که اساسا تفکيک و تفويض وظايف اين دو وزارتخانه در ساير حلقه های صنعت 
پااليش و پتروشيمی با چه منطقی صورت می گيرد و متولی توسعه صنايع پايين دستی نفت 
و گاز کدام وزارتخانه است. بنابراين اين مسائل باعث شده است تا زنجيره ارزش نفت و گاز 
از حيث حکمرانی از وضعيت مطلوب فاصله داشته باشد و عليرغم تأکيد سياستهای کالن 
کشور، قوانين باالدستی و مديران ارشد دولت، بازيگران فعال در زنجيره ارزش نفت و گاز 

نتوانند با حداکثر توان اهداف کشور در اين حوزه را محقق کنند.
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در  است.  کشور  توسعه ای  اهداف  تحقق  راستای  در  کافی  و  الزم  شرط  خوب،  حکمرانی 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  است.  پايدار  و  متوازن  توسعه  اصول  از  خوب  حکمرانی  واقع 
زنجيره ارزش نفت و گاز با ابالغ و اجرايی شدن تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسی و 
واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و عمومیغيردولتی، از حيث نهادی 
و حکمرانی، نيازمند احيا و ايجاد نهادهای تخصصی توسعه ای و تنظيم گری است تا با ايفای 
نقش مؤثر و فعاالنه اين دو جنس نهاد، فرآيند توسعه بيش از پيش تسهيل و تسريع شود. 
سازمان های توسعه ای، ابزار سرمايه گذاری هدفمند و هوشمندانه دولت ها محسوب می شوند و 
اين سازمان ها بايد منابع مالی کافی را در راستای پيشبرد اهداف توسعه ای خود داشته باشند، 
کما اين که اين مهم در قانون اجرای سياستهای اصل 44 قانون اساسی نيز پيش بينی شده 

است. نقش سازمان توسعه ای را می توان به اهم موارد زير خالصه نمود:

• نگهداشت و نوسازی زيرساخت های موجود صنعت نفت وگاز	
• به 	 گاز  و  نفت  تبديل  هدف  با  پتروشيمی  صنعت  جديد  هاب های  توسعه  و  تعريف 

محصوالت پتروشيمی
• تأمين 	 با هدف  پتروشيمی  راهبردی صنعت  و  پيشران  اجرای طرح های  و  شناسايی 

داخلی مواد اوليه مورد نياز صنايع
• بازوی حاکميت در راستای کمک به طراحی و اعمال سازوکارهای قانونی اثربخش در 	

مسير توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز

در نهايت می توان گفت که گذر زمان و ابالغ و اجرايی شدن سياست ها و قوانينی که در 
راستای پيشبرد اهداف کشور تدوين می گردد، منجر به تغيير تعادل حکمرانی و نهادی در 
بخش های مختلف از جمله صنعت نفت و گاز می شود. اساسا مسير پيشرفت پيوسته و پايدار 
کشورها از ايجاد تحوالت اثربخش در ساختارهای حکمرانی عبور می کند. نکته حائز اهميت 
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مواجهه فعاالنه با اين تغييرات و پيش بينی سازوکار مناسب در راستای ايجاد هماهنگی1 و 
يکپارچگی2 بين ارکان فعال در اين صنعت است3.

1. Coordination
2. Integration

)VCMStudy.ir( 3. مرکز مطالعات زنجيره ارزش نفت و گاز
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بخش چهارم
الزامات اجرایی توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز

برای تحقق سياست توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز عالوه بر انتخاب راهبرد و مدل درست 
و بهينه برای يک کشور، توجه به الزامات اجرايی توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز ضروری 

است که مهم ترين آن ها به شرح زير است:

تحلیل بازار داخلی و خارجی محصوالت

)بنزين، گازوييل، سوخت جت و غيره( و  بازار تقاضای فرآورده های هيدروکربوری  بررسی 
همچنين محصوالت پتروشيمی نشان دهنده آن است که حجم بازار فرآورده های سوختی به 
مراتب بسيار بزرگ تر از بازار محصوالت شيميايی و پليمری است و اين بدين معنا است که 
کماکان در سال های آتی بخش عمده ای از نفت خام توليدی و فرآورش شده در دنيا جهت 
بازارهای مصرف در سال های آتی  البته بررسی  توليد سوخت، مورد استفاده قرار می گيرد. 
حاکی از آن است که محصوالت پتروشيميايی رشد باالتری را نسبت به فرآورده های سوختی 
خواهند داشت. بنابراين شرکت ملی صنايع پتروشيمی بايد براساس رويکرد تحليل و نياز بازار 

داخلی و خارجی اقدام به برنامه ريزی و توسعه گری اين صنعت کند.

به عنوان نمونه مطابق نمودار 1 و برآوردهای موسسه IEA در بازه زمانی سال های 2017 تا 
2030، ميزان افزايش ظرفيت مصرف نفت خام 9 ميليون و 600 هزار بشکه خواهد بود که 
3.2 ميليون بشکه از آن به عنوان خوراک واحدهای پتروشيميايی در نظر گرفته خواهد شد 
که سهم باالتری را نسبت به ساير مصارف شامل حمل و نقل جاده ای با 2.5 ميليون بشکه 
در روز، سوخت های هوايی با 1 ميليون و 700 هزار بشکه در روز، اتومبيل های شخصی با 1 
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ميليون و 600 هزار بشکه در روز و نهايتا حمل و نقل دريايی با 600 هزار بشکه، خواهد داشت.

نمودار 1. پیش بینی تقاضای نفت خام در بخش های مختلف در بازه زمانی سال های 2017 تا 2030

تأمین پایدار خوراک و یوتیلیتی

در هنگام طراحی و احداث واحدهای پتروپااليشی و پتروشيميايی مسئله تأمين پايدار و بی 
وقفه خوراک و يوتيليتی و در واقع بحث امنيت عرضه آن ها، برای واحدهای ايجاد شده در 

زنجيره ارزش نفت و گاز، امری بسيار مهم و حياتی است که بايد مورد توجه قرار گيرد. 

به عنوان نمونه ايجاد کسری در تراز گاز طبيعی کشور باعث شده که وزارت نفت در راستای 
و  عمده  صنايع  بخش  مصرف  تجاری،  و  اداری  خانگی،  بخش  مصرفی  گاز  پايدار  تأمين 
نيروگاه ها را کنترل و کاهش دهد. در اين شرايط به صنعت پتروشيمی ضرر قابل توجهی 
ناشی از قطعی گاز وارد می شود. طبق محاسبات هر روز قطعی گاز در پتروشيمی های خوراک 
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گازی به طور ميانگين باعث عدم النفع 12.9 ميليون دالری اين واحدها خواهد شد1. ضمن 
کاهش  را  کشور  ارزی  درآمد  دالر  ميليارد   1 حدود  ساالنه  پتروشيمی ها  گاز  قطعی  اينکه 

می دهد که با احتساب دالر 25 هزارتومانی اين رقم به 25 هزار ميليارد تومان می رسد2.

مکان یابی طرح ها شامل طرح های موردی یا هاب های شیمیایی

يا  يابی طرح ها  مکان  بايد  گاز  و  نفت  ارزش  زنجيره  متوزان  و  توسعه مطلوب  راستای  در 
هاب های شيميايی به دقت مورد بررسی قرار گيرد. از جمله مواردی که در هنگام تعيين مکان 
طرح ها بايد به آن توجه شود »دسترسی به آب کافی«، »دسترسی به خوراک و سوخت«، 
»دسترسی به صنايع باالدستی و ساير مجتمع ها«، »امکان صادرات و انتقال محصوالت«، 
»دسترسی به زيرساخت های مناسب حمل و نقل«، »وجود اراضی مناسب« و »دسترسی به 

نيروی انسانی متخصص« هستند.

به عنوان مثال از جمله طرح هايی که طی سال های 1387 و 1388 تعريف شد، طرح های 
پتروشيمی منطقه دنا شامل پتروشيمی گچساران، ممسنی، دهدشت، بروجن و کازرون بوده 
است. از ميان 5 طرح پتروشيمی اين منطقه، به جز پتروشيمی الفين گچساران که به پيشرفت 
فيزيکی بيش از 60 درصد رسيده است، ساير طرح ها پيشرفت فيزيکی چندانی نداشته اند و 
عمال به عنوان طرح های متوقف صنعت پتروشيمی ايران شناخته می شوند. عدم تمايل بخش 
خصوصی برای سرمايه گذاری در اين طرح ها ناشی از مکان يابی نامناسب از جمله دوری از 

منابع خوراک و حضور در مناطق کم آب بوده است3.

)VCMStudy.ir( 1. مرکز مطالعات زنجيره ارزش نفت و گاز
http://fna.ir/5hu4v 2. خبرگزاری فارس؛

https://masireqtesad.ir/107890 3. پايگاه تحليلی مسير اقتصاد؛
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قیمت گذاری خوراک، یوتیلیتی و محصوالت

يکی از عوامل اصلی در تعيين نرخ بازده داخلی )IRR( طرح های توسعه زنجيره ارزش نفت 
و گاز، قيمت گذاری خوراک، يوتيليتی و محصوالت است. بنابراين برای توسعه زنجيره ارزش 
نفت و گاز نياز است مدل قيمت گذاری خوراک، يوتيليتی و محصوالت پتروشيمی بر اساس 
سناريوهای محتمل در نظر گرفته شده به گونه ای طراحی شود که شرکت های خصوصی 
داخلی و خارجی بتوانند در بستری مطمئن و با حاشيه سود مناسب در بلند مدت، اقدام به 

سرمايه گذاری و بهره برداری از واحدهای توليدی نمايند.

البته بايد به اين نکته توجه کرد که هر گونه اصالح قيمت و تخفيف بايد هوشمند ارائه شود 
و در آن منافع ملی در نظر گرفته شود. لذا اينکه لزوما با تخفيف يک صنعت توسعه يابد و از 
محل تخفيف صرفا سود ببرد مطلوب نيست؛ اما اين ابزار می تواند برای شروع توسعه زنجيره 
نظام قيمت گذاری  نياز است در  اينکه در حالت کلی  باشد. ضمن  ارزش در کشور مناسب 
در  فقط  فعلی  تخفيف های  و  گيرد  اصالحاتی جدی صورت  پتروشيمی،  واحدهای  خوراک 

صورت توسعه کامل زنجيره ارزش ارائه گردد.

نظام مالکیت

اين  است.  اقتصاد  در  مهم  موتورهای محرکه  از  يکی  گاز  و  نفت  ايران، صنعت  در کشور 
صنعت از دو بخش باالدست و پايين دست تشکيل شده که بخش باالدستی آن توسط خود 
حاکميت اداره می شود. بخش پايين دست که شامل صنعت پااليش و صنعت پتروشيمی و 
در ادامه صنايع پايين دستی پتروشيمی است، تقريبا به بخش خصوصی واگذار شده و فقط 
توسط حاکميت تنظيم گری می شود.  اما نکته مهم در رابطه با صنايع پااليشی اين است که 
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اين صنايع، سال ها بطور دولتی اداره شده و چند سالی است که فرآيند خصوصی سازی آن 
آغاز شده است. در واقع خصوصی سازی ناقص صنعت پااليش نفت، باعث شده تا حداقل 
بماند و مديريت  قانون خصوصی سازی، دولتی  بر اساس  پااليشگاه ها  از سهام  20 درصد 

پااليشگاه های کشور عمال تحت کنترل دولت باشد1.

پس از انجام ناقص فرآيند خصوصی سازی پااليشگاه ها، نقش دولت در اداره صنعت پااليش 
افزايش منافع ملی و مقاوم  بر مبنای  را که  اين صنعت، منطق فکری دولتی  کمتر شد و 
سازی درونی اقتصاد بود از دست داد. حال دولت با کناره گرفتن از نقش تصدی گری خود 
در حلقه ميانی زنجيره ارزش صنعت نفت، بايد به سياست گذاری و تنظيم گری صحيح اين 
حلقه بپردازد تا با تصويب قوانين و سازوکارهای مناسب، صنعت پااليش را در جهت مناسب 
هدايت نمايد. ايفای نقش رگوالتوری دولت در صنعت پااليش خالی از اشکال نيست زيرا که 
تأکيد مداوم شرکت پااليش و پخش بر تأمين سوخت و هدايت پااليشگاه ها به سمت توليد 
بنزين بيشتر، باعث کاهش توان پااليشگاه داران در جهت رقابت پذيری، افزايش محصوالت 
جانبی و خوراک های پتروشيمی شده است که اين موضوع به حاشيه سود پااليشگاه ها لطمه 

زيادی وارد می نمايد.

ضمن اينکه حضور حاکميت در بخش عمده ای از سهام صنعت پااليش و هيئت مديره های 
پااليشگاه ها باعث جلوگيری از حاکم شدن منطق بنگاه های خصوصی که بر مبنای افزايش 
منافع اقتصادی و کاهش هزينه ها اداره می شوند؛ شده است. از اين رو پااليشگاه ها رفتاری 
مطابق با يک بنگاه خصوصی نداشته و نمی توان به راحتی آن ها را بر اساس قوانين حاکم 
بر بخش خصوصی اداره نمود. حال صنعت پااليش ايران نه يک شرکت دولتی است و نه 
يک بنگاه خصوصی؛ و اين امر باعث يک بحران در منطق فکری حاکم بر آن شده که نه 

1. قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی؛ مصوب 1386
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بر اساس منافع ملی حرکت می کند و نه بر اساس منافع اقتصادی خويش. لذا در حال حاضر 
میتوان پااليشگاه ها را پيمانکار شرکت پااليش و پخش برای تبديل نفت به سوخت دانست 
که نه مالکيتی بر نفت ورودی و نه مالکيتی بر فرآورده های توليدی دارد. بنابراين توجه به 
نظام مالکيت حلقه های زنجيره ارزش بخصوص در باالدست و تصميم گيری درباره نحوه آن، 

در راستای توسعه زنجيره از اهميت ويژه ای برخوردار است.

تأمین منابع مالی

زنجيره  توسعه  پروژه هاي  اجراي  الزامات  مهمترين  از  يکي  عنوان  به  مالي  تأمين  موضوع 
ابزارهاي سنتي  ارزش نفت و گاز در کشور محسوب مي شود. با توجه به اينکه استفاده از 
و شرکتي تأمين مالي به دليل تشديد محدوديت هاي بين المللي و تنگناهاي مالي موجود   ، 
پايه ي  بر  محور  پروژه  مالي  تأمين  نوين  ابزارهاي  بکارگيري  نيست؛  امکان پذير  راحتي  به 
مهندسي مالي با تأکيد بر ظرفيت هاي بازار پول و سرمايه و همچنين تعريف سازوکارهاي 
جديد بين المللي براي مبادالت مالي صنعت نفت و گاز مي تواند گامي مؤثر در جذب منابع و 

تسهيل مبادالت مالي صنعت نفت و گاز کشور و در مسير اقتصاد مقاومتي باشد.

در شکل 7 مشخصات 5 مجتمع پتروپااليشی در حال ساخت در چين و عربستان به تفکيک 
نشان داده شده است. مجموع ظرفيت اسمی اين مجتمع های پتروپااليش 2 ميليون و 600 
هزار بشکه در روز است. سرمايه گذاری مورد نياز جهت اجرايی شدن اين طرح ها 69 ميليارد 
نفت  بشکه  برای يک  متوسط حجم سرمايه گذاری  به طور  که  است  دالر  ميليون  و 850 
معادل 27 هزار دالر برآورده شده است. لذا تأمين منابع مالی جهت اجرايی کردن پروژه های 
پتروپااليشگاهی، در کشوری همچون ايران که درگير اقتصاد تورمی و تحريم های ظالمانه است، 
بسيار مشکل خواهد بود. هر چند در تحليل ها عنوان میشود منابع بالقوه تامين مالی پروژه های 
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پتروپااليشی، »هدايت اعتبار خلق شده در سيستم بانکی کشور« و »استفاده از ظرفيت بازار 
سرمايه در دو بخش 1- بازار بدهی اسالمی در قالب اوراق رهنی، ارواق سلف، اوراق مرابحه 
و ساير عقود اسالمی و 2- بازار سهام از طريق تعريف صندوق پروژه در بازار سرمايه« است.

 

شکل 7. مشخصات 5 مجتمع پتروپاالیشی در حال ساخت در چین و عربستان

فاينانس خارجی  از  گاز می توان  و  نفت  ارزش  زنجيره  توسعه  پروژه های  مالی  تامين  برای 
البته تجربه 25 سال اخير نشان داده که کشور در جذب فاينانس چندان  استفاده کرد که 
موفق نبوده است. غير از فاينانس راهکارهای ديگری برای تامين مالی پروژه های زنجيره 
ارزش وجود دارد، از جمله استفاده از ظرفيت نقدينگی سرگردان در کشور و هدايت آن ها 
جذب  و  نقدينگی  از  استفاده  برای  پتروپااليشگاه ها.  چون  مولدی  پروژه های  سمت  به 
سرمايه های مردمی بايد برای اين پروژه ها به اندازه کافی جذابيت اقتصادی ايجاد شود تا 
مردم و شرکت های خصوصی تشويق به سرمايه گذاری شوند. به عنوان نمونه در رابطه با 
پتروپااليشگاه ها غير از اعطای تنفس خوراک، اعطای مجوز صادرات فرآورده های نفتی به 
واحدهای پتروپااليشگاهی باعث می شود که درآمد ارزی بااليی نصيب اين واحدها شود. هم 
اکنون هيچ چيزی جذاب تر از درآمد ارزی برای يک بنگاه توليدی نيست و اعطای اين مجوز 

بر جذابيت اين پروژه ها خواهد افزود.
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با توجه به شرايط ويژه اقتصادی و سياسی ايران در منطقه و جهان، می بايست تضمين های 
دولتی بطور جدی وارد قراردادها شود تا از ريسک های مازادی که در ايران وجود دارد کاسته 
شود و شرايط سرمايه گذاری را ايمن نمايد. لذا حاکميت بايد در اين زمينه همکاری الزم را 
با بخش خصوصی داشته و در تسهيل روند کاهش ريسک سرمايه گذاری نقش آفرين باشد. 
در حال حاضر وزارت نفت براساس قوانين کشور، روش هايی را در راستای سرمايه گذاري 

خارجي تبيين کرده که شامل موارد زير است:

1( سرمايه گذاری مستقيم يا فاينانس1 

BOT22( ساخت، بهره برداری و واگذاری

 BOO33( ساخت، تملک، بهره برداری

• 	 BOOT4ساخت، تملک، بهره برداری، واگذاری
• 	 BLT5ساخت، اجاره، واگذاری

4( قراردادهای بيع متقابل6

 JV75( مشارکت مدنی

IPC8 6( مدل قرارداد صنعت نفت ايران

1. finance
2. Build-Operate-Transfer
3. Build – Own – Operate
4. Build-Own-Operate-Transfer
5. Build – Lease – Transfer
6. Buy Back
7. Joint Venture
8. Iran Petroleum Contract
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نقش تنظیم گری

مديريت يکپارچه، هماهنگی حلقه های زنجيره ارزش نفت و گاز و تطبيق پيوسته با بازارهای 
جهانی، الزمه پايداری توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز است. نقش تنظيم گری که منفک 
به عنوان مثال  ايفا میکنند.  را  ياد شده  نهادهایسياست گذار و مجری هستند، وظايف  از 
اساس  بر  تنظيم گری  آلمان  در  است.   NDRC نهاد  عهده  به  چين  کشور  در  وظيفه  اين 
پيشنهادهای پايين به باال صورت می گيرد و پشتيبانی خدمات کامال با نياز بنگاه ها تنظيم شده 
است. مديريت پارک شيميايی جورانگ سنگاپور نيز بر اساس مدل پايين به باال تنظيم گری 
میشود. »کميسيون سلطنتی ُجَبيل و ينبع« نيز به عنوان تنظيم گر و توسعه دهنده صنعت 

پتروشيمی عربستان شناخته می شود.

تشخیص میزان وابستگی در الیسنس ها و انتقال فناوری

پليمری  پايه شيميايی و  مجتمع های پتروپااليش در کنار محصوالت سوختی، محصوالت 
و صد  پيچيده تر  فناوری های  کارگيری  به  مستلزم  تنوع محصول  اين  لذا  مینمايند،  توليد 
البته متنوع تری است. حال اين سوال مطرح می شود که آيا همه اليسنس های مورد نياز در 
يک واحد پتروپااليشگاهی در کشور موجود است. اگر واقع بينانه به اين موضوع توجه شود، 
پاسخ منفی است. پس بايد در کنار بهره گيری از اليسنس های موجود در داخل کشور، اقدام 
يا  لذا طراحی و احداث يک واحد پتروپااليشی  نياز نمود.  به خريداری اليسنس های مورد 
پتروشيميايی چيزی فراتر از تأمين تجهيزات است که بعضا در برخی از تحليل ها به آن تاکيد 
میشود. در واقع نقش فناوری در بهره برداری از واحدهای پتروپااليشی و پتروشيميايی بسيار 
پررنگ است و در صورت عدم دسترسی به آن، زنجيره ارزش نفت و گاز توسعه مطلوب و 

متوازنی نخواهد داشت.
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اين  فهم  نکته  مهمترين  بود،  نخواهد  تأمين  قابل  فناوری  که  نيست  معنا  بدان  اين  البته 
از منظر  راه ترسيم شده در صنعت نفت و گاز جهان،  نقشه  موضوع است چرا که مطابق 
کشورهای توسعه يافته دنيا، ايران بايد به خام فروشی ادامه دهد، منتها سياست های کالن 
کشور که مبتنی بر عقالنيت و مصلحت جمعی است، به درستی تاکيد بر کاهش خام فروشی 
و توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز دارد، لذا اصل حرکت توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز از 
منظر جامعه جهانی با مقاومت همراه است، بنابراين مديران اجرايی در سطوح مختلف با درک 

اين موضوع، بايد موانع پيش روی تحقق اين مهم را تشخيص و درک نمايند.

شاخص گذاری صحیح برای هدایت و رصد وضعیت زنجیره ارزش نفت و گاز

البته  صد  و  سياست گذاری  هر  در  اصلی  ارکان  از  يکی  کنترل  و  نظارت  موضوع  مطمئنا 
پايش  کنترل،  و  نظارت  جهت  مسائل  اصلی ترين  از  يکی  است.  کشورها  حکمرانی  نظام 
کميت و کيفيت توسعه صنعتی است، که کشورهای مختلف اين مهم را به کمک طراحی 

»شاخص های کليدی عملکرد« )1KPI(  با اثربخشی باالتری انجام می دهند.

در کشور ايران تا حدودی در سياست ها و قوانين، از شاخص ها و اهداف کمی که نماگر ميزان 
پيشرفت برنامه ها هستند استفاده می شود اما مشکل اساسی آن است که اکثر هدف گذاری ها 
حتی در سطح قوانين و آئين نامه ها، به صورت کيفی هستند. از طرفی اهداف سياست های 
باالدستی در قوانين و آئين نامه ها، ترجمه عملياتی و گام به گام نمی شود. به عنوان مثال در 
غيرنفتی،  صادرات  افزايش  خام فروشی،  کاهش  به  بارها  گاز  و  نفت  ارزش  زنجيره  زمينه 
مديريت مصرف سوخت و تکميل زنجيره ارزش تأکيد شده است اما تنها در موارد معدودی 
شاخص ها به طور دقيق تعيين شده اند. مثال در سند چشم انداز 1404 به دستيابی به جايگاه 

1. Key Performance Indicator
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اول منطقه به لحاظ ظرفيت پااليشی، فناوری نفت و گاز و ارزش توليد مواد و کاالهای 
پتروشيميايی تأکيد شده يا در قانون برنامه ششم توسعه به صورت کمی به ظرفيت توليد 
مطلوب پااليشی و پتروشيمی در پايان برنامه اشاره شده است. در اين ميان حتما اعداد و 
اما معلوم نيست که در  يافت می شود  آئين نامه ها  مقادير کمی ديگری در قوانين بودجه و 

راستای تحقق کدام شاخص است و چه سهمی از تحقق آن را ايفا خواهد کرد.

برای تکميل و پيشرفت زنجيره ارزش نفت و گاز در کشور، به عنوان نمونه شاخص های 
توسعه  سمت  به  اجرايی  نهادهای  هدايت  برای  مهمی  نماگرهای  میتواند  زير  عملکردی 

مطلوب و متوازن زنجيره ارزش باشد:

مقدار خوراک مصرفی در صنعت پاالیش و پتروشیمی به مجموع تولید نفت 
و گاز کشور: اين شاخص به خوبی عملکرد کشور را نسبت به خام فروشی و خام خوری 
منابع يا کسب ارزش افزوده هر چه بيشتر با توليد محصوالت متنوع پااليشی و پتروشيمی 
نشان می دهد. مطمئنا با توجه به حجم منابع هيدروکربوری موجود در کشور، می بايست در 
يک نسبت بهينه، بخشی از اين منابع را به صورت پايدار به ساير کشورهای دنيا صادر نمود 
و بخشی از نفت و گاز توليدی را از مسير مجتمع های پااليش و پتروشيمی به فرآورده ها و 

محصوالت پليمری و شيميايی تبديل کرد.

اين  پاالیشی:  به خوراک  نسبت  نوع،  و  کیفیت  اساس  بر  فرآورده ها  ارزش 
شاخص کيفيت عملکردی صنعت پااليش نفت را نشان می دهد. مطمئنا صنعت پااليش نفت 
از توان عملکردی بااليی برخوردار باشد،  اگر  اينکه يک صنعت زيرساختی است،  به دليل 

ضمن خلق ارزش افزوده هر چه بيشتر، موجب توسعه و تکميل زنجيره ارزش خواهد شد.
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ارزش محصوالت پتروشیمی صادراتی به محصوالت پتروشیمی وارداتی: اين 
شاخص می تواند به خوبی نشان دهد که عمق زنجيره ارزش کشور نسبت به آنچه نياز است 
که واقعا باشد، چقدر جلوتر يا عقب تر است. همچنين رفع موانع و توانايی چانه زنی در صادرات 

را به طور نهفته در خود اعمال خواهد نمود.

واردات مواد پتروشیمی نسبت به فروش داخلی مواد پتروشیمی: اين شاخص 
خارج  از  چقدر  و  کشور  داخل  از  چقدر  پتروشيمی  پايين دستی  صنايع  که  می دهد  نشان 
کشور تأمين خوراک می شوند. لذا چنانچه پايين دست صنعت پتروشيمی نياز به محصوالت 
شاخص  اين  باشد،  نداشته  دسترسی  آن  به  ولی  باشد  داشته  مايع  خوراک  پتروشيمی های 

بخوبی آن را نشان خواهد داد.

از داخل نسبت به  نسبت خرید تجهیزات، مواد و خدمات فنی ـ مهندسی 
خارج: اين شاخص نشان خواهد داد که خودکفايی دانش و فناوری در زنجيره ارزش نفت 

و گاز در کشور در چه سطحی قرار دارد1.

برای هر شاخص عملکردی بايد زيرشاخص های عملياتی توسط نهاد قانون گذار طراحی گردد 
تا مسير تحقق شاخص کالن را مشخص و اندازه گيری نمايد. مثال ارتقای شاخص »ارزش 
از سه مسير »واردات  وارداتی«  پتروشيمی  به محصوالت  پتروشيمی صادراتی  محصوالت 
محصوالت وارداتی کم ارزش«، »تکميل زنجيره ارزش داخلی« و »افزايش قيمت محصوالت 
طراحیشاخص های  پس  است.  دستيابی  قابل  تجاری«  تفاهم نامه های  طريق  از  صادراتی 
نهايت طرح ها و  در  اينکه  است. ضمن  اهداف کالن  راهنمای تحقق  و  عملکردی، الزمه 
برنامه هايی که نتوانند نقش خود را در بهبود شاخص های جزئی يا کالن نشان دهند، از ميان 

گزينهها حذف خواهند شد.

)VCMStudy.ir( 1. مرکز مطالعات زنجيره ارزش نفت و گاز
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توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه زنجیره ارزش نفت و گاز

می توان گفت که صنعت نفت و گاز درآمدزاترين و سرمايه برترين حوزه اقتصادی کشور ايران 
است. ضمن اينکه ايران به عنوان يکی از کشورهای دارنده ذخاير عظيم نفت و گاز طبيعی 
میتواند نقشی مؤثر در بازارهای جهانی داشته باشد، لذا شرکت های دانش بنيان میتوانند با 
ورود به حوزه توليد تجهيزات و فناوری های پيشرفته نفت و گاز و بويژه زنجيره ارزش آن، به 
عنوان شرکت های تأمين کننده تجهيزات، گامی مهم و اساسی در مسير کاهش وابستگی و 

اثرپذيری از تحريم های اقتصادی بينالمللی بردارند.

مسائل محیط زیستی و پدافند غیرعامل

امروزه بحث آلودگی های محيط زيستی توليد شده در صنايع مختلف بسيار اهميت پيدا کرده 
و در واقع فشارهای قانونی و مردمی به صنايع در جهان رو به افزايش است. صنعت نفت 
و گاز از جمله صنايعی است که آاليندگی قابل توجهی دارد. با توجه به اهميت اقتصادی، 
سياسی و اجتماعی اين صنعت و نياز به توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز، بايد به اثرات به جا 
مانده آن بر محيط زيست آگاه بود و برای آن چاره انديشی کرد. ضمن اينکه ارزيابی و توجه 
به اثرات محيط زيستی طرح ها و پروژه های صنعتی، نقشی اساسی در نيل به اهداف توسعه 
پتروشيميايی،  و  پتروپااليشی  واحدهای  احداث  پروژه های  در  اگر  حقيقت  در  دارد.  پايدار 
محيط  اثرات سو  کاهش  يا  به حذف  موفق  تنها  نه  لحاظ شود،  زيستی  محيط  مالحظات 

زيستی میشود، بلکه سبب توسعه پايدار خواهد شد.

برای دست يافتن به توسعه پايدار الزم است در کنار توسعه صنعتی، به حفاظت و دفاع از 
دستاوردهای حاصل از توسعه همت گماشت، يعنی بايد بخشی از بودجه ای که به يک طرح 
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اختصاص يافته است، صرف بررسی طرح از ديدگاه پدافند غير عامل و مقاوم سازی و امنيت 
آن گردد. مالحظات و اقدامات پدافند غيرعامل نقش کليدی در کاهش مخاطرات، خسارات و 
تلفات ايفا مینمايد. در حقيقت توسعه و حرکت به سمت شرايط مطلوب، زمانی پايدار خواهد 
بود که در قالب پدافند غيرعامل اجرايی شود. پدافند غيرعامل با مشخص کردن تهديدات و 
ريسک های پيش روی يک زيرساخت به ارزيابی آن ها می پردازد و استراتژی هايی در جهت 

کاهش آسيب پذيری ها، آنچنان که نياز است وضع می کند.



57 گزارش سیاستی- اندیشکده اقتصاد مقاومتی

بخش پنجم
جمع بندی و نتیجه گیری

صنعت نفت و گاز درآمدزاترين و سرمايه برترين حوزه اقتصادی کشور است و به عنوان يکی 
از اساسی ترين صنايع موجود در کشور، نقش برجسته ای در اقتصاد ايران و به ويژه تحقق 
اقتصاد  بندهای 13، 14، 15و 18 سياست های کلی  به گونه ای که  دارد،  مقاومتی  اقتصاد 
مقاومتی به اين صنعت اختصاص يافته است. تا کنون نزديک به نيمي از ذخاير نفتي اثبات 
 شده جهان شامل انواع نفت خام و ميعانات برداشت شده است، اما با وجود اينکه ايران يکي 
از نخستين کشورها در آغاز توليد تجاري نفت بوده، کمي بيشتر از يک  سوم ذخاير اثبات 

 شده اش را برداشت کرده است.

خام فروشی در ازای سادگی، مضراتی را برای کشور به همراه دارد. بودجه جاری کشور را 
وابسته می کند، به راحتی تحريم پذير است و از همه مهم تر کشور را از عوايد توليد فرآورده های 
بجای  گاز  و  نفت  ارزش  زنجيره  توسعه  رويکرد  مقابل  در  می کند.  محروم  نفتی  ارزش  با 
اشتغالزايی های  آن می شود،  مرتبط  رونق صنايع  و  افزوده  ارزش  ايجاد  خام فروشی موجب 
مستقيم و غيرمستقيم به همراه می آورد، نقدينگی را به سمت توليد هدايت میکند و همچنين 
به علت معامالت خرد و متنوع، امکان فروش و بازاريابی آن در شرايط تحريم و غيرتحريم 
يافته،  تغيير سبک زندگی در کشورهای توسعه  با  اينکه  از نفت خام است. ضمن  راحت تر 
مصرف مواد پتروشيميايی برخالف فرآورده های سوختی روند کامال رو به رشدی دارد و تغيير 
رويکرد از خام فروشی به توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز، کاماًل راهبردی و آينده  نگرانه 

است.

کشورهای مختلف راهبردها و مدل های منطقی، غيررانتی، رقابتی و متنوعی را برای توسعه 
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زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز خود دنبال کرده اند. در حقيقت اگر زنجيره ارزش نفت و گاز 
پايين دستی  توليد«، »پااليش«، »پتروشيمی« و »صنايع  از چهار حلقه اصلی »اکتشاف و 
پتروشيمی شامل صنايع پليمری و صنايع شيميايی« تشکيل شده باشد، کشورهای مختلف با 
توجه به شرايط و اقتضائات داخلی خود، راهبرد خود را اينگونه انتخاب کرده اند که در کدام 
يک از حلقه های مذکور حضور جدی تر و پر رنگ تری داشته باشند. به عنوان نمونه آلمان 
و کره جنوبی با توجه به نبود منابع نفت و گاز داخلی، از حلقه پااليش تا صنايع پايين دستی 
پتروشيمی را بخوبی توسعه داده اند و در واقع بدين صورت خال واردات نفت خام را با ايجاد 
ارزش افزوده باال جبران نموده اند. اما کشور نفت خيزی همچون عربستان، فقط در دو حلقه 

ابتدايی يعنی توليد و پااليش ورود جدی داشته است. 

بطور کلی می توان گفت که کشورهای دارای منابع نفت و گاز حداقل در دو حلقه ابتدايی 
همچون  خيزی  نفت  کشورهای  که  چند  هر  دارند،  فعال  و  جدی  حضور  پااليش  و  توليد 
آمريکا، تا انتهای زنجيره ارزش نفت و گاز را بخوبی توسعه داده  اند. اما کشورهايی که منابع 
نفت و گاز ندارند، برای ايجاد سودآوری و حاشيه سود باال، نياز به توسعه بيشتر زنجيره ارزش 
و حضور جدی در حلقه های انتهايی پتروشيمی و صنايع پايين دستی آن دارند، در غير اين 
صورت سرمايه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز، برای اين کشورها بازده اقتصادی نخواهد 
داشت. لذا سه راهبرد کلی توسعه »از ابتدا تا انتهای زنجيره«، »از ابتدا تا ميانه زنجيره« و 
»از ميانه تا انتهای زنجيره« در رابطه با زنجيره ارزش نفت و گاز وجود دارد که در کشورهای 
مختلف با توجه به شرايط و سياست گذاری های داخلی، بکار گرفته شده است که بررسی 
نحوه ی توسعه صنعت نفت و گاز در کشورهای ونزوئال، چين، کره جنوبی، روسيه، عربستان و 
آلمان، نکته مذکور را تأييد می کند. ارزيابی شرايط و اقتضائات داخلی ايران نشان می دهد که 
مناسب ترين راهبرد برای اين کشور توسعه »از ابتدای تا انتهای زنجيره« است. اما در راستای 

اجرای اين راهبرد، مهم ترين مدل های توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز به شرح زير است:
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• و 	 دولتی  شرکت های  طريق  از  گاز  و  نفت  صنعت  مختلف  سطوح  يکپارچه  سازی 
نهادهای عمومی غيردولتی

• تشويق و ايجاد رقابت در صنايع مرتبط با نفت و گاز )توسعه از پايين به باال(	
• نگاه تلفيقی به دو صنعت پااليش و پتروشيمی از طريق توسعه پتروپااليشگاه	
• توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز با اتکا به فناوری های پيشرفته	
• توسعه پارک های شيميايی به عنوان الگوی نوين و بهينه توسعه صنعتی	

مدل های مذکور در کشور ايران به درستی به آن ها توجه نشده  يا مورد غفلت واقع شده است، 
به طوری که در حال حاضر صنعت پتروشيمی با مسائلی از قبيل معماری نامتوازن زنجيره 
ارزش، مشکل تأمين خوراک واحدهای پايين دست و عدم تکميل زنجيره ارزش نفت و گاز 

درگير است.

البته بدون وجود عزم و اراده  جدی »دولت«، تحقق سياست توسعه متوزان زنجيره ارزش 
نفت و گاز غيرممکن است. در حقيقت ذينفع بودن دولت از خام فروشی از طريق شرکت 
ملی نفت، مانعی بزرگ در راستای رسيدن به توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز مطابق با اسناد 
باالدستی کشور است. لذا سياست گذاران کشور بايد با اصالح روابط مالی وزارت نفت، انگيزه 
شرکت ملی نفت در فروش داخلی نفت خام و ميعانات گازی را بيش از صادرات اين دو ماده 
هيدروکربوری کنند. ضمن اينکه بايد توجه کرد سياست ها و قوانينی که در راستای پيشبرد 
اهداف کشور تدوين می گردد، منجر به تغيير تعادل حکمرانی و ساختار نهادی در بخش های 
مختلف از جمله صنعت نفت و گاز می شود. نکته حائز اهميت مواجهه فعاالنه با اين تغييرات 
و پيش بينی سازوکار مناسب در راستای ايجاد هماهنگی و يکپارچگی بين ارکان فعال در 

اين صنعت است.

برای تحقق سياست توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز عالوه بر انتخاب راهبرد و مدل صحيح 
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توسعه، نياز است به الزامات اجرايی توسعه زنجيره ارزش توجه نمود و به هر يک متناسب 
با شرايط و اقتضائات داخلی کشور پاسخی مناسب داده شود که مهم ترين آن ها به شرح زير 

است:

• تحليل بازار داخلی و خارجی محصوالت	
• تأمين پايدار خوراک و يوتيليتی	
• مکان يابی طرح ها شامل طرح های موردی يا هاب های شيميايی	
• قيمت گذاری خوراک، يوتيليتی و محصوالت 	
• نظام مالکيت	
• تأمين منابع مالی	
• نقش تنظيم گری 	
• تشخيص ميزان وابستگی در اليسنس ها و انتقال فناوری	
• شاخص گذاری صحيح برای هدايت و رصد وضعيت زنجيره ارزش نفت و گاز	
• توسعه شرکت های دانش بنيان در حوزه زنجيره ارزش نفت و گاز	
• مسائل محيط زيستی و پدافند غيرعامل	
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