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چکیده
هدف این مطالعه معرفی و تحلیل راهبردهای کارآمدسازی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحرری هرای
تحمیل شده بر آن با استفاده از روش پژوهش  SWOTمیباشد؛ بنابراین ،در راستای تبیین شرایط سازمانی
و پیرامونی این صنعت ،در مجموع  27عامل محیطی داخلی ( 73نقطه قوت و  8ضعف) و  72عامل محیطری
خارجی ( 74فرصت و  5ضعف) اثرگذار بر آن استخراج گردید .سپس با توجه به این عوامل داخلری و شررایط
اثرگذار خارجی  2راهبرد تهاجمی 77 ،راهبرد محافظهکارانه 3 ،راهبرد رقابتی و  1راهبرد تردافعی بررای رل
مسائل و رفع محدودیتهای مبتال به صنعت معرفی شد .در مر له بعد ،این راهبرردهرا براسراد دوره زمرانی
مورد نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتراهمردت (شرامل  71راهبررد) و بلندمردت (شرامل  79راهبررد)
تقسی بندی گردید و سرانجام هر کدام از آنهرا براسراد میرنان اهمیرت و کیفیرت اثرگرذاری در مقابلره برا
تحری ها و کاهش خسارات ناشی از آنها اولویت بندی شدند.
واژگان کلیدی :تحری  ،صنعت نفت و گاز ،روش .SWOT

 7این مقاله برگرفته از مطالعه ای است که در مؤسسه مطالعات انرژی سبحان انجام گردیده و کارفرمای آن سازمان پدافند
غیرعامل میباشد.
 2دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز)mhm.shiri@gmail.com( .
3دکتری اقتصاد انرژی دانشگاه عالمه طباطبائی
 4دکتری اقتصاد انرژی ،مدیر عامل موسسه مطالعات انرژی سبحان
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 .1مقدمه
پس از گذشت قریب به یک سال و نی از روز اجرای برجام درنهایت رئیس جمهرور ایرا ت متحرده در 78
اردیبهشت  8( 7321می  )2978در قالب یک سخنرانی و با امضاء یک یادداشت امنیرت ملری ()NSPM
رسماً خروج این کشور از برجام و تغییر سیاستها و اقدامات آمریکا نسبت به شرایط پیش از برجام را اعالم
نمود؛ وی در این سخنرانی توافق برجام ( 2)JCPOAرا یرک توافرق فاجعره برار خوانرد و ایرن توافرق را
زمینهساز توسعه اقدامات منطقه ای ایران و عدم بازدارنردگی در دسرتیابی ایرن کشرور بره سرالح هسرتهای
دانست .پس از اعالم ترامپ درخصوص لغو کلیه تعهردات تحریمری آمریکرا منردرج در بخرشهرای  4و 1
پیوست  2برجام ،وزارت خنانه داری آمریکا در قالب یک بیانیه فهرست تحری های مدنظر برای ا یراء را در
دو بازه زمانی  29و  789روزه از تاریخ مذکور اعالم نمود که بر این اساد تحری صنعت نفت و گاز کشرور
مشتمل بر هر نوع تعامل تجاری ،اقتصادی و فنی با بخشهای مختلف این صنعت و شرکتهای ملی نفت
ایران ( ،3)NIOCبازرگانی نفت ایران ( 4)NICOو ملی نفتکش ایرانی ( 5)NITCدر زمره تحری هرای
 789روز قرار گرفت و بدین ترتیب  73آبان سال  4( 7321نوامبر سال  )2978بهعنوان روز اجررای مجردد
تحری های این صنعت شناخته شد؛ همچنین همنمان با آغاز تحرری هرای  29روزه از  75مررداد 1( 7328
آگوست  )2978رئیس جمهور ایا ت متحده با صدور فرمان اجرایی  73841چارچوب و مفاد اجرایی سرازی
کلیه تحری های اقتصادی علیه کشور از جمله تحری های نفتی مورخ  73آبان را مشخص نمود .با این ال
از آنجایی که بر اساد بندهای  4Bو  Cبخش ( 7245)dقانون  NDA1رئیس جمهور موظف است پیش
از اعمال هرگونه تحری فروش نفت ایران از کفایت مینان نفرت و فررآوردههرای نفتری موجرود در برازار و
جایگنینی کاهش فروش نفت ایران توسط سایر کشورهای تولیدکننده اطمینان اصل نماید؛ لذا برا عنایرت
به وضعیت کنونی بازار ،هدف مطلوب دولت آمریکا درخصوص به صفر رساندن صادرات نفرت ایرران از روز
اجرای تحری های نفتی مورخ  73آبان ماه محقق نشد و دولت این کشور بهمنظور فظ تعادل بازار مجبرور
به اعطاء معافیت خرید برای برخی از مشتریان کنونی نفت ایران گشت؛ بهگونهای که هشت کشرور چرین،
هند ،ترکیه ،ژاپن ،کرهجنوبی ،ایتالیا ،یونان و تایوان برای یک دوره زمانی شش ماهه نسبت به خرید نفت از
ایران تا سقفی مشخص و مستثنی شدن از تحری های اقتصادی آمریکا معافیت دریافت نمودند 1.عالوه برر
این ،معافیتهای مربوط به چابهار ،خرید گاز ترکیه و عراق را نین بایستی به این موارد اضافه کررد .بره هرر
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)National Security Presidential Memorandum (NSPM
)Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA
3
)National Iranian Oil Company (NIOC
4
)Naftiran Trade Company (NICO
5
)National Iranian Tanker Company (NITC
6
)Natinal Defense Authorization Act, 2012 (NDA
2

 1بر اساد گنارش بلومبرگ مینان معافیت شش ماه خرید نفت از ایران توسط سه خریدار مه آسیایی یعنی کشورهای چین،
هند و کره جنوبی به ترتیب برابر با  399 ،319و  299هنار بشکه درنظر گرفته شده اسرت .میرران معافیرت خریرد نفرت ایرران
توسط ترکیه معادل با  19هنار بشکه در روز تعیین شده است و درخصوص مینان معافیرت خریرد نفرت توسرط ژاپرن ،ایتالیرا و
یونان هنوز اخبار تائید شده ای در دست نیست.
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ال علیرغ اینکه این معافیتها میتواند در فظ فروش بخش از نفرت و محصرو ت پتروشریمی ایرران
کارساز باشد ،ولی بایستی به این نکته توجه کرد که او ً معافیتها مذکور شش ماهه است و بعد از آن شاید
تمدید نشود؛ ثانیاً صادرات نفت و محصو ت پتروشیمی با اعمال مجدد تحری هرا نسربت بره دوره قبرل از
تحری (دوره برجام) کاهشیافته است؛ ثالثاً روند ترممین منرابع مرالی و تجهیرنات و ماشرینآ ت برخری از
پروژههای صنعت نفت و گاز با برقراری تحری ها دچار مشکل شده است؛ رابعاً ارائه خدمات بیمهای توسرط
شرکتهای خارجی به کشتیهای امل نفت و محصو ت پتروشیمی ایران با اعمال مجردد تحرری هرا برا
اختالل روبرو گردیده است و نهایتاً کشتیهای خارجی همانند قبل نمیتوانند در بنادر ایرران پهلرو بگیرنرد.
ازاینرو ،بایستی سیاستها و راهبردهایی را در نظر گرفت که بتواند پیامردهای منفری و خسرارات ناشری از
تحری ها را در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش دهد .لرذا ،در ایرن مقالره برا اسرتفاده از روش تحقیرق سروآت
( 7)SWOTابتدا با تحلیل وضعیت داخلی صنعت نفت و گاز کشور نقاط قوت و ضعف صنعت ا صاء می-
گردد و سپس با بررسی آخرین وضعیت شرایط خارجی مترتب بر این صنعت ،فرصتهرا و تهدیردات پریش
روی صنعت تبیین میشوند .سپس در چارچوب روش  SWOTراهبردهرای مواجهره برا شررایط خرارجی
مبتنی بر کاستی و توانمندیهای داخلی در قالب چهار راهبرد استاندارد این روش یعنی راهبردهای تهاجمی،
محافظهکارانه ،رقابتی و تدافعی بهمنظور دستیابی به اهرداف مطلروب معرفری مریشروند و درنهایرت ایرن
راهبردها براساد دوره زمانی مورد نیاز برای عملیاتی شدن و نین درجه اهمیت و تمثیرگرذاری در مقابلره برا
تحری ها و کاهش خسارات ا تمالی طبقهبندی خواهند شد؛ بنابراین ،انتظار میرود که در صورت عملیراتی
سازی داقل برخی از راهبردهای مطرو ه توسط نهادهای مسئول تا د قابلتوجهی از شدت آسریبهرا و
پیامدهای منفی ناشی از تحری های این صنعت تعدیل خواهد شد.

 .2مبانی نظری و روششناسی پژوهش
2

برای استخراج راهبردهای متناسب با شرایط داخلی و محیط پیرامونی یک سرازمان  ،رویکردهرا و فنرون
بسیاری میتواند مورداستفاده قرار گیرند اما در میان آنها روش تجنیهوتحلیل  SWOTیکی از شناخته
شده ترین و متداولترین تکنیکهای استخراج راهبردهای متناسب با واقعیتهای ناظر بر یرک سرازمان
میباشد .این روش که در ادبیات مقا ت فارسی بهعنوان روش تحلیل سوات ه شناخته میشود نروعی
از ابنار برنامهرینی راهبردی است که برای ارزیرابی وضرعیت داخلری و خرارجی یرک سرازمان اسرتفاده
5
میشود SWOT .درواقع متشکل از رف اول چهار واژه انگلیسی قروتهرا ،3ضرعفهرا ،4فرصرتهرا
و تهدیدهاست 1که در این بین قوتها و ضعفها ناظر بر عوامل داخلری و فرصتها و تهدیدات نین مرتبط
)Strength, Weakness, Opportunities & Threats (SWOT

1

 2سازمان مورد مطالعه در این مقاله صنعت نفت و گاز کشور میباشد.
3

Strength
Weakness
5
Opportunities
6
Threats
4
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با عوامل خارجی و پیرامونی سازمان هستند .درواقع از این روش عالوه بر برنامهرینی راهبرردی برهطرور
کلی در تحلیل وضعیت سازمانها استفاده میشود .درواقع این تحلیل را باید ابناری کارآمد برای شناسایی
شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانی که بر این اساد راهبردهای مقتضی و واقع بینانره بررای
موفقیت هر چه بهتر عملکرد آتی سازمان ارائه میدهد .این تکنیک اولین بار همانطور که از محتوای آن
مشخص است در سیست های نظامی و سپس در مدیریت صنعتی و کارخانههرا بره کرار بررده مریشرد و
ک ک از سال  7229وارد سیست های مدیریتی و برنامهرینی شد .مه ترین ویژگی سوآت این اسرت کره
میتوان بدون نیاز به تحلیلهای کمّی و محاسبات ریاضیاتی به تحلیل دادهها و تدوین راهبررد پرداخرت
در الیکه سایر روشها و تحلیلها نیاز به آمار و اطالعات کمّی و همچنین فرمولهای پیچیرده ریاضری
دارند .این تکنیک به سادگی و با استفاده از روشهای کیفی امکران اسرتفاده از یافترههرا و اطالعرات را
فراه میسازد
بدین ترتیب در روش  SWOTابتدا خالصهای از عوامل درونی و بیرونی تمثیرگرذار برر آینرده سرازمان
شناسایی و فهرست میشوند و پس از آن مبتنی بر این عوامل راهکارهای راهبردی برای استفاده هر چه
بهتر از توانمندیهای درونی و فرصتهای بیرونی برای مواجهه مؤثر با نقاط ضعف درونی و محردودیت-
های بیرونی ارائه میشود .منظور از نقاط ضعف ،قوت ،تهدیدها و فرصتهای یک سازمان عبرارت اسرت
از؛
نقاط ضعف :خصوصیاتی هستند که مانع از رسیدن به ممموریت و دستیابی به پتانسریل کامرل سرازمان
میشوند و منجر به تخریب نفوذ موفقیت و رشد سازمانی میشوند .نقاط ضعف فاکتورهرایی هسرتند کره
استانداردهایی که یک سازمان ا ساد میکند باید در آنها موفق بشود را تحقق نمیبخشد.
نقاط قوت :خصوصیاتی هستند که سازمان را قادر به سن اجرای وظایف خرود مریکنرد؛ ایرن نقراط،
مبنایی برای تداوم موفقیت سازمان هستند .نقاط قوت میتوانند محسود یا نامحسود باشند و مرواردی
هستند که یک سازمان مبتنی بر منیت بومی ،فنی و انسانی از آنها بهرهمند بوده و یا در آنها تخصرص
پیدا نموده است این ویژگیها مقام نقشی متماین برای سازمان میشوند.
تهدیدها :تهدیدها هنگامی به وجود می آیند که شرایط محیط خارجی ،قابلیت اطمینان و موفقیت یرک
سازمان را به خطر میاندازد .تهدیدها هنگامیکه با نقاط ضعف ارتباط پیدا میکند میتوانند آسیبپرذیری
بیشتری به بارآورند .هنگامیکه یک تهدید بهوجود میآید ،ثبات و بقا سازمان میتوانرد در معرر خطرر
قرار گیرد.
فرصتها :این شرایط توسط محیطی که سازمان در آن فعالیت میکند ارائه میشوند؛ فرصرتهرا زمرانی
بهوجود می آیند که یک سازمان بتواند از شرایط محیطی خود برای برنامهرینی و اجرای راهبرردهرایی کره
باعث موفقیت بیشتر میشود ،استفاده کند؛ سازمانها میتوانند با استفاده از فرصرتهرا از منیرت رقرابتی و
ضور مؤثرتری بهرهمند شوند.
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همانطور که بیان شد نقراط قروت و ضرعف داخلری در زمرره فعالیتهای قابل کنترل سازمان قرار میگیرند
که سازمان آنها را به شیوهای بسیار عالی یرا بسریار ضعیف انجام میدهرد و مترمثر از کرارایی و عملکررد
مدیریت داخلی سازمان میباشد اما فرصتها و تهدیدات از جنس موضروعات خرارج سرازمان هسرتند کره
درنتیجه شرایط پیرامونی بر یک سازمان ادث میشوند .بر این اساد برای تعیین راهبردها ،ابتدا به ترتیب
اولویت نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها با نگاه به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی گردیده
و در قالب ماتریس  SWOTدستهبندی میشود و متعاقباً برمبنای چارچوب ارائهشده راهبردهای متناسرب
با هریک از شرایط داخلی و بیرونی مفرو به شرح مندرج در ماتریس جدول ( )7استخراج میشود؛
جدول شماره ( )7شکل کلی ماتریس  SWOTو راهبردهای مواجهه با این شرایط
عوامل درونی
شرایط بیرونی
تهدیدها ())Threats(T
فرصتها
())Opportunities(O

قوتها ())Strengths(S

ضعفها ())Weaknesses(W

راهبرد رقابتی ()ST
بهرهمندی از قوتها بهمنظور جلوگیری
از تهدیدها
راهبرد تهاجمی ()SO
با اتکا به توانمندیها درصدد بهره
جستن از فرصتها

راهبرد تدافعی ()WT
کاهش نقاط ضعف توامان با پرهین
از تهدیدها
راهبرد محافظهکارانه ()WO
غلبه بر ضعفها با بهرهمندی از
فرصتها

درنهایت بسته به ماهیت نقاط ضعف ،قوت ،تهدید و فرصت ،راهبردهای مستخرج به لحاظ بعد زمانی اجررا
دستهبندی میشوند.

 .3یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
 .1-3تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید صنعت نفت و گاز کشور و استخراج
ماتریس SWOT
بهمنظور بررسی آثار تحری های نفتی بر عملکرد صنعت نفت و گاز کشرور و ارائره سیاسرتهرای مقتضری
بهمنظور مواجهه و مدیریت بهینه این شرایط ،مبتنی بر روش پژوهش این مطالعه عوامل محیطری اثرگرذار
بر این صنعت را به دودسته اصلی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضرعفهرا) و عوامرل خرارجی (فرصرتهرا و
تهدیدات) تقسی بندی نموده و بر اساد این عوامل ،راهکارهای راهبردی متناسب با شرایط کنونی ناظر بر
این صنعت ارائه میشود .در ادامه با عنایت به ماهیت تحری های صنعت نفت و گاز کشور به بررسی نقراط
ضعف و قوت صنعت پرداخته و درنهایت ماتریس  SWOTصنعت استخراج میگردد.
نقاط قوت
با بررسی ظرفیتهای موجود صنعت نفت و گاز کشور میتوان مه ترین نقاط قوت این صنعت را بره شررح
ذیل ا صاء نمود؛
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 .7امکانپذیر بودن افنایش صادرات گاز به کشرورهای همسرایه :براسراد آمارهرای منتشرره توسرط BP
( 71/2 ،1)2978درصد از ذخایر گرازی جهران در ایرران قررار دارد کره جر آن برال برر  33/2تریلیرون
مترمکعب می باشد .با توجه به کشورهای همسایه نیازمند به گاز ایران از جمله پاکستان ،هند ،عراق ،عمران
و ترکیه و افنایش تولید گاز طی سالهای آتی بواسرطه بهررهبررداری از فازهرای  74 ،73و  22-24و نیرن
مستثنی شدن صادرات گاز از تحری های اخیر ایا ت متحده امکان افنایش صادرات گاز در طی سرالهرای
آتی و جبران خسارت ناشی از کاهش صادرات نفت ،فرآورده و محصو ت پتروشیمی وجود دارد.
 .2بهره برداری از پا یشگاه ستاره خلیج فارد و خودکفایی در بخش بننین :در شرایط تحرری هرای فعلری،
بهرهبرداری از پا یشگاه ستاره خلیجفارد از دو جنبه ائن اهمیت است )7 :خودکفرایی در تولیرد بنرنین)2،
افنایش مصرف داخلی میعاناتگازی .چون با بازگشت تحری ها ،واردات بننین و صادرات میعاناتگازی دچار
مشکل میشود؛ پس با بهرهبرداری از این پا یشگاه ،این دو مشکل تا د قابلتوجهی رفع میشود .آمارهرا
نشان میدهد که در اواخر دوره برجام ،تولید میعاناتگازی  159هنار بشکه در روز و صادرات نین  259هرنار
بشکه در روز بوده است .ولی با برقرار تحری ها و با توجه به برخی معافیتها ،امکان صادرات میعاناتگازی
 759-299هنار بشکه در روز خواهد بود و صادرات  49تا  799هنار بشکه در روز با مشکل مواجره خواهرد
شد 2.از این رو ،اگرچه دو فاز از این پا یشرگاه بره بهررهبررداری رسریده و نقطره قروتی بررای اسرتفاده از
میعاناتگازی محسوب میشود ،اما تکمیل فاز سوم پا یشگاه ستاره خلیجفارد ،میتواند ترا ردود زیرادی
مشکل صادرات میعاناتگازی را در شرایط تحریمی مرتفع کند.
 .3فروش نفت در بورد علیرغ ج پایین :یکی از مه ترین د یل موفقیت آمریکا و کشرورهای غربری
در کاهش صادرات نفت ایران از  2/5به  7میلیون بشکه در روز ،طی تحرری هرای دوره قبرل ،انحصرار در
صادرات نفت ایران توسط امور بینالملل شرکت ملی نفت بود و لذا با تحری این شررکت ،کشرورها دیگرر
نتوانستند از آن نفت خریداری کنند .در صورتی که صادرکنندگان متعددی وجود داشرته بودنرد ،شناسرایی و
تحری آنها سختتر بود .از این رو با فروش نفت در بورد (در راستای بند  73سیاستهای کلری اقتصراد
مقاومتی و بند (ح) ماده  4قانون پنج ساله برنامه شش توسعه کشور) و تسویه ریالی معامالت آن ،عالوه بر
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2ظرفیت تولید روزانه میعانات گازی کشور بر اساد گنارشهای مقامات وزارت نفت در دود  159هنار بشکه در روز میباشد
که از این مینان  319هنار بشکه آن در سه فاز پا یشگاه ستاره خلیج فارد و  799هنار بشکه دیگر نین روزانره در پتروشریمی
برزویه مصرف میشود؛ همچنین سب معافیت نفتی اعطاء شده به کره جنوبی معادل  759هنار بشکه در روز از این محصرول
به این کشور صادر میشود؛ لذا با توجه به افنایش تولید میعانات گازی ناشی از وارد مدار تولید شدن برخری از فازهرای میردان
گازی پارد جنوبی از جمله فازهای  22 ،74 ،73و  23و نین نوسانات خرید میعانات گازی توسط کره جنوبی ،به نظر می رسرد
که کشور به اندازه  49تا  799هنار بشکه در روز درخصوص صادرات این محصول با مشکل مواجه شود.
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تعدد خریداران نفت کشور امکان وصول عایدات اصل از فروش این محصول نین به شدت تسهیل خواهرد
7
شد.
 .4وجود ظرفیت پا یشی و پتروشیمی قابل مال ظه در بخرش پرائیندسرتی نفرت و گراز :در رال اضرر
ظرفیت پا یشی کشور  7229هنار بشکه در روز (نفت و میعاناتگاز) و ظرفیت تولید وا ردهای پتروشریمی
 15میلیون تن در سال میباشد .این ظرفیت فرآوری نفت و گاز بهعنوان منیتی برای مقابلره برا تحرری هرا
محسوب میگردد؛ چون در تحری ها ،صادرات نفت و میعاناتگازی دچار مشکل خواهد شد و اگرر ظرفیرت
داخلی در کشور وجود داشته باشد ،میتوان این محصو ت را در داخل فرآوری و صادرات نمرود .همچنرین،
در بخش پتروشیمی نین ،وقتی صادرات برخی محصو ت همچون LPG2و یا میعاناتگازی دچرار مشرکل
شود ،میتوان در وا دهای پتروشیمی مورداستفاده قرار بگیرد.
 .5مدیریت بخش پتروشیمی توسط شرکتهای خصوصی :یکی منیتهای بخش پتروشیمی ،خصوصی بودن
آن است که موجب میشود از یک طرف محصو ت پتروشیمی توسط بازیگران مختلفی صرادر گرردد و در
نتیجه شناسایی و تحری صادرات این محصو ت به را تی انجام نگرفته و روند صادرات با اختالل کمتری
ادامه داشته باشد .از طرف دیگر ،بخشهای خصوصی بهمنظور پاسخگو برودن بره سرهامداران ،نسربت بره
وا دهای دولتی تالش بیشتری برای عدماختالل در روند تولید و فروش محصو ت داشته باشند.
 .1نقدینگی با برای جهتدهی به سمت تولید و صادرات :آمارهای ارائهشده از سوی بانک مرکنی راکی
از آن است که در پایان سال  ،7321ج نقدینگی کشور بال بر  75222هنار میلیارد ریال بروده اسرت .از
اینرو ،این ج از نقدینگی در صورتی که به درستی هدایت گردد ،میتواند برهعنروان یرک منیرت بررای
ا داث و تکمیل بخشهای نیمه تمام بخشهای با دستی و پائیندستی و پروژههرای برا مقیراد کوچرک
صنعت نفت و گاز بکار گرفته شود.
 .1وجود بازارهای بنرگ عرضه و تقاضای انرژی در همسایگی کشور :بررسی کشورهای اطراف ایران اکی
از این است که برخی کشورها از جمله پاکستان ،ترکیه و عراق به منابع انرژی ایران براخخص گراز و بررق
نیاز جدی دارند و برخی کشورهای دیگر ازجمله کشورهای اشیه دریای خنر که به آبهای آزاد راه ندارند،
به ایران برای انتقال انرژی نیاز دارند .لذا ،ایران با استفاده از این شرایط و با افنایش تجارت در بخش انرژی
میتواند دود زیادی ،آسیبها و پیامدهای ناشی از تحری ها را کاهش دهد.

 7بر اساد اطالعیه عرضه وزارت نفت در  29مهر ماه  7321درخصوص عرضه مینان  7میلیون بشکه نفرت در برورد برا امکران
تسویه  %29ریالی و  % 89ارزی ،در نهایت عرضه نفت خام در دو مر له شش و بیست آبان ماه امسال صورت پذیرفت که در مر له
اول  289هنار و در مر له دوم  199هنار بشکه از طری این بازار به فروش رسید.
)Liqueified Petroleum Gas (LPG

2
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نقاط ضعف
با بررسی واقعیتهای درون ساختاری صنعت نفت و گاز کشور میتوان مه ترین نقاط ضرعف کنرونی ایرن
صنعت را به شرح ذیل ا صاء نمود؛
 .7عدم ضور گسترده بخش خصوصی در صادرات نفت :عدممشارکت بخرشهرای خصوصری در فرروش
نفت ،یکی از د یل سرعت و سهولت تحری نفتی ایران مریباشرد .فقردان برنامره در سرالهرای گذشرته
بهمنظور ایجاد سازوکار سختافناری و نرمافناری برای ضور بخش خصوصی در صرادرات نفرت ،موجرب
گردید که در ال اضر ،بخش خصوصی نتواند ضور گسترده و معناداری در صادرات این محصول داشته
باشد .البته با وجود گشایش ایجاد شده در بازار بورد برای ضرور بخرش خصروص در تجرارت نفرت امرا
همچنان با عنایت به ج صادرات روزانه نفت ،ضور بخش خصوصی بایستی در فروش نفت افنایش یابد
تا بتواند خسارات ا تمالی تحری ها را کاهش دهد.
 .2نبود شرکت های خصوصی نفتی برا قردرت ترممین مرالی در صرنعت نفرت ،گراز و پتروشریمی :یکری از
ضعفهای کشور در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ،نبود شرکتهایی با قدرت تممین مالی میباشند .در ال
اضرر ،عمررده شررکتهررای داخلرری کره در پررروژههررای صرنعت نفررت ،گرراز و پتروشریمی ضررور دارنررد،
بهصورت EPC7فعالیت میکنند و کمتر شرکتی وجود دارد که بتواند در این پروژه عالوه بر امور مهندسری
و ساخت ،تممین مالی پروژهها را بپذیرد .در الی که اکثر پروژههای صنعت نیاز به منابع مالی قابل توجهای
دارد .بهعنوان مثال پروژههای همچون NGL2300 ،2NGL3200و پروژههایی در بخش پتروشریمی،
علیرغ اینکه در دست بخشهای خصوصی است ولی تممین مالی این پروژهها یکی از مشکالت اساسی در
عدم بهرهبرداری آنها میباشد.
 .3فقدان زیرساختهای مناسب برای استفاده از میعاناتگازی مازاد :در تحری هرای دوره قبرل ،صرادرات
میعاناتگازی که عمده آن در وزه پارد جنوبی تولید میگردید ،با مشرکل مواجره بروده اسرت .درواقرع
زیرساختها به گونهای است که امکان استفاده داخلی و یا شیرینسازی و صادرات آن وجود نردارد .همرین
موضوع بهعنوان یکی از ضعفها در این بخش محسوب میگردد .زم بره ذکرر اسرت کره اگرر امکران
صادرات میعاناتگازی وجود نداشته باشد ،در صورت نبود زیرساخت برای ذخیرهسازی ،بهمنظرور کراهش
تولید میعانات میبایست تولید گاز در پاد جنوبی کاهش یابد یا میعانات گازی تولید شده سوزانده شود.
 .4محدودیت در ناوگان جابجایی  LPGکشور :علیرغ اینکه ناوگان نفتکش ایران از ظرفیرت برا یی
برای صادرات نفت برخوردار است ولی ظرفیت ناوگان مل محصو تی از قبیل  LPGبا مشکل مواجره
است .از گذشته کشتیهای خارجی برای صادرات  LPGاستفاده میشرد ولری برا بازگشرت تحرری هرا،
ازیکطرف ،تممین این کشتی با مشکل مواجه شد و از طرف دیگر ،هنینرههرای مربروط بره اجراره ایرن
کشتیها افنایش یافته است و این شرایط صادرات  LPGرا با مشکل مواجه نموده است.
)Engeenering, Procurement, Construction (EPC
)Natural Gas Liquids (NGL

1
2
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فرصتها
با بررسی شرایط پیرامونی صنعت نفت و گاز کشور میتوان مه ترین فرصتهای پیش روی صنعت را به
شرح ذیل تبیین نمود؛
 .7عدم آمادگی کشورهای نفتی برای افنایش تولید نفت به منظور جایگنینی با نفت ایران :در شرایط فعلی
در سمت رقبا و مشتریان نفتی کشور ،وضعیت به گونهای است که امکان صفر کردن صادرات نفت ایران
وجود ندارد و این موضوع فرصتی برای ایران است تا داکثر صادرات نفت را در شرایط تحریمری داشرته
باشد
 .2وابستگی شدید کشورهای شرق آسیا (چین) ،هنرد ،ترکیره و عرراق محصرو ت پتروشریمی :یکری از
فرصتهای کنونی کشور سه با در سبد واردات محصو ت پتروشیمی مشتریان راهبردی خود از قبیل
چین ،هند ،ترکیه عراق میباشد .بهعنوان مثال سه ایران در سربد واردات پلریاتریلن ،مترانول و LPG
چین به ترتیب  21/1 ،72/15و  14درصد می باشد و یا در سربد واردات مترانول ،اوره ،آمونیرا و اتریلن
گالیکول هند به ترتیب  33/72 ،28/27 ،51/38و  74/15درصد میباشرد .در سربد وارداتری پلریاتریلن،
پلیپروپیلن ،اوره و  LPGعراق نین سه کشور بره ترتیرب  88/3 ،72/2 ،37/5و  12درصرد مریباشرد.
همچنین ،آمارهای مربوط به واردات محصو ت پتروشیمی ترکیه نین نشان میدهد کره سره کشرور در
واردات پلیاتیلن و اوره به ترتیب  78و  75/35درصد اسرت .ایرن موضروع نشراندهنرده وابسرتگی ایرن
کشورها به محصو ت پتروشیمی ایران میباشد.
 .3عدم امکان جایگنینی محصو ت پتروشیمی ایران تی در بلندمدت :با توجه بره مطالرب فروقالرذکر،
جایگنین کردن محصو ت پتروشیمی ایران در بازار جهانی به سرمایهگذاری چهار یا پنج ساله نیاز دارد و
در صنعت پتروشیمی جایگنینی محصول توسط رقبا اغلب بسیار زمان بر است؛ بنرابراین رذف ایرران از
بازار پتروشیمی شدنی نیست و فرراوان هنینره برر اسرت و بره قیمرت تعطیلری وا ردهای پتروشریمی در
کشورهای مشتری ایران تمام خواهد شد.
 .4رشد تقاضای محصو ت نفتی و پتروشیمی در شرق آسیا :بره پریشبینری آژانرس برینالمللری انررژی
( ،7)IEAتولید محصو ت پتروشیمی تا سال  2959میالدی نندیک به نیمی از رشد تقاضرا بررای نفرت
خام را به خود اختصاص میدهند .براساد گنارش این آژانس ،در الی که رشرد فرروش وسرائط نقلیره
الکتریکی 2و بهبود بیشتر راندمان مصرف سوخت ،تقاضا برای نفرتخرام از سروی بیشرتر وسرایل نقلیره
جادهای را کاهش داده است؛ پیشبینی میشود تولید ترموپالستیکهرای 3کلیردی در فاصرله سرالهرای
 2979تا  2959میالدی با افنایش بیش از دو برابری همراه باشد .به این ترتیب تقاضا بررای محصرو ت
پالستیکی سبب میشود تولید محصو ت پتروشیمی تا سال  2939میالدی بریش از یرک سروم از رشرد
تقاضای جهانی نفتخام را به خود اختصاص دهند .انتظار میرود این رق تا سال  2959میالدی به دود
1

)International Energy Agency (IEA
. Electric Vehicles
3
. Key Thermoplastics
2

56

راهبردهای کاربردی مواجهه با تحریمهای صنعت نفت و گاز...

نیمی از رشد تقاضا برای نفت خام برسد که در نتیجه آن تا میانه قرن جاری روزانه هفت میلیون بشکه در
روز به رق تقاضا برای نفت خام افنوده میشود .ال ایران به دلیل برخرورداری از منرابع غنری از گراز و
طرحهای توسعهای عظی خود در این وزه ،دارا بودن خورا رقابتی و داشتن ظرفیت با برای توسرعه
مگا پروژهها ،از پتانس یل با یی برای تبدیل شدن بره یرک برازیگر کلیردی در برازار جهرانی پتروشریمی
برخوردار است.
 .5امکرران توسررعه صررنایع کوچررک فرررآوری در رروزه نفررت و گرراز از قبیررل ،MiniRefinery
 :MiniGTL ،MiniNGLامروزه تکنولوژیهای با مقیاد کوچک نقش مهمی در فررآوری نفرت و
گاز دارند .این تکنولوژیها به دلیل منیتهایی همچون نیاز به سرمایهگذاری اولیه کمتر ،انعطرافپرذیری
بیشتر ،دوره زمانی کمتر برای بهره برداری و مواردی از این قبیرل در صرنعت نفرت و گراز دارای اهمیرت
هستند .در ایران نین در ال اضر ،پا یشگاههای در مقیاد کوچک ساختهشدهاند که در مجمروع دارای
ظرفیت  799هنار بشکهای می باشد .همچنین با توجه به ج با ی گازهای تولیدی ،این امکان وجرود
دارد تا تکنولوژیهای با مقیاد کوچکی همچون  MiniNGLو  MiniGTLنیرن در کشرور توسرعه
پیدا کند.
تهدیدات
مه ترین تهدیدات و محدودیتهای پیرامونی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحری های تحمیلی برر
این صنعت به شرح ذیل میباشد؛
 .7عدم پیروی شرکت های خصوصی خارجی از رویکرد دولت هایشران در قبرال اعمرال مجردد تحرری هرا:
علیرغ این که دولتهای کشورهای چین ،اتحادیه اروپا و کشورهای دیگرر برا خرروج آمریکرا از برجرام و
بازگشت تحری ها مخالف بودهاند ،ولی شرکتهای خصوصی که با کشور ایران در ارتباط هستند ،با تحرری
ایران روابط خود را با کشور قطع کرده و یا کاهش دادند .زم به ذکر است که عمده شرکتهای اروپای که
با ایران روابط تجاری داشتند ،خصوصی میباشند .درواقرع تررد از جرائمری کره آمریکرا بررای تجرارت و
همکاری اقتصادی با ایران در نظر میگیرد ،موجب میشود تا این شرکتها با ایران همکاری نداشته باشند.
 .2عدماجرای برنامه عملیاتی مشخصی از طرف کشورهای پایبند به برجرام بررای فرظ روابرط در صرنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی :با وجود اینکه اکثر کشورها باخخص کشورهای طرف تجاری با ایرران ،برا بازگشرت
تحری ها مخالفت کرده بودند ،ولی به لحاظ روابط تجاری و مالی با ایران برنامه عملیراتی مشخصری اجررا
نکردند .بهعنوان مثال ،اتحادیه اروپا اعالم کرده بود که در قالرب سرازوکار SPV7در نظرر دارد ترا روابرط
تجاری و مالی را با ایران فظ کند ولی تا به امروز این برنامه عملیاتی نشده است و البته این سرؤال وجرود
دارد که اگر عملیاتی شود تا چه دی پاسخگوی روابط تجاری و مالی ایران برا کشرورهای اتحادیره اروپرا
خواهد بود.
)Specialized Purpose Vehicle (SPV

1
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 .3عدم ارائه خدمات بیمه ای و رده بندی ناوگان مل ونقل دریایی توسط شرکت های خارجی :تحرری هرای
بیمهای یکی از تهدیدات است که میتواند در انتقال نفت و محصو ت پتروشیمی اختالل ایجاد کند .زمانی
که نفتکشی نتواند تحت پوشش بیمهای شرکتهای معتبر قرار گیرد ،مشتریان نیرن از آنهرا بررای مرل
کا ها استفاده نخواهند کرد و همین موضوع میتواند به صادرات آسیب برساند .در ال اضر نین با اعمال
مجدد تحری ها ،شرکتهای معتبر بینالمللی اضر به ارائه خدمات بیمهای به نفتکشهای ایرانی نیستند.
 .4پایان معافیت خرید نفت از ایران به  8مشتری سابق :با پایان یافتن بازه زمانی  1ماهه معافیت خرید نفت
از ایران در  74اردیبهشت  4( 7328نوامبر  )2972امکان کاهش قابل توجه صادرات نفرت خرام و میعانرات
گازی کشور وجود دارد و این مینان منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور خواهد شد.
 .5کاهش تولید گاز به دلیل محدودیت فروش میعاناتگازی :همانطوری که در قسمتهای قبرل اشراره
شد ،یکی از مشکالت اصلی در دوره تحری  ،کاهش شدید صادرات میعاناتگازی خواهد برود .از آنجرایی
که بخش عمده این محصول در پا یشگاههای پرارد جنروبی تولیرد مریگرردد ،لرذا کراهش صرادرات
میعاناتگازی و نبود ظرفیت برای ذخیرهسازی آن ،میتواند موجب کاهش تولید گاز گردد.
مطابق با جدول زیر درچارچوب بررسی عوامل داخلی تمثیرگذار بر صنعت نفرت ،گراز و پتروشریمی نقراط
قوت و ضعفها عبارتاند از:
جدول شماره ( )2عوامل داخلی و شرایط خارجی مؤثر بر صنعت نفت و گاز
عوامل داخلی
نقاط قوت
 .7امکان پرذیر برودن افرنایش صرادرات گراز بره کشرورهای
همسایه ()S1
 .2بهرهبرداری از پا یشگاه ستاره خلیجفارد و خودکفرایی در
بخش بننین ()S2
 .3فروش نفت در بورد علیرغ ج پائین ()S3
 .4داشتن بنرگتررین ناوگران مرل نفرتخرام در منطقره و
چهارمین ناوگان نفتکش در دنیا ()S4
 .5وجرود ظرفیررت پا یشرری و پتروشرریمی قابررل مال ظرره در
بخش پائیندستی نفت و گاز ()S5
 .1نیروی انسانی آشنا به بازار محصو ت پتروشیمی ()S6
 .1هنینرره تمررامشررده پررائین در بخررشهررای بررا دسررتی و
پائیندستی و امکان دادن تخفیف برای فظ بازار ()S7
 .8فناوری نسبتاً بومی و ساده برای توسرعه بخرش با دسرتی
()S8
 .2مدیریت بخش پتروشیمی توسرط شررکتهرای خصوصری
()S9
 .79دسترسی به خورا ارزان و مستقی در بخش پا یشی و
پتروشیمی ()S10

ضعفها
 .7عدم ضور گسترده بخش خصوصی در صادرات
نفت ()W1
 .2نبود شرکتهای خصوصی نفتی با قدرت ترممین
مالی در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ()W2
 .3فقردان زیرسرراختهای مناسررب برررای اسررتفاده از
میعاناتگازی مازاد ()W3
 .4محردودیت در ناوگران جابجرایی  LPGکشرور
()W4
 .5وابستگی صنعت نفت و گاز به تجهینات خارجی
باخخص در بخش دریایی ()W5
 .1فرسودگی شدید مناطق عملیاتی نفت براخخص
در مناطق نفتخین و فالت قاره ()W6
 .1پروژه های نیمه تمام متعدد در صنعت نفت و گاز
()W7
 .8کندی فعالیتهای توسعهای در صنعت نفت ،گاز
و پتروشیمی ()W8
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 .77داشتن تجربه در تحری های قبل برای دور زدن تحری ها
()S11
 .72وجود تجارب شرکت های بیمهای و مؤسسرات ردهبنردی
داخلی در دوره تحری ()S12
 .73سواپ نفتی با عراق ()S13
عوامل خارجی
فرصتها
 .7عدمآمادگی کشورهای نفتی برای افنایش تولید نفت بررای
جایگنینی با نفت ایران ()O1
 .2مخالفت کشورهای اروپایی ،روسیه ،چین و سرایر کشرورها
با سیاست خرروج آمریکرا از برجرام و بازگردانردن تحرری هرا
()O2
 .3وابستگی شدید کشورهای شررق آسریا ،هنرد و ترکیره بره
محصو ت پتروشیمی ()O3
 .4وجود بازارهای بنرگ انررژی در همسرایگی انررژی دارای
محدودیت در تممین و صادرات انرژی ()O4
 .5عدم امکان جایگنینی محصو ت پتروشیمی ایران تری در
بلندمدت ()O5
 .1رشد تقاضای محصو ت نفتی و پتروشیمی در شررق آسریا
()O6
 .1امکان توسعه صنایع کوچک فرآوری در وزه نفت و گاز از
قبیررررل MiniGTL ،MiniNGL ،MiniRefinery
()O7
 .8امکان تحویل محصرو ت نفتری و پتروشریمی برهصرورت
)O8( CFR
 .2برقراری ارتباط مستقی با پا یشرگاههرا و برازیگران خررد
خریدار محصو ت نفتی و پتروشیمی در کشور هدف ()O9
 79اجاره کرردن مخرازن در کشرورهای هنرد ،چرین ،ترکیره،
مالنی و )O10( ...
 .77معافیت بندر چابهار از تحری ()O11
 .72داشررتن روابررط راهبررردی ایررران بررا کشررورهای همسررایه
باخخص عراق ()O12
 .73امکان تممین مرالی پرروژههرای از طریرق برازار سررمایه
()O13
 .74نقدینگی با برای جهتدهی به سمت تولید و صادرات
()O14

تهدیدات
 .7عدم پیروی شررکتهرای خصوصری خرارجی از
رویکرررد دولررتهایشرران در قبررال اعمررال مجرردد
تحری ها ()T1
 .2عدم اجرای برنامه عملیراتی مشخصری از طررف
کشورهای پایبند به برجرام بررای فرظ روابرط در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ()T2
 .3پایان یافتن معافیت خریرد نفرت از ایرران بره 8
مشتری سابق ()T3
 .4محدودیت فروش میعاناتگازی ()T4
 .5عدم ارائه خدمات بیمهای و مؤسسات ردهبنردی
ناوگران مرلونقررل دریرایی توسررط شررکتهررای
خارجی ()T5
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در ادامه متناسب با شرایط داخلی یعنی نقاط ضعف و قوت کنونی صنعت نفت و گاز کشور و نین تهدیردها و
فرصتهای پیرامون صنعت ،راهبردهای مقتضی و مبتنی بر روش  SWOTبرای مواجهه با ایرن شررایط
استخراج میشود.

 .2-3راهبردهای پیشنهادی مواجهه با تحریمهای صنعت نفت و گاز
در این بخش بر اساد نقاط قوت ،ضعف  ،فرصت و تهدید بررسی شده ناشی از اعمال تحری های نفتی ،به
تبیین راهبردهای استاندارد مواجهه با این شررایط در قالرب چهرار نروع راهبررد تهراجمی ( ،7)SOراهبررد
محافظهکارانه ( ،2)WOراهبرد تدافعی ( 3)WTو راهبرد رقابتی ( 4)STمیپردازی  .این راهبردها با توجره
به اهدافی از قبیل:
 فظ سطح صادرات نفت و محصو ت پتروشیمی (به لحراظ مقرداری و درآمردی) و یرا رداقل
کردن خسارت کاهش صادرات این محصو ت؛
 برقرار ماندن روابط مالی با شرکای تجاری کشور؛
 کاهش ضربهپذیری به درآمدهای ارزی کشور؛
 فظ روند ملونقل نفت و محصو ت پتروشیمی؛
 جلوگیری از کاهش تولید نفت ،گاز ،میعاناتگازی و محصو ت پتروشیمی؛
 فظ روند پیشرفت طرحهای نیمهتمام پروژههای با دستی و پائیندستی نفت و گاز.
انتخاب میشوند به نحوی که اجرای آنها درنهایت موجب تحقق اهداف مذکور گردد .بعالوه ،این نکتره
میبایست مدنظر قرار گیرد که برخی از راهبردها را میتوان در دوره زمانی کوتاهمدت و برخی دیگر را در
دورههای زمانی میانمدت (و بلندمدت) بکار گرفت .لذا ،در ادامه ضمن معرفری راهبرردهرایی مبتنری برر
اهداف مذکور ،با توجه به ماهیت و فرایند زمانی اجرایی ،اقدام به دستهبندی آنها بر سب دو چش انرداز
زمانی کوتاهمدت و بلندمدت مینمایی .
جدول ( )2بیانگر راهبردهای متناسب با شرایط داخلی و خارجی صنعت نفت و گاز کشرور مبتنری برر روش
 SWOTمیباشد.

1

Strength, Opportunity
Weakness, Opportunity
3
Weakness, Threat
4
Strength, Threat
2
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جدول شماره ( )2راهبردهای متناسب با شرایط داخلی و خارجی صنعت نفت و گاز کشور
قوتها:

عوامل داخلی

عوامل خارجی

.7امکانپذیر بودن افنایش صادرات گاز به
کشورهای همسایه ()S1
 .2بهرهبرداری از پا یشگاه ستاره خلیجفارد
و خودکفایی در بخش بننین ()S2
 .3فروش نفت در بورد علیرغ ج پائین
()S3
 .4داشتن بنرگترین ناوگان مل نفتخام در
منطقه و چهارمین ناوگان نفتکش در دنیا
()S4
 .5وجود ظرفیت پا یشی و پتروشیمی قابل
مال ظه در بخش پائیندستی نفت و گاز
()S5
 .1نیروی انسانی آشنا به بازار محصو ت
پتروشیمی ()S6
 .1هنینه تمامشده پائین در بخشهای
با دستی و پائیندستی و امکان دادن
تخفیف برای فظ بازار ()S7
 .8فناوری نسبتاً بومی و ساده برای توسعه
بخش با دستی ()S8
 .2مدیریت بخش پتروشیمی توسط
شرکتهای خصوصی ()S9
 .79دسترسی به خورا ارزان و مستقی در
بخش پا یشی و پتروشیمی ()S10
 .77داشتن تجربه در تحری های قبل برای دور
زدن تحری ها ()S11
 .72وجود تجارب شرکتهای بیمهای و
مؤسسات ردهبندی داخلی در دوره تحری
()S12
.73سواپ نفتی با عراق ()S13

ضعفها:
.7عدم ضور گسترده بخش
خصوصی در صادرات نفت ()W1
 .2نبود شرکتهای خصوصی نفتی با
قدرت تممین مالی در صنعت نفت،
گاز و پتروشیمی ()W2
 .3فقدان زیرساختهای مناسب برای
استفاده از میعاناتگازی مازاد ()W3
 .4محدودیت در ناوگان جابجایی
 LPGکشور ()W4
 .5وابستگی صنعت نفت و گاز به
تجهینات خارجی باخخص در بخش
دریایی ()W5
 .1فرسودگی شدید مناطق عملیاتی
نفت باخخص در مناطق نفتخین و
فالت قاره ()W6
 .1پروژههای نیمه تمام متعدد در
صنعت نفت و گاز ()W7
 .8کندی فعالیتهای توسعهای در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
()W8
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فرصتها:

راهبرد محافظهکارانه

.7عدمآمادگی کشورهای نفتی
برای افنایش تولید نفت
بهمنظور جایگنینی با نفت ایران
()O1
 .2مخالفت کشورهای اروپایی،
روسیه ،چین و سایر کشورها با
سیاست خروج آمریکا از برجام و
بازگرداندن تحری ها ()O2
 .3وابستگی شدید کشورهای
شرق آسیا (چین) ،هند و ترکیه
به محصو ت پتروشیمی ()O3
.4وجود بازارهای بنرگ انرژی
در همسایگی انرژی دارای
محدودیت در تممین و صادرات
انرژی ()O4
.5عدمامکان جایگنینی
محصو ت پتروشیمی ایران
تی در بلندمدت ()O5
 .1رشد تقاضای محصو ت
نفتی و پتروشیمی در شرق آسیا
()O6
 .1امکان توسعه صنایع کوچک
فرآوری در وزه نفت و گاز از
قبیل ،MiniRefinery
MiniGTL ،MiniNGL
()O7
 .8امکان تحویل محصو ت
نفتی و پتروشیمی بهصورت
)O8( CFR
 .2برقراری ارتباط مستقی با
پا یشگاهها و بازیگران خرد
خریدار محصو ت نفتی و
پتروشیمی در کشور هدف
()O9
 .79اجاره کردن مخازن در
کشورهای هند ،چین ،ترکیه،
مالنی و )O10( ...

(:)WO

راهبرد تهاجمی (:)SO
 .7افنایش صادرات زمینی محصو ت فرآوری
از نفت و محصو ت پتروشیمی به کشورهای
افغانستان ،پاکستان ،عراق و ترکیه (،O4
)S11 ،S10 ،S7 ،S6 ،S5
 .2تصمی گیری و سیاستگذاری در سطوح
با ی کشور برای تسهیل تجارت با
کشورهای چین ،هند ،ترکیه و عراق (،S1
)O4 ،O3،O2 ،S7
 .3استفاده از داکثر ظرفیت پا یشی و
پتروشیمی بهمنظور تولید و صادرات
محصو ت فرآوری شده به کشورهای شرق
آسیا ()S11 ،S5،O5 ، O4،O3
.4ارائه تخفیف به واردکنندگان نفت و
محصو ت پتروشیمی ایران (،O3 ،O1
)S7 ،O4
 .5استفاده از بخش خصوصی برای صادرات
بیشتر نفتخام و میعاناتگازی (،O2 ،O1
)S6 ،S3
 .1اجاره مخازن در کشورهای مقصد با هدف
دور زدن تحری ها ()S11 ،O10
 .1افنایش صادرات گاز به کشورهای همسایه
()S1 ،O4
 .8استفاده از قراردادهای بلندمدت برای
فروش محصو ت نفتی و پتروشیمی (،O3
)S7 ،S1 ،O4
 .2افنایش صادرات محصو ت به مقصد
کشورهای آسیای مرکنی بهصورت سواپ
بهمنظور )S9 ،S7 ،S6 ،O4( Blending

.7تسهیل شرایط برای ضور بخش
خصوصی در صادرات ،O1( LPG
)W2 ،W1 ،O4 ،O3
 .2اجاره کشتی و صادرات نفت و
محصو ت پتروشیمی به روش
)W1, O8( CFR
 .3شیرینسازی میعاناتگازی
بهمنظور فروش بهتر به مشتریان و
پا یش داخلی (،O4 ،O3 ،O1
)W3
 .4تسریع در رفع مشکالت مربوط به
ا داث پا یشگاههای کوچک (،O3
،W7 ،O9 ،O8 ،O7 ،O4
)W8
 .5تسریع در بهرهبرداری کامل از
پا یشگاه ستاره خلیجفارد بهمنظور
استفاده از میعاناتگازی بیشتر (،T4
)W3, W7, W8, T5
 .1تسریع در بهرهبرداری از صنایع
پائیندستی (پتروشیمی) نفت و گاز
دارای پیشرفت بیش از  19درصد
برای استفاده از میعاناتگازی و گاز
بیشتر در داخل کشور (،O4،O3
)W8 ،W7 ،O2
 .1اجاره یا خرید پا یشگاه و
وا دهای پتروشیمی در کشورهای
دارای روابط تجاری راهبردی با
ایران
(W3,W7,W8,O2,O3,O5,O9
)

 .8استفاده از معافیتهای چابهار
تممین تجهینات خاص و تحریمی
صنعت نفت و گاز
()W7,W7,W8, O11
 .2تممین تجهینات از بنادر کشور
عراق با توجه به ج پروژههای
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نفتی و گازی موجود در این کشور
()W5,W7,W8, O12
 .79استفاده از بازار سرمایه بهمنظور
هدایت ج نقدینگی موجود به
سمت زیرساختهای فرآوری در
مقیاد کوچک میعانات گازی و نفت
از جمله ،MiniRefinery
MiniGTL ،MiniNGL
( W2, W3, W7, W8,
)O13, O14
 .77رفع مشکالت صنایع پائیندست
پتروشیمی بهمنظور دریافت خورا
بیشتر ()W8, O3, O4, O5

معافیت بندر
.77
چابهار از تحری ()O11
داشتن روابط
.72
راهبردی ایران با کشورهای
همسایه باخخص عراق ()O12
.73امکان تممین مالی پروژههای از
طریق بازار سرمایه ()O13
نقدینگی با برای
.74
جهتدهی به سمت تولید و
صادرات ()O14

راهبرد تدافعی (:)WT
تهدیدات:
.7عدم پیروی شرکتهای
خصوصی خارجی از رویکرد
دولتهایشان در قبال اعمال
مجدد تحری ها ()T1
 .2عدماجرای برنامه عملیاتی
مشخصی از طرف کشورهای
پایبند به برجام برای فظ روابط
در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
()T2
 .3محدودیتهای خرید
محصو ت نفتی و پتروشیمی
طی دوره  1ماهه و بعد از آن
()T3
 .4محدودیت فروش
میعاناتگازی ()T4
 .5عدم ارائه خدمات بیمهای و
مؤسسات ردهبندی ناوگان
ملونقل دریایی توسط
شرکتهای خارجی ()T5

راهبرد رقابتی (:)ST
 .7اتخاذ روشهایی از قبیل مخلوط کردن
نفت یا کشتی به کشتی و بارگیری به سمت
چین یا استفاده از ظرفیتهای روسیه و عراق
بهمنظور افنایش صادرات نفت با ج با تر
از معافیتهای صادرشده (،S4 ،T2 ،T1
)S6, S12 ،S13
.2استفاده از شرکتهای بیمهای و مؤسسات
ردهبندی داخلی برای ناوگان نفتکش (،T5
)S11 ،S3
 .3بهرهمندی از افراد خبره و آشنا با بازار
بهمنظور فروش نفت و محصو ت پتروشیمی
به مشتریان از مسیرهای مختلف ( T1, T2,
)S6 ،T3

 .7مدیریت مصرف گاز در جهت
کاهش و یا جایگنینی در نیروگاه و
صنعت (،W8 ،T5 ،T4،T3 ،T2
)W9
 .2کاهش تکلیفی تولید نفت در
مناطق خشکی
()W7,W8,T1,T2,T3,T4
 .3کاهش تولید گاز ( W7,W8,
)T1,T2,T3,T4
 .4استفاده از شرکتهای داخلی
برای نوسازی و تجهین صنایع
با دستی و پائیندستی (،T2 ،T1
)W9 ،W8 ،W7
 .5ایجاد زیرساختهای ذخیرهسازی
نفت و میعاناتگازی در کشور
()W1,T1,T2,T3,T4
 .1مدیریت وا د در ج مخازن
ذخیره موجود در کشور برای استفاده
داکثر ( W4, W5, W7,W8,
)T1, T2, T3
 .1افنایش واردات گازطبیعی از
ترکمنستان در صورت کاهش تولید
گاز پارد جنوبی ( W4, W5,
)T1, T2, T3
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اما همانطور که بیان شد راهبردهای مندرج در جدول مذکور بر سب ماهیت و النامرات تحقرق خرود در دو
مقطع زمانی کوتاه مدت (یک تا دو ساله) یا بلندمدت (پنج تا هفت ساله) قابلیرت اجرایری سرازی دارنرد .از
اینرو در ادامه به دستهبندی این راهبردها بر سب بعد زمانی اجرایی خود میپردازی .
الف) راهبردهای قابل اجرا در کوتاهمدت
با عنایت به موضوع و قابلیت زمانی اجرای راهبردهای پیشنهادی منردرج در جردول  ،7در ادامره اقردام بره
معرفی آن دسته از راهبردهای میپردازی که در مقطع زمانی کوتاه مدت امکان اجرای آنها وجود دارد؛
 .7سیاستگذاری برای توسعه تعامالت تجاری و مالی برا کشرورهای چرین ،هنرد ،ترکیره و عرراق :بررسری
وضعیت تجاری ایران با کشورهای خارجی نشان میدهرد کره کشرورهای چرین ،هنرد ،ترکیره و عرراق ،از
مه ترین شرکای تجاری ایران میباشند .بررسی مینان صادرات غیرنفتری ایرران بره ایرن کشرورها نشران
میدهد که این کشورها به لحاظ ارزش صادرات انجام شده ،جنو  1شریک تجراری اول طررف معاملره برا
ایران میباشند.
 .2همچنین ،آمارها نشان میدهد که در دوره تحری های قبل و برجام ،کشورهای چین ،هند و ترکیه دوداً
 59-55درصد از ج صادرات نفت ایران را به خود اختصاص دادهاند .ال با توجه به سه قابل توجه این
کشورها در تعامالت اقتصادی با ایران توصیه میشود که نظام تصرمی گیرری کشرور نسربت بره گسرترش
مناسبات تجاری و نین مالی با آنها اولویت قابلتوجهی قائل شود بهطور مثال ایجاد شبکه تسویه مطالبرات
مالی تجاری ایران با این کشورها که تسویه کننده طلب مالی ایران از برخی از این کشورها در قبال بردهی
کشور به برخی دیگر از آنها میباشد نمونه ای از این دست اقدامات میباشد.
 .3استفاده از داکثر ظرفیت پا یشی و پتروشیمی برای صادرات فرآوردهها به کشرورهای شررق آسریا :در
شرایط تحریمی ،صادرات برخی محصو ت هیدروکربوری از قبیل نفت ،میعاناتگازی و  LPGنسربت بره
محصو ت پتروشیمی با مشکالت بیشتری مواجه شده و در نتیجه ،مطابق برا جردول زیرر ،بخشری از ایرن
محصو ت با مازاد تولید مواجه میشوند.
جدول شماره ( )3وضعیت صادرات نفت ،میعاناتگازی و  LPGدر دوران تحری
ظرفیت
تولید

عنوان

وا د اندازهگیری

نفت خام
میعانات
گازی

میلیون بشکه در روز

3/2

LPG

ج صادرات
در شرایط
غیرتحریمی
2/7

صادرات در
شرایط
تحریمی
7/5

مازاد صادرات در
شرایط تحریمی نسبت
به غیرتحریمی
9/1

هنار بشکه در روز

159

259

759-299

59-799

میلیون تن در سال

8/2

5/2

3/2

2

Source: OPEC & TPO
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بهمنظور استفاده از این مازاد تولید ،یکی از راهکارها استفاده از ظرفیتها داخلی پا یشرگاههرا و وا ردهای
پتروشیمی می باشد .در ال اضر ظرفیت پتروشیمی کشور دود  15میلیون تن در سال است کره آمارهرا
نشان میدهد بهطور متوسط  25-39درصد از این ظرفیت خالی میباشرند .لرذا مریتروان در دوره تحرری ،
بهمنظور رفع مشکالت صادرات برخی محصو ت از این ظرفیرت خرالی اسرتفاده نمرود .برهعنروان مثرال،
پتروشیمی ج  ،تبرین و امیرکبیر از  LPGو پتروشیمیهای بوعلی و نوریه از میعاناتگازی بهعنوان خورا
استفاده میکنند لذا میتوان از ظرفیت خالی این وا دها برای استفاده داخلری محصرو ت مرذکور اسرتفاده
کرد .همچنین ،پا یشگاههای نفتی نین میتواند در یک دوره کوتاهمدت بیش از ظرفیت اسمی خورا نفتی
را مورداستفاده قرار دهند .در این صورت ،مازاد کمتری به دلیل تحری ها باقی مانده و خسارت ناشری از آن
کاهش خواهد یافت.
 .7افنایش صادرات فرآوردههای نفت و محصو ت پتروشیمی به افغانستان ،پاکستان ،عراق و ترکیه :یکی از
منیتهای کشور ،داشتن مرز زمینی با کشورهایی است که نیازمند به انرژی (نفت ،گاز و محصو ت پتروشیمی)
میباشند .ترکیه ،عراق ،پاکستان و افغانستان از جمله کشورهای همسایه ایران میباشند که میتوان با توجره
به سابقه روابط بین این کشورها و ایران ،صادرات بیشتری در رابطه با مواد پا یشی و پتروشیمی نفت و گراز
به این کشورها داشت .آمارهای نشان میدهد که سه محصو ت پتروشیمی و پا یشی در صادرات غیرنفتی
ایران به کشورهای ترکیه ،عراق ،پاکستان و افغانستان به ترتیب  22 ،1 ،14و  74درصد میباشد که مقدار آن
می تواند افنایش یابد .از این رو ،در دوران تحرری  ،بایسرتی تمهیرداتی جهرت افرنایش صرادرات محصرو ت
پتروشیمی و پا یشی به این کشورها در دستور کار قرار گیرد.
 .2ارائه تخفیف به واردکنندگان نفت و محصو ت پتروشیمی ایران :دادن تخفیف قیمتی به مشتریان نفرت
و محصو ت پتروشیمی ،راهکاری است که کشور میتواند برای جذب مشتری در دوران تحری بکار بگیرد.
البته با توجه به هنینه تمام شده پائین در تولید نفت و محصو ت پتروشیمی ،امکان تخفیف بررای فرروش
نفت و محصو ت پتروشیمی در دورههای تحریمی برای ایران وجود دارد.
 .3اجاره مخازن در کشورهای مقصد با هدف دور زدن تحری ها :نفت ایران یکی از موارد تحریمی میباشد.
با توجه به اینکه ،نفت هر کشوری ،مشخصات خاص خود را دارند ،آمریکا برای دستیابی به اهداف تحریمی
خود ،نفت ایران را نین تحری نمود .از این رو ،یکری از راهکارهرای دور زدن تحرری در ایرن مرورد ،تغییرر
مشخصههای نفت ایران میباشد .به این منظور ،میتوان با اجاره مخنن در کشورهای دیگر همچون عمان
و چین و تغییر مشخصات نفت ایران از طریق ترکیب کردن با نفتهای و یا میعاناتگازی ،دور زدن تحری
نفتی را امکانپذیر نمود.
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 .4بهکارگیری افراد خبره بازار بهمنظور فروش نفرت و محصرو ت پتروشریمی بره مشرتریان از مسریرهای
مختلف :در دوران تحری  ،شناخت کامل بازار نفت و روشهای دور زدن تحری ها زم و ضروری است .برا
توجه به سابقه تحری نفت در چند سال گذشته ،در ساختار نفت ،افرادی وجود دارند کره ضرمن شرناخت از
بازار نفت ،با روشهای دور زدن تحری ها نین آشنایی کامل دارند .لذا ،ضرورت دارد کره برهمنظرور کراهش
آسیب تحری های نفتی ،از دانش و تجارب این افراد در فروش نفت استفاده گردد.
 .5تسهیل شرایط برای ضور بخش خصوصی در صادرات  :LPGهمانطوری که در جدول ( )3مشراهده
میشود LPG ،از جمله محصو ت هیدروکربوری میباشد که صادرات آنها در شرایط تحریمی با مشکل
مواجه خواهد بود .با توجه به اینکه ،ایجاد تنوع در فروش این محصو ت مریتوانرد در دور زدن تحرری هرا
کمک کند ،لذا استفاده از توانمندیهای بخشهای خصوصی در فروش این محصو ت میتوانرد راهکراری
برای صادرات بیشتر محصو ت مذکور باشد .به این منظور ،بایستی ضور بخشهای خصوصی را با اتخراذ
سازوکارهایی از قبیل تسهیل شرایط پرداخت ،افنایش داد .البته زم به ذکر است که بخشهای خصوصری
مختلفی در صادرات  LPGدارای تجربه عملیاتی میباشند .پس استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در
صادرات این محصول میتواند موجب کاهش پیامدهای تحری گردد.
 .1اجاره کشتی و صرادرات نفرت و محصرو ت پتروشریمی بره روش  :CFR7در دوران تحرری  ،یکری از
معضالت و مشکالت اصلی پیشرو صادرات نفت ،محصو ت پتروشیمی و سایر محصو ت هیدروکربوری،
ملونقل این محصو ت است .تحری کشتی مل محصو ت مذکور ،بیمه و سایر مشکالت مربروط بره
انتقال این محصو ت موجب میگردد تا خریداران رغبتی بره خریرد براسراد قررارداد  FOB2را نداشرته
باشند .از اینرو ،تغییر روش فروش از  FOBبه  CFRمیتواند با رل مشرکل مرلونقرل محصرو ت
صادراتی موجب کاهش خسارت ناشی از تحری ها گردد .زم به ذکر است که با توجه به ظرفیرت ناوگران
نفتکش ایران ،میتوان با استفاده از این ظرفیت ،فروش نفت براساد روش  CFRانجام گیررد .ولری در
رابطه با محصو ت پتروشیمی و  ،LPGبا توجه به محدودیتهای داخلی مربوط به ظرفیت ناوگان مرل
این محصو ت ،زم است تا کشتیهایی برای مل این محصو ت اجاره شوند.
 .1تسریع در بهرره بررداری کامرل از پا یشرگاه سرتاره خلریج فرارد بره منظرور اسرتفاده داخلری بیشرتر از
میعاناتگازی :همانطوری که در قسمتهای قبل بیان شد ،بهرهبرداری از پا یشگاه ستاره خلریجفرارد از
دو جنبه ائن اهمیت است )7 :خودکفایی در تولید بننین )2،افنایش مصرف داخلی میعاناتگازی .با توجه به
 1اصطالح  CFRیا  Cost and Freightبیانگر آن است که فروشنده تحویل کا را هنگامی به انجام میرساند که کا در بندر
بارگیری ،از لبه کشتی عبور کند .فروشنده باید هنینهها و کرایه زم جهت مل کا تا بندر مقصد مقرر را بپردازد ،اما مسئولیت
خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کا و همچنین هر گونه هنینه اضافی ناشی از وادثی که پس از تحویل روی میدهند ار
فروشنده به خریدار منتقل شود.
 FOB .2مخفف  Free on Boardبه معنی تحویل کا روی عرشه کشتی در مبدا ،تحویل کا زمانی صورت می پذیرد که کرا
در بندر بارگیری تعیین شده ،از لبه کشتی عبور کند به عبارتی خریدار از این لحظه به بعد کلیره مخرارج کرا و خطرهرای از میران
رفتن یا آسیب دیدن آن راتقبل کند.
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اینکه فاز سوم در مرا ل انتهایی بهرههبرداری است که در این صورت ،ظرفیت خورا این وا رد بره 319
هنار بشکه در روز میعاناتگازی خواهد رسید .لذا با تسریع بهرهبرداری از پا یشرگاه سرتاره خلریجفرارد و
استفاده از روش های پوششی صادرات نفت با استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه خلریجفرارد ،موضروع
مشکالت مربوط به صادرات میعاناتگازی تا دود زیادی کاهش خواهد یافت.
 .8به کارگیری روش های پوششی صادرات نفت با استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه :برا توجره قررارداد
سواپ نفتی ایران با به مینان دوداً  19هنار بشکه در روز ،لذا ایران میتواند از این موقعیت برای دور زدن
تحری ها استفاده نماید .درواقع با انتقال نفت عراق به کشور و مخلوط کردن آن با نفت ایران ،میتروان برا
تغییر در مشخصات نفت صادراتی نفت مخلوط شده را به مشتریان خود براخخص چرین فروخرت .البتره در
مسیر انتقال نفت به چین نین میتوان برای جلوگیری از شناسایی شدن از روشهای انتقال کشتی به کشتی
میتوان استفاده نمود .عالوه بر این ،ایران میتواند برای دور زدن تحری ها ،نفت خود را به روسیه بفروشد و
رو سیه نین از آن برای مصارف داخل استفاده کرده و در عو صادرات نفت خود را افنایش دهرد .البتره برا
توجه به اینکه روسیه صادرات نفت به کشورهای CIS1دارد ،لذا میتواند نفت ایرران را بره ایرن کشرورها
بفروشد.
 .2استفاده از شرکتهای بیمهای و مؤسسات ردهبندی داخلی برای ناوگران نفرتکرش :تحرری بیمرهای و
مؤسسات ردهبندی بخشی از تحری های جدید هستند که بر صادرات نفت و محصرو ت پتروشریمی مرؤثر
میباشند .یکی از مشکالت مشتریان خارجی کا های ایرانی با آغاز تحری این است که به علت عدم ارائه
خدمات بیمهای توسط شرکتهای بیمهای دنیا ،نمیتوانند با کشتیرانی ایرانی همکاری کند که این موضوع
بر روی صادرات نفت و محصرو ت پتروشریمی مرؤثر خواهرد برود .راهکرار رفرع ایرن معضرل اسرتفاده از
شرکتهای بیمهای (در قالب کنسرسیوم) و مؤسسات ردهبندی که براساد تجربه تحری های قبل در ایران
ایجاد گردید (مؤسسات ردهبندی ایرانیان و آسیا) ،میباشد.
 .79استفاده از معافیتهای چابهار تممین تجهینات خاص و تحریمی صنعت نفت و گاز :یکی از فرصتهایی
که کشور ایران برای دور زدن تحری های باخخص در زمینه لجستیکی در اختیرار دارد ،معافیرتهرای بنردر
چابهار از تحری ها میباشد .اگرچه وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده است که معافیتهای بنردر چابهرار بره
دلیل دسترسی افغانستان به آبهای آزاد برای واردات محصو ت غذایی و دارایری و توسرعه ایرن کشرور و
تالش های هند برای توسعه چابهار اسرت ،ولری ایرران بایسرتی از ایرن فرصرت بررای تردار لجسرتیکی
بخشهای مختلف از جمله صنعت نفت و گاز استفاده کند.
 .77تسریع در رفع مشکالت مربوط به ا داث پا یشگاههای کوچک :در ال اضر ظرفیت پا یشگاههای
کوچک کشور  799هنار بشکه میباشد که میتواند با فرآوری نفت یا میعاناتگرازی محصرو تی همچرون
بننین تولید کند .انعطافپذیری در انتخاب خورا و افنایش توان پا یشی کشرور؛ امکران صرادرات آسران
فرآوردهها نسبت به نفتخرام و میعانرات گرازی در شررایط تحرری ؛ رعایرت مال ظرات پدافنرد غیرعامرل؛
)Commonwealth of Independent States (CIS
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اشتغالزایی مناسب نسبت به ج سرمایهگذاری و بازار مناسب فرآوردهها در داخل و خارج از کشور؛ برخی
دیگر از منایای ا داث وا دهای کوچک پا یشی (پا یشگاه های کوچک) به پا یشگاههای بنرگ است .با
توجه به منیتهای این پا یشگاهها و همچنین ،از آنجایی که با تحری  ،صادرات نفت و میعاناتگازی دچار
مشکل خواهد شد ،لذا پیشنهاد میگردد که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ،امکانات و زیرساختهرای زم
جهت ایجاد وا دهای مذکور را بهمنظور فرآوری نفت و میعاناتگازی در مناطقی که دسترسری بهترری بره
بازارهای صادراتی از قبیل افغانستان ،پاکستان ،عراق ،ترکیه و کشورهای  CISرا دارند ،ایجاد کنند.
 .72استفاده از قراردادهای بلندمدت برای فروش محصو ت نفتی و پتروشیمی :با توجه بره اینکره امضرای
قرارداد بلندمدت میتواند فروش پایدار نفت را تضمین کند ،بنابراین ،نهادهای تصرمی گیرر از قبیرل وزارت
نفت بایستی به دنبال تبدیل تک محمولههای صادراتی به قراردادهای بلندمدت باشند .اگرچه این قراردادها
بایستی در دوره برجام با کشورها خریدار نفت ایران منعقد میشد تا در شرایط تحریمی بتوان نفت فروخت،
ولی در شرایط فعلی نین ،ایران بایستی با افق دید بلندمدت به سمت فرروش نفرت مبتنری برر قراردادهرای
بلندمدت رکت کند.
 .73رفع مشکالت صنایع پائین دست پتروشیمی جهت دریافت خورا بیشرتر :علیررغ منیتهرای مختلرف
صنایع پائیندست پتروشیمی از قبیل پائین بودن مینان سرمایهگذاری زم برای ایجاد اشتغال و گسرتردگی
در مناطق مختلف کشور ،ولی مشکالتی موجب شده است تا نتوان از این ظرفیت به درستی استفاده کرد .از
جمله این مشکالت عبارتاند از:
 با بودن قیمت فروش مواد پلیمری به وا دهای تولیدی داخلی؛
 با بودن نرخ اعطای تسهیالت بانکی به وا دهای تولیدی؛
 دریافت مالیات عملکرد در شرایط رکود اک بر اقتصاد کشور؛
 دریافت مالیات بر ارزش افنوده  2درصد از وا دهای تولیدی داخلی؛
 صادرات مواد اولیه پلیمری پیش از تممین نیاز داخل؛
 عدم وجود ساختار مایتی زم برای صادرات محصرو ت صرنایع پرایین دسرتی پتروشریمی بره
کشورهای هدف.
مجموعه این عوامل و سایر عوامل محیطی تمثیرگذار بر صنعت پائیندست پتروشیمی در بخرش پالسرتیک
موجب شده است که از  71میلیون تن ظرفیت ایجاد شده (پروانههای اخذ شده از وزارت صرنعت) تنهرا 59
درصد آن (معادل  8میلیون تن) در شرایط فعلی فعال باشند که با  25درصد ظرفیت معرادل  2میلیرون ترن
تولید میکنند .از این رو ،اگر مشکالت این صنایع برطرف شود ،میتوان بخرش قابرل توجره از محصرو ت
پتروشیمی را در داخل مورد استفاده قرار داد و درنهایت خسارات ناشی از تحری ها را کاهش داد.
 .74مدیریت وا د مخازن ذخیره موجود برای اسرتفاده رداکثری :در رال اضرر مخرازن ذخیررهسرازی
مختلفی برای محصو ت پتروشیمی و سایر مواد هیدروکربوری وجود دارد .برا توجره بره اینکره در شررایط
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تحریمی ،مخازن برخی وا دها به دلیل کاهش صادرات تکمیل شده و ادامه روند تولید نیاز به ظرفیتهرای
جدید ذخیرهسازی دارد ،ایجاد یک بانک اطالعاتی در رابطه با ظرفیتهای ذخیرهسازی این امکران را مهیرا
میکند تا در کوتاهمدت ،وا دهای تولیدی از ظرفیتهای خالی مخازن ذخیرهسازی همدیگر بتوانند استفاده
کرده و در این صورت تولید میتواند تداوم بیشتری داشته باشد.
ب) راهبردهای قابل اجرا در میانمدت و بلندمدت
آن دسته از راهبردهای مندرج در جدول ( )7که قابلیت اجرا در دوره زمانی بلندمدت دارند به شرح ذیل می-
باشند؛
 .7شیرینسازی میعاناتگازی بهمنظور فروش بهتر بره مشرتریان و پرا یش در داخرل :یکری از مشرکالت
استفاده داخلی از میعاناتگازی ،ترش بودن ،بوی برد و مسرائل زیسرت محیطری ناشری از اسرتفاده از ایرن
محصول در پا یشگاههای داخلی میباشرد .از ایرنرو ،اسرتفاده از نروعی تکنولروژی بررای شریرینسرازی
میعاناتگازی ،می تواند فروش این محصول را در شرایط تحریمی ه در داخل و ه در بازارهرای خرارجی
مساعدتر کند .زم به ذکر است که براساد اطالعات منتشره ،از اواسط سال  ،7321پروژه شریرینسرازی
میعاناتگازی پا یشگاه فازهای  2و  3آغاز گردید و تا پایان سال  7321دوداً  42درصرد پیشررفت داشرته
است .عرالوه برر ایرن ،برا شریرینسرازی میعانراتگرازی امکران اسرتفاده از ایرن محصرول در وا ردهای
 MiniRefineryنین وجود خواهد داشت .لذا شیرینسازی میعاناتگرازی مریتوانرد برا افرنایش فرروش
میعاناتگازی در داخل و خارج در دوره تحری تا دودی کاهش درآمد ارزی صادرات نفت را جبران کند.
 .2اجاره یا خرید پا یشگاه و وا دهای پتروشیمی در کشورهای دارای روابرط تجراری راهبرردی برا ایرران:
اجاره و یا خرید وا دهای فرآوری نفت و محصو ت پتروشیمی در کشورهای دیگر ،راهکار دیگرری بررای
مقابله با تحری ها میباشد .در این رویکرد بایستی به موارد زیر توجه شود:
 کشورهای چین و هند و برخی دیگر از کشورهای شرق آسیا گنینههای مناسبی برای ایرن موضروعمیباشند.
 پا یشگاه و وا د پتروشیمی خارجی ،مستقل از روابط مالی با آمریکا باشند .لرذا ،پا یشرگاههرای ووا دهای پتروشیمی کوچک میتوانند گنینههای مناسب باشند.
 اولویت انجام این روش مقابله تحری ها با بخشهای خصوصی داخلی باشد.البته این نکته نین مدنظر قرار گیرد که این رویکررد مریتوانرد در قالرب توافرق پا یشری Processing
 Agreementبرای استفاده از ظرفیت خالی پا یشگاههای خارجی انجام گردد .در این قرارداد فروشرنده
نفت قسمتی از ظرفیت پا یشی پا یشگاه را طی مدت زمان معین در اختیار گرفته و به ازای نفت تحرویلی
به پا یشگاه ،مقدار مشخصی فرآورده نفتی تحویل میگیرد و تنها به پا یشگاه قالعمل تبردیل نفرت بره
فراورده را پرداخت میکند.
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 .3استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات بیشتر نفتخام و میعاناتگازی :متنوعسازی روشهای
فروش نفت و میعاناتگازی از جمله روشهایی است که میتواند در دور زدن تحرری هرا و فرروش بیشرتر
محصو ت مورداستفاده قرار بگیرد .یکی از ابنارهایی که میتوان به این منظور استفاده کرد ،بهرهمنردی از
توانمندی بخشهای خصوصی میباشد .اگرچه شرکت ملی نفت طی ماههای اخیر موفق شرد ترا ردود 7
میلیون بشکه از طریق بورد به بخش بفروشد ،لذا ضرورت دارد تا نهادهای مرتبط در یک دوره میانمدت
(یکساله) زیرساختهایی را برای فروش بیشتر نفت و میعاناتگازی به بخرش خصوصری فرراه نماینرد کره
میتواند در سالهای آتی منجر به کاهش آسیبها و خسارات ناشی از تحری گردد.
 .4افنایش صادرات گاز به کشورهای همسایه :تجربه تحری های قبل نشان میدهد کره تحرری صرادرات
گاز ایران سخت بوده و تا دودی امکانپذیر نیست ،باخخص برای کشورهایی که به گاز ایران نیراز مبررم
داشته باشند .از اینرو ،میتوان گفت که یکی از سیاستهایی که ایران برای مقابله با تحری ها بایسرتی در
پیش بگیرد ،صادرات گاز می باشد .در ال اضر ،بخرش اصرلی صرادرات گراز ایرران بره ترکیره ،عرراق و
ارمنستان است (به جن سواپ گازی برای آذربایجان) که مشخصات صادرات گاز به این کشورها برهصرورت
زیر است:
 قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه سا نه است که بر اساد آن ایران ج مشخصی را باید در
طول یک سال به ترکیه تحویل دهد .بر این اساد مقدار صرادرات گراز گراهی بره  32میلیرون
مترمکعب در روز ،گاهی بهروزانه  25میلیون مترمکعب و تی در زمان تعمیرات بره  75میلیرون
مترمکعب نین رسیده است ،اما بهطور میانگین روزانه  21میلیون مترمکعب گاز بره ترکیره صرادر
میشود.
 یکی از مه ترین قراردادهای صادرات گاز ایران مربوط به عراق است که شامل دو بخش بغرداد
و بصره میشود .در دو قرارداد میان ایران و عراق مقرر شده تا صرادرات گراز در سرال نخسرت،
روزانه دود  1میلیون مترمکعب ،در سال دوم دود  74میلیون مترمکعرب و در سرال سروم ترا
پایان قرارداد به سقف  39تا  35میلیون مترمکعب برسد .میانگین صادرات گاز بره بغرداد روزانره
 8/5تا  2میلیون مترمکعب گاز بوده و تی تا  78میلیون متر مکعب در روز نین رسیده است ،برر
اساد این قرارداد تا خرداد ماه سال  ،7321نخستین سال صادرات گاز ایران به بغداد بره پایران
رسید و پس از آن مقدار صادرات روزانه گاز به بغداد بره  74میلیرون مترمکعرب بایسرتی برسرد.
همچنین ،آغاز صادرات گاز ایران به بصره ،پس از طی مرا ل ساخت خطوط انتقال در عرراق در
مر له ل و فصل مسائلی میان پیمانکار بخش داخل عراق و کارفرما (وزارت برق عراق) است،
البته در بخش داخل ایران آمادگی کامل ،چه ازلحاظ تمسیسرات و ایسرتگاههرا و خطروط و چره
ازلحاظ گاز مورد نیاز وجود دارد .قرار است با اضافه شدن بصره به مقاصد صرادراتی گراز ایرران،
مینان صادرات روزانه گاز ایران به دود  19میلیون مترمکعب افنایش یابد.

15

راهبردهای کاربردی مواجهه با تحریمهای صنعت نفت و گاز...

 براساد قرارداد تهاتر برق بین ایران و ارمنستان برای صادرات گاز و دریافت برق است .ایران از
طریق مرز نوردوز با یک خط لوله اختصاصی  39اینچ به طرول  779کیلرومتر در تبریرن ،روزانره
دود یک میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادر میکند.
عالوه بر این ،با توجه به بهرهبرداری از فازهای جدید پرارد جنروبی ( )22-24 ،74 ،73و امکران افرنایش
صادرات گاز تا پایان سال  ،7328ایران بایستی به فکر مسیرهای دیگری برای صادرات گراز باشرد ترا هر
بتواند گاز تولیدی جدید را به فروش برساند و ه با تحری های نفتی مقابله کند .به این منظور صادرات گاز
به عمان و پاکستان دو گنینه با اولویت در صادرات گاز میباشد که براساد برنامرهریرنیهرا مریتروان در
مجموع  59میلیون متر مکعب در روز به این کشورها صادر کرد .زم به توضیح است که کشورهای فعلری
خریدار گاز ایران و کشورهای در دست برنامه (پاکستان و عمان) برای صادرات گاز ،نیاز مبرمی به گاز ایران
داشته و تحری آن مشکل خواهد بود.
 .5تممین تجهینات از بنادر کشور عراق با توجه به ج پروژه های نفتری و گرازی موجرود در ایرن کشرور:
کشور ایران و عراق دارای روابط راهبردی اقتصادی و سیاسی میباشد .با توجه به اینکه در عراق پروژههای
متعدد نفت و گاز وجود دارد ،لذا ،براساد روابطی که ایران با عراق دارد ،به نظر میرسد که بتروان از بنرادر
این کشور 7برای دور زدن تحری ها و واردات برخی از تجهینات و ماشینآ ت مورد نیاز صنعت نفت و گراز
کشور استفاده کرد.
 .1تسریع در بهرهبرداری از صنایع پائیندستی (پتروشیمی) نفت و گراز دارای پیشررفت بریش از  19درصرد
بهمنظور فرآوری میعاناتگرازی و گراز بیشرتر در داخرل کشرور :بررسری پرروژههرای بخرش پرائیندسرتی
(پتروشیمی) نفت و گاز اکی از وجود ج با یی از پروژههای نیمهتمام در این بخرش از صرنعت نفرت و
گاز میباشد .آمارها نشان میدهد که در بخش پتروشیمی ظرفیت پروژهها نیمهتمام ردوداً  52/12میلیرون
تن در سال میباشد .با توجه به شرایط تحریمی و مشرکالت ناشری از ایرن شررایط بررای ترممین مرالی و
ال بریش از  19درصرد
تجهینات این پروژهها ،بایستی پروژه هرای پتروشریمی کره دارای پیشررفت برا مرث ً
میباشند ،در اولویت بهرهبرداری قرار بگیرند .همانطوری که در جدول زیر مشاهده میشود تا پایان اسرفند
 ،7321ظرفیت پروژههای پتروشیمی که دارای پیشرفت با ی  89درصد و بین  19تا  89درصد میباشند به
ترتیب  75/738و  3/84میلیون تن در سال میباشد .این جر از ظرفیرت مریتوانرد نقرش مهمری را در
فرآوری مواد هیدروکربوی باخخص گاز داشته باشد و در نتیجه کاهش آسیب ناشری از تحرری هرا خواهنرد
داشت.

 1از جمله بنادر عراق که در استان بصره قرار دارند عبارتند از :بندر معقل ،امالقصر ،خورالنبیر ،ابوفلود و فاو (در ال ساخت)
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جدول شماره ( )4درصد پیشرفت و ظرفیت پروژههای نیمهتمام بخش پتروشیمی
ردیف
7
2
3
4

درصد پیشرفت فینیکی تا پایان اسفند 7321
با ی 89
19-89
29-19
زیر 29
جمع کل

ظرفیت (هنار تن در سال)
75732
3849
71787
241238/2
52122

 .7استفاده از ظرفیت بازار سرمایه بهمنظور هدایت نقدینگی به سمت زیرساختهای فرآوری مقیاد کوچک
میعانات گازی و نفت :همانطوری که در قسمتهای قبل اشاره شرده اسرت ،در شررایط کنرونی نقردینگی
کشور  75222هنار میلیارد ریال میباشد .در صورتی که قسمتی از این ج نقدینگی به سرمت بخشری از
صنعت نفت و گاز که ماهیت فرآوری نفت و گاز را دارند ،هدایت شود ،میتواند با افنایش ظرفیرت فررآوری
نفت و گاز ،مشکالت تحری ها را کاهش دهند .زم به ذکر است که در رال اضرر برا توجره بره انتشرار
ابنارهای مالی بدهی از قبیل اوراق صکو این امکان وجود دارد که براساد ماهیت پروژه ،بخش یرا کرل
منابع مالی مورد نیاز از طریق بازار سرمایه تممین گردد .اهمیت بهکارگیری بازار سرمایه زمانی خود را نشران
میدهد که بنابر گفته مدیر گروه بازارها و ابنارهای مالی مرکن پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سرازمان
بورد و اوراق بهادار ،در سال  7321دوداً  839هنار میلیارد ریال (معادل  79/315میلیارد د ر مبتنری برر
نرخ د ر  89هنار ریالی سامانه نیما) بوده است که از این میرنان 142 ،هرنار میلیرارد ریرال (معرادل 8/77
میلیارد د ر) از طریق انتشار ابنارهای تممین مالی بوده است .ال اگر این موضوع رو در نظرر بگیرری کره
برخی پروژهها از قبیل  MiniGTL ،MiniNGL ،MiniRefineryبرا ظرفیرت پرائین در فررآوری
نفت ،میعاناتگازی و گاز ،برای ا داث ،نیازمند منابع مالی کمتر از  59میلیون د ر هستند ،ال با توجه بره
ظرفیت بازار سرمایه میتوان گفت که امکان تممین مالی این ج از منابع مالی به را تری از طریرق برازار
سرمایه وجود دارد .با این رویکرد میتوان به چند هدف اصلی بهمنظور مقابله با تحری ها دسرت یافرت کره
عبارتاند از:
 ا داث ظرفیت جدید فرآوری نفت و گاز؛
 امکان ضور بخش خصوصی در این پروژهها با توجه به منابع مالی مورد نیاز پایین؛
 تولید محصو ت فرآوری شده نفت و گاز برهمنظرور صرادرات بره کشرورهای همسرایه از قبیرل
پاکستان ،افغانستان ،ترکیه و عراق.
 .2بهکارگیری از شرکتهای داخلی برای نوسازی و تجهین صنایع با دستی و پائیندستی :تممین تجهیرنات
و ماشینآ ت باخخص ماشینآ ت دوار از قبیل کمپرسورها و تروربینهرا در دوران تحرری برا مشرکالتی
زیادی روبرو میباشد .از اینرو ،بهکارگیری شرکتهای داخلی برای تممین این تجهینات بهمنظرور عبرور از
تحری و کاهش خسارات ناشی از آن اجتنابناپذیر است .البته بهمنظور مشارکت بهتر شرکتهای داخلی در
تجهین صنایع با دستی و پائیندستی بایستی موارد زیر مدنظر قرار گیرد:
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 ظرفیتهای داخلی در ساخت تجهینات و ماشینآ ت صنعت نفت و گاز بهطرور کامرل شناسرایی
گردند .البته برخی از بخشهای نفت و گاز وندور لیستی از شرکتهای داخلی دارند که مریتوانرد
در تهیه این بانک اطالعاتی کمک زیادی بکند.
 در استانداردهایی که در شرایط غیرتحریمی برای تجهیرنات و ماشرینآ ت صرنعت نفرت و گراز
مطرح بود ،تجدید نظر شود.
 بروکراسی اداری در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کاهش یابد.
 اطالعات و مستندات درست و دقیقی در رابطه با مشخصههای تجهینات و ماشینآ ت مورد نیاز
در اختیار شرکتهای داخلی قرار بگیرد.
 .3ایجاد زیرساختهای ذخیرهسازی نفت ،گاز و میعاناتگرازی در کشرور :ذخیررهسرازی نفرت و محصرو ت
دیگری هیدروکربوری که صادرات آنها در دوره تحری ها دچار مشکل میشود ،روشی برای تداوم تولید در
یک دوره کوتاهمدت است .از اینرو ،با توجه به اینکه ا داث و بهرهبررداری از پرروژههرایی بررای کراهش
خسارات تحری و فرآوری و استفاده داخلی از مواد هیدروکربوری از قبیل نفرت و گراز در میرانمردت و یرا
بلندمدت امکانپذیر است ،لذا برای جلوگیری از کاهش تولید نفت ،گاز و سرایر محصرو ت هیردروکربوری
نیاز است تا مخازن ذخیرهسازی به مقدار کافی در کشور ایجاد گردد.
 .4افنایش صادرات نفت به مقصد کشورهای آسیای مرکنی به صورت سواپ به منظور  :Blendingیکری
از روشهای دیگری که ایران میتواند بهمنظور دور زدن تحری هرا بکرار بگیررد ،اسرتفاده از زیرسراختهای
صادرات نفت کشورهای ( CISقناقستان و آذربایجان) میباشد .بررسیها نشان میدهد که در سال ،2971
صادرات نفت این کشورهای دوداً  7/214میلیون بشکه در روز بوده است کره بخرش عمرده آن صرادرات
نفت کشورهای قناقستان ( 7/7-7/3میلیون بشکه در روز) و آذربایجران ( 9/1-9/8میلیرون بشرکه در روز)
می باشد .زم به توضیح است که این دو کشور برای صادرات نفت خود از خطوط لوله استفاده میکننرد .در
این صورت ،کشور ایران با انتقال نفت خود از طریق دریای خنر به قناقسرتان و یرا برهصرورت زمینری بره
آذربایجان و ترکیب آن با نفت صادراتی این دو کشور ،میتواند تحری ها را دور بنند .زم به ذکر است کره
اگر این کشورها اضر به دریافت مستقی نفت ایران نشوند ،با توجره بره اینکره روسریه بره ایرن کشرورها
صادرات نفت دارد و همچنین از خط لوله انتقال نفت  ،CPC1خط لوله باکو-سوپسرا 2و خرط لولره براکو-
نوروسیسک 3استفاده میکند ،میتوان از طریق کشور روسیه این سیاست را اجرا کرد.
البته در این روش بایستی به چند نکته توجه کرد:
 نفت صادراتی این دو کشور از طریق خط لوله نفت سبک و شیرین میباشد.
 با توجه به محدودیتهای مربوط به انتقال ،ا تما ً ج نفت انتقالی محدود میباشد.
1

Caspian Pipeline Consortium
Baku–Supsa Pipeline
3
Novorossiysk
2
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 ارائه تخفیف میتواند انگینه کشورهای مذکور را برای گرفتن نفت ایران بیشتر کند.
 درنهایت بر اساد اهمیت و مینان تمثیرگذاری هر یک از راهبردهای اتخراذ شرده در مقابلره برا
تحری ها و نین قابلیت زمانی اجرای آنها ،جدول شماره ( )5که گویای اهمیت تمثیرگذاری و نیرن
قابلیت زمانی اجرایی این راهبردها میباشد به شرح ذیل ارائه میشود؛
جدول شماره ( )5ردهبندی راهبردهای مبتنی بر درجه اهمیت و تمثیرگذاری در مقابله با تحری ها
ردیف

دوره زمانی عملیاتی
شدن راهبردها

بهکارگیری روشهای از قبیل مخلوط کردن نفت یا کشتی به کشتی و بارگیری
به سمت چین یا استفاده از ظرفیتهای روسیه و عراق بهمنظور افنایش
صادرات نفت با ج با تر از معافیتهای صادرشده
استفاده از داکثر ظرفیت پا یشی و پتروشیمی بهمنظور تولید و صادرات
محصو ت فرآوری شده به کشورهای شرق آسیا
افنایش صادرات زمینی محصو ت فرآوری از نفت و محصو ت پتروشیمی به
کشورهای افغانستان ،پاکستان ،عراق و ترکیه
تسریع در بهرهبرداری کامل از پا یشگاه ستاره خلیجفارد بهمنظور استفاده از
میعاناتگازی بیشتر
بهکارگیری افراد خبره و آشنا با بازار بهمنظور فروش نفت و محصو ت
پتروشیمی به مشتریان از مسیرهای مختلف
استفاده از شرکتهای بیمهای و مؤسسات ردهبندی داخلی برای ناوگان
نفتکش

7
2
3
4
5
1
1

عنوان راهبرد

کوتاهمدت

استفاده از قراردادهای بلندمدت برای فروش محصو ت نفتی و پتروشیمی

8

تصمی گیری و سیاستگذاری در سطوح با ی کشور برای تسهیل تجارت با
کشورهای چین ،هند ،ترکیه و عراق

2

تسهیل شرایط برای ضور بخش خصوصی در صادرات LPG

79

تسریع در رفع مشکالت مربوط به ا داث پا یشگاههای کوچک

77

استفاده از معافیتهای چابهار تممین تجهینات خاص و تحریمی صنعت نفت و
گاز

72

رفع مشکالت صنایع پائیندست پتروشیمی بهمنظور دریافت خورا بیشتر

73

ارائه تخفیف به واردکنندگان نفت و محصو ت پتروشیمی ایران

74

مدیریت وا د در ج مخازن ذخیره موجود در کشور برای استفاده داکثر

75

اجاره مخازن در کشورهای مقصد با هدف دور زدن تحری ها

راهبردهای کاربردی مواجهه با تحریمهای صنعت نفت و گاز...

15
ردیف

دوره زمانی عملیاتی
شدن راهبردها

عنوان راهبرد

71

اجاره کشتی و صادرات نفت و محصو ت پتروشیمی به روش CFR

71

شیرینسازی میعاناتگازی بهمنظور فروش بهتر به مشتریان و پا یش داخلی

78
72
29
27

بلندمدت

22
23
24
25
21

اجاره یا خرید پا یشگاه و وا دهای پتروشیمی در کشورهای دارای روابط
تجاری راهبردی با ایران
تممین تجهینات از بنادر کشور عراق با توجه به ج پروژههای نفتی و گازی
موجود در این کشور
استفاده از بازار سرمایه بهمنظور هدایت ج نقدینگی موجود به سمت
زیرساختهای فرآوری در مقیاد کوچک میعانات گازی و نفت از جمله
MiniGTL ،MiniNGL ،MiniRefinery
استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی برای نوسازی و تجهین صنایع با دستی و
پائیندستی
تسریع در بهرهبرداری از صنایع پائیندستی (پتروشیمی) نفت و گاز دارای
پیشرفت بیش از  19درصد برای استفاده از میعاناتگازی و گاز بیشتر در داخل
کشور
بهکارگیری بخش خصوصی برای صادرات بیشتر نفتخام و میعاناتگازی
افنایش صادرات محصو ت به مقصد کشورهای آسیای مرکنی بهصورت
سواپ بهمنظور Blending
افنایش صادرات گاز به کشورهای همسایه
ایجاد زیرساختهای ذخیرهسازی نفت و میعاناتگازی در کشور

در نهایت از مجموعه مبا ث مطرح شده درخصوص عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر صرنعت نفرت و
گاز کشور و راهبردهای پیشنهادی برای ارتقاء سطح کارآمدی این صنعت با عنایت بره عوامرل مرذکور
جمع بندی و نتیجهگیری ارائه میشود.

 .4نتیجهگیری
این مطالعه با هدف معرفی و تحلیل راهبردهای مطلوب برای مواجهه برا تحرری هرای تحمیلری علیره
صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به واقعیتهای سازمانی و پیرامونی این صنعت انجرام پرذیرفت؛ لرذا
بهمنظور آگاهی و دستهبندی بهتر از شرایط این صنعت ،ابتدا با بررسی ضعفها و توانمندیهای کنونی
صنعت ،شناختی صحیح و بهروز از ابعاد داخلی آن اصل نمودی و سپس با تمرکن بر جنبههای بیرونی
و اثرگذار بر این صنعت چالشها و فرصتهای پیش روی آن را نین ا صاء کردی ؛ بر اسراد مطالعرات
انجام شده دریافتی که در مجموع  27عامل محیطی داخلی ( 73نقطه قروت و  8ضرعف) و  72عامرل
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محیطی خارجی ( 74فرصت و  5ضعف) بر وضعیت کنونی صنعت نفت و گاز کشور اثرگذار بوده اسرت.
پس از آگاهی از جنبههای قابلتممل داخلی و خارجی اثرگذار بر این صنعت ،در ادامه با استفاده از روش
سوآت ( )SWOTراهبردهای بهینه بهرهمندی از فرصرتهرای خرارجی و رداقل سرازی تهدیردات
خارجی پیش روی صنعت را معرفی نمودی و بر اساد منطق این روش و برای دستیابی به اهردافی از
قبیل فظ صادرات نفت و محصو ت پتروشیمی ،فظ درآمردهای ارزی ،جلروگیری از کراهش تولیرد
نفت ،گاز و محصو ت پتروشیمی در مجموع  2راهبرد تهاجمی 77 ،راهبرد محافظرهکارانره 3 ،راهبررد
رقابتی و  1راهبرد تدافعی را برای مدیریت کارآمد شرایط خارجی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت بره
وضعیت داخلی آن معرفی و تحلیل نمودی  .در مر له بعد ،این راهبردها را براسراد دوره زمرانی مرورد
نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتاهمردت (شرامل  71راهبررد) و بلندمردت (شرامل  79راهبررد)
تقسی بندی کردی و سرانجام هر کدام از آنها را براساد مینان اهمیرت و تمثیرگرذاری در مقابلره برا
تحری ها و کاهش خسارات ا تمالی اولویت بندی نمودی ؛ نتیجه این اولویت بندی در چارچوب دو بعرد
زمانی کوتاه مدت و بلندمدت در جدول ( )5ارائهشده است.
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منابع و مآخذ
منابع فارسی









پدیدار ،رضا ( .)7321چالش های سرمایه گذاری و تکنولوژی در توسعه صرنعت نفرت ایرران ،دانرش
نفت ،تهران.
پرسش بین ،علی و مصدق ،فاطمه ( .)7324چالشهای پیش روی سرمایهگذاری مستقی خارجی در
صنعت نفت و گاز ایران ،سومین کنفرانس بینالمللی نفت ،گاز و پتروشیمی ،تهران.
شیریجیان ،محمد ( .)7321بررسی ابعاد و مینان اثربخشی تحری های ایا ت متحده بر صنعت نفت
و گاز کشور ،مرکن مطالعات راهبردی دفاعی دانا ،تهران.
صیادی ،محمد و برکشلی ،فریدون ( .)7327اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحرری هرای برینالمللری
نفتی بر بخش انرژی ایران ،تهران ،مرکن تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلح نظام.
طاهری فرد ،علی ( .)7321استراتژیهای راهبردی و کاربردی مقابله با تحری ها در بخرش نفرت و
گاز ،تهران ،موسسه مطالعات انرژی سبحان.
کاتلر ،فیلیپ؛ برگر ،رونالد و بیکهوف ،نیلن ( .)7322جوهره مدیریت استراتژیک ،ترجمره عبدالحمیرد
ابراهیمی؛ سید علی دلبری؛ محمد هادی رجبی ،انتشارات مکتب ماهان ،تهران.
کریمی زارچی ،مجتبی ( .)7382نگاهی کوتاه به چالشها و اولویرتهرای روزه با دسرتی صرنعت
نفت ،سرفصلهای ویژه ،تهران.
مبصر ،داریوش ( .)7387موج دوم ،چالشهای توسعه در صنعت نفت ایران ،انتشارات کویر ،تهران.
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