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 مقدمه  -1

ارس جنوبی بعنوان  علسويه و پطق  امن  ابهمجواري آن  و  عظيم هيدروکربوري در استان فارس  وجود منابع  

پااليشگاه عظيم  تاسيسات  وجود  و  جهان  گازي  ميدان  مناطق،  مهمترين  اين  در  پتروشيمی  و  گاز  هاي 

فراهم  استان  اين  هاي کالن صنعت نفت، گاز و پتروشيمی در  گذاري در طرح موقعيت ممتازي را براي سرمايه

اين، وجود شهرهاي مهم با جمعيت قابل توجه با زيرساختارهاي شهري قابل قبول در  عالوه بر  نموده است.  

فارس  دانشگاه  استان  متمادي  ساليان  فعاليت  حاصل  که  متخصصی  افراد  حضور  همراه  و  به  معتبر  هاي 

صنايعی چون مجتمع پتروشيمی شيراز، پااليشگاه نفت شيراز، شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی  

، هدکو و  اختمان و نصب صنايع پتروشيمینظير پيدک، س   هاي طراحی و مهندسیفعاليت شرکت ... و البته و  

يکی  عنوان به استان فارس را  وايی آبان و ........ و سازندگان معتبري چون فاتح صنعت کيميا، فراسان، کولر ه

   .کانون هاي مهم جذب سرمايه و توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشيمی در کشور مطرح نموده استاز 

گذاري کالن در  ، موانع متعددي در انجام سرمايههاي گفته شدهعلی رغم همه مزيت دهد  ها نشان می بررسی

توان آنها را به سه دسته  پتروشيمی در استان فارس وجود دارد که می   هاي مختلف صنايع نفت، گاز و بخش

 عوامل بين المللی، ملی و استانی دسته بندي نمود که در ادامه به هر يک اشاره می گردد.   

 

 عوامل بین المللی  - 2

 

بين  عوامل  شک  می بدون  را  سرمايه المللی  عارضه  مهمترين  بعنوان  صنعت  توان  در  و  گذاري  گاز  نفت، 

با رويکردهاي سياسی در سطح بين از جمله استان فارس دانست که  و  المللی دستخوش  پتروشيمی کشور 

المللی نظام مالی و پولی  چارچوب کلی تحريم و قوانين بين   2توان در  فراز و فرود می گردد. اين عوامل را می 

 دسته بندي کرد.  

کاهش صادرات نفتی و    منجر بهالمللی به سردمداري آمريکا  هاي ظالمانه بينوجود تحريم   ها:تحريم   2-1

درصد از درآمد    6حدود    1399در سال  محروم سازي ايران از درآمدهاي نفتی شده است و به نقل از نوبخت  

ميليون بشکه    5/2از  نفتی دولت از اين طريق محقق شده است. آمارها نشان می دهد صادرات نفت ايران  

از    2020در سال  (،  2018ميليون بشکه )  64/2و    ( 2016تا    2014ميليون بشکه )  1/ 06(،  2011) به نقل 

رسمی  غير  منابع  توان    0/ 227  به   برخی  کاهش  موجب  امر  اين  که  است  يافته  کاهش  بشکه  ميليون 
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شده  سرمايه کشور  اقتصادي  بخش  مهمترين  به  تکنولوژي  ورود  و  خارجی  سرمايه  جذب  و  داخلی  گذاري 

 است. 

از  برتري   باعث گرديد پس  پتروشيمی  نفت، گاز و  تکنولوژي کشورهاي غربی در حوزه صنعت  ناپذير  انکار 

پايان جنگ تحميلی، اولين نگاه طبيعی حاکميت، به بهره گيري از تکنولوژي غربی براي بازسازي و ساخت  

ها   اين شرکت  است  داده  نشان  متمادي  ساليان  تجربه  متاسفانه  اما  باشد.  اشاره  واحدهاي جديد  با  همواره 

از انجام تعهدات خود در ميانه راه شانه خالی    انه هاي مختلفی چون تحريم و ... دولتمردان کاخ سفيد و به به

کرده و عالوه بر معطلی ميلياردها دالر سرمايه گذاري انجام شده، موجب از بين رفتن هزاران فرصت شغلی و  

پتروشيمی بعنوان مهمترين مزيت اقتصادي در کشور    افزايش ريسک سرمايه گذاري در صنعت نفت، گاز و 

حکومتدند ش  نقش  از  نبايد  سناريوها  اين  اجراي  در  البته  دليل  .  به  فارس  خليج  حاشيه  کشورهاي  هاي 

منطقه رقابت تحريم هاي  اعمال  از  که  سرشاري  منافع  و  می اي  خود  نصيب  جبران  ها  و  تامين  در  کنند 

از  خسارت غربی  مالی شرکت هاي  الخصوص طرح هاي  هاي  علی  و  پروژه  انجام  در  ايران  با  قطع همکاري 

 ]2و1[نفت، گاز و پتروشيمی غافل شد. 

شرکت  تکنولوژي،  عرصه خدمات  بودن  و جهانی  رقابتی  دليل  دليل به  به  نيز  شرقی  معتبر کشورهاي    هاي 

اند که توان اجراي  ده سرمايه گذاري مشترک با شرکت هاي غربی و وابستگی تکنولوژي به آنها، عمال نشان دا 

برخی   نام  به  گذرا  نگاهی  با  و  ندارند  را  آمريکايی  دولتمردان  هاي  خواهی  زياده  قبال  در  مستقل  سياست 

همکاري هاي  شرکت قطع  از  شرقی  و  )آلمان(،  غربی  شلمبرژه  و  لينده  )فرانسه(،  توتال  نظير:  ايران  با  شان 

روناس )مالزي(، رويال داچ شل )هلند(، استات اويل )نروژ(،  ريالينس )هند(، انی )ايتاليا(، اينپکس )ژاپن(، پت

گردد اين  مشخص می   و روسنفت )روسيه(   زاروبژنفت بريتيش پتروليوم )انگلستان(، سی ان پی سی )چين( و  

  ]3 [رفتار عموميت دارد. 

کلی   آن  گذاري سرمايه هايپروژه  مالی  تأمين هايهزينه  افزايش  مبادله، هزينه  افزايشبطور  تبع  به   و 

 با المللی بين هاي خروج شرکت و گذاري  سرمايه امنيت کاهش ها،تحريم  از ناشی مبادله هزينه افزايش

نتايج تحريم  هاي پروژه  از باال  تکنولوژي و  فنی  کيفيت  از  و  گردد   می محسوب هانفت، گاز و پتروشيمی 

به نحو شايسته  نتواند  از  موجب شده است کشور  اقتصادي خود در عرصه منطقه ويژگیاي  اي و  هاي ممتاز 

بين المللی استفاده کند و درآمدهاي حاصله را صرف زيرساختارها و بهبود وضعيت اقتصادي کشور و افزايش  

GDP   هاي ظالمانه يکجانبه آمريکا باعث شده است که رشد توليد ناخالص داخلی ايران  نمايد. اعمال تحريم
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کاهش يابد ضمن اينکه در همين مدت نرخ تورم    2019درصد تا سال    -5/9به   2017درصد در سال    8/3از  

 افزايش يافته است.   2019درصد در سال   7/35به  6/9از 

در اينجا بايد به نقش و نفوذ آمريکا در دو بنياد بزرگ مالی    :قوانين بين المللي نظام مالي و پولي  2-2

پول توانسته   المللی  بين صندوق  و  بانک جهانی در خود  نفوذ  طريق  از  متحده  اياالت  . بين المللی اشاره کرد

 ساختن متوقف  دنبال به هاسال طی  نمايد و در محروم  بلند مدت مؤثر هايوام  دريافت  از  را ايران است

 است و به  بوده  ايرانی هايشرکت و  دولت  با دولتی  اعتبارات  همچنين و  هاي خصوصیبانک  هايهمکاري

را با ابهام روبرو کرده است.   نفت، گاز و پتروشيمی در کشور هايبخش  در  خارجی گذاريسرمايه  ترتيب، اين  

 يکی که محدود گرديده  ايران در  خارجی گذاري  سرمايه اخير، هاي سال در ها تحريم گرفتن شدت پس از

اياالت امر،  اين  اصلی  داليل  از  براي  ايران  با  همکاري قطع  براي  المللی  بين  هاي  بانک بر  متحده  فشار 

است. صنعت نفت، گاز و پتروشيمی نيازمند سرمايه گذاري   کشور داخل در  انرژي مالی پروژه هاي تأمين

دليل  به  که  است  منابع  عظيمی  بودن  را    ، داخلی محدود  خارجی  گذاري  سرمايه  از  گيري  بهره  ضرورت 

اينکه مانع جدي در   بر  المللی، عالوه  بين  مالی  نظام  بر  نموده است. عدم پذيرش مقررات حاکم  دوچندان 

موجب است  شده  شرقی  و  غربی  هاي  شرکت  خارجی  گذاري  توسط    اتسرمايه  پول  انتقال  شدن  محدود 

ه اين محدوديت حتی در انتقال سرمايه ايرانيان خارج از کشور  هاي خارجی را فراهم نموده است و دامن بانک

از   ب   24)در برخی منابع ثروت آنها را بيش  برآورد می شود(  بوده  هزار ميليارد دالر  تاثير گذار  نيز  ه داخل 

  ]14 [ است.

 

 عوامل ملی اثر گذار در سرمایه گذاری طرح های کالن نفت، گاز و پتروشیمی   - 3
 

نعت نفت، گاز و پتروشيمی موثر  ملی در امر سرمايه گذاري در طرح هاي کالن ص  أمتعددي با منشعوامل  

می   است چارچوبو  در  را  آنها  باالدستی،  توان  حوزه  در  اوليه  مواد  تامين  هزينه  باالرفتن  کلی  هاي 

گذاري در    سازي و يارانه اي بودن قيمت فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمی، چالش هاي سرمايهخصوصی 

صنايع پايين دستی پتروشيمی و دخالت هاي غير راهبردي دولتی دسته بندي نمود که در ذيل به آنها اشاره  

 شده است. 

 باال رفتن هزينه تامين مواد اوليه در حوزه هاي باالدستي  3-1

م نفت و  مزيت سرمايه گذاري در طرح هاي کالن نفت، گاز و پتروشيمی به علت وجود منابع عظي  مهمترين

گاز در کشور است. اما بايد به اين نکته توجه داشت در کنار کاهش توليد نفت خام و گاز در کشور، هزينه  
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هاي نفت و گاز و و محصوالت  هاي پااليشگاهبرداشت آنها رو به افزايش است و به تبع آن روي هزينه فرآورده 

واند مزيت سرمايه گذاري در اين طرح ها را در  پتروشيمی اثر گذار است. عدم توجه مناسب به اين امر می ت

گيرند  سال قرار  توجه  مورد  بايد  گاز  و  خام  نفت  توليد  بخش  در  که  عواملی  کند.  تهديد  بشدت  آتی  هاي 

عبارتند از: لزوم افزايش برداشت از مخازن مشترک نفت و گاز، بکارگيري تکنولوژي و فناوري هاي جديد در  

هاي ه برداري نفت و گاز، افزايش ضريب بازيافت نفت با استفاده از تکنولوژي حوزه اکتشاف، استخراج و بهر

هاي نفت و گاز و صنايع پاالدستی پتروشيمی،  روزآمد، لزوم سرمايه گذاري در امر احداث و توسعه پااليشگاه

در بازار    هاي نفت و گاز و صنايع باالدستی پتروشيمیلزوم بازنگري جدي در شيوه واگذاري سهام پااليشگاه

 ]5[  .بورس و اوراق بهادار و همچنين قيمت گذاري محصوالت

 لزوم حفظ و صيانت از مخازن نفت و گاز 3-1-1

در   ممتازي گاز ( موقعيت و نفت ذخاير )مجموع جهان  نفت معادل  ذخاير عنوان يکی از بزرگترين با ايران

پير بودن اکثر مخازن نفتی و کاهش ضريب بازيافت   دليل به اما بين کشورهاي صاحب نفت در اختيار دارد

در   بشکه  هر  بازاي  نفت  توليد  هزينه  است.  افزايش  روبه  هزينه  و  کاهش  روبه  توليد  ميزان  آنها،  در  نفت 

 به برخی از آنها اشاره شده است.  1کشورهاي گوناگون بسيار با يکديگر متفاوت است و در جدول 
 

 ]1[هر بشکه نفت خام در نقاط مختلف جهان : هزينه توليد نفت بازاي  1جدول 

 هزينه توليد نفت بازاي هر بشکه بر حسب دالر آمريکا  نام کشور  رديف 

 2تا    1 عربستان سعودي  1

 6تا    4 عراق  2

 7 امارات متحده عربی  3

 15 نيجريه 4

 40 آنگوال  5

 12تا    10 قزاقستان  6

 20 ونزوئال  7

 20 اکوادور  8

 40تا    30 نروژ  9

 28تا    6 خاورميانه و شمال آفريقا  10

 100تا    32 قطب شمال  11

  15تا    10 قطر  -عمان  -ليبی  -الجزاير 12

 4تا    3بطور متوسط حدود   ايران  13

 3195شماره  1390مرداد   15روزنامه جام جم: شبنه : مأخذ
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درصد است و متوسط سرعت    22حدود    آمارها نشان می دهد ميزان درصد بازيافت نفت از مخازن کشور در 

ن جهت است آ درصد در سال است. اهميت اين موضوع از  11تا  7کاهش توليد طبيعی از اين مخازن معادل  

 جاي  در  نفت  ميزان نفتی است و مخزن 86بر   مشتمل  نفتی  ميدان  30داراي   فالت قاره  نفت  شرکتکه  

با روند کاهشی نرخ بازيافت حدود   قابل برداشت ذخيره نفت ميزان  و  بشکه  ميليارد  96اين مخازن حدود  

بشکه 8/15 بشکه 7حدود   تاکنون که  است ميليارد  آن ميليارد  با   شده  توليد  از  که  کنيد  تصور  است. 

درصد بر ضريب بازيافت فعلی نفت افزايش يابد. اين    يک اين امکان فراهم شود که    2IORو    1EORهاي  روش 

شود و متعاقب آن ثروت  ميليارد بشکه به حجم نفت قابل برداشت افزوده می   يک بدان معناست که حدود  

هاي کالن نفت، گاز و پتروشيمی به تامين  گذاران در طرح سرمايهاي عايد کشور خواهد شد. لذا  قابل توجه 

بنابراين براي حفظ اين ثروت و سرمايه  بيعی با قيمت مناسب توجه ويژه اي دارند.  پايدار نفت خام و گاز ط

هاي بهبود بازيافت  و روش   EORبين نسلی، لزوم بهره گيري از تکنولوژي هاي پيشرفته براي ازدياد برداشت  

گذاري و جذب تکنولوژي است. رقباي  امري کامالٌ ضروري است و براي تحقق آن نياز به سرمايه   IORنفت  

اصلی توليد کننده نفت در جهان نيز به اين امر اهتمام ويژه اي دارند و با انجام سرمايه گذاري کالن در امر  

   ]6[دهه هاي آينده دارند.    افزايش ضريب بازيافت نفت مخازن، سعی در حفظ جايگاه خود در بازار نفت براي

 "ازدياد برداشت مطالبه اي است که بايد عمومی شود "بنابراين در يک جمله بايد گفت: 

 لزوم توجه جدي به مخازن مشترک با کشورهاي همسايه   3-1-2

توان  می ميدان نفتی و گازي با کشورهاي همسايه خود دارد، که از اين تعداد    28ايران در حال حاضر حدود  

با عراقميدان ياران شمالی و    :هاي مشترک  يادآوران،  آذر، آزادگان،  آبان و پايدار غرب،  نفت شهر، دهلران، 

فروزان  .جنوبی با عربستان سعودي شامل: اسفنديار،  فرزاد    Aفرزاد    ،ميدان هاي مشترک  هاي  ، ميدان Bو 

ش  عربی  متحده  امارات  با  مشترک  هاي  ميدان  جنوبی،  پارس  و  رشادت  شامل:  قطر  با  فرزام، مشترک    امل: 

و ميدان نفتی هنگام با عمان و ميدان نفتی آرش با کويت را اشاره کرد. ضمن اينکه    نصرت، مبارک و سلمان 

ميدان هاي مهمی    . از آن جمله می توان بهنبايد از ميدان هاي مشترک با همسايگان شمالی نيز غافل شد 

از اين    جان اشاره کرد. ميزان برداشتربايچون گنبدلی با ترکمنستان و الوند، البرز و سردار جنگل با کشور آذ

تا حدود   نيز گزارش    9ميدان هاي مشترک توسط کشورهاي همسايه بسيار بيشتر و در برخی منابع  برابر 

  يد اولوليت اول هر دولتی فارغ از . بنابراين توسعه و بهره برداري روزافزون از اين ميادين مشترک باشده است
 

1 Enhanced Oil Recovery 

 

2 Improved Oil Recovery 
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کانون توجه   می بايستحفظ و صيانت از مخازن نفت و گاز "بايد گفت:  و  قرار گيرد نگرش سياسی و جناحی 

و اولويت سرمايه گذاري در کشور باشد و الزم است تمامی بخش هاي کشور در جهت تحقق اين خواسته  

 تا در کنار آن کشور به جايگاهی که شايسته آن است دست يابد.  "ملی وارد ميدان شوند 

 خصوصي سازي    3-2

نفت، گاز و پتروشيمی در    مرتبط با صنايع کنار ضرورت روند خصوصی سازي و عرضه سهام شرکت هايدر  

سازمان بورس و اوراق بهادار، بايد به اين نکته توجه داشت که اين شرکت ها که همگی بنياد اقتصاد کشور  

ده  حاصل  است،  شده  نهاده  بنا  آنها  عمالا بر  و  است  ملی  گذاري  سرمايه  سال  امکان    بخش  ها  خصوصی 

راندمان   با  دولتی  شبه  هاي  شرکت  به  ها  شرکت  اين  سهام  از  اي  عمده  سهم  و  ندارد  را  آنها  خريداري 

مديريتی متوسط و ضعيف تعلق می گيرد. تاثير اين مسئله شايد در کوتاه مدت موجب جذب نقدينگی، مهار  

به   اما  از کسري بودجه دولت را فراهم کند  تورم و تامين بخشی  بعنوان واحد  نسبی  از ريال  دليل استفاده 

هاي   بنگاه  اين  فروش  از  حاصل  عايدي  ارزش  گسيخته،  افسار  تورم  وجود  همچنين  و  سهام  مبادله  پولی 

به مانند چوب حراج زدن به سرمايه ملی  "اقتصادي پس از مدت کوتاهی با افت روبرو شده و نتيجه اين عمل 

اگر در شرايط مطلوب پذيرفت   "کشور از فروش صرفاااست. حتی  براي توسعه اين    ه شود که عايدي حاصل 

عمالٌ امکان تبديل شدن اين درآمد ريالی به ارزهاي معتبر براي انجام سرمايه گذاري و    گرددصنايع هزينه  

و   ها  اين بخش  در  و کاهش سودآوري  فرسودگی  بتدريج شاهد  و  بود  بسيار دشوار خواهد  تکنولوژي  ورود 

واهيم بود. بنظر می رسد تنها زمانی واگذاري سهام اين شرکت ها در بازار بورس  افزايش فاصله طبقاتی خ 

فلزات   با  آنها  مبادله  يا  و  معتبر خارجی  ارزهاي  دريافت  ازاي  در  واگذاري سهام  امکان  که  است  دفاع  قابل 

  .گرانبها و يا عرضه سهام در بازارهاي بورس بين المللی امکان پذير باشد 

 قيمت فراورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي  يارانه اي بودن  3-3

اين مسئله شايد در کوتاه مدت بعنوان يک مزيت براي جذب سرمايه گذاري در اين بخش به دليل امکان  

تامين مواد اوليه ارزان قيمت باشد اما در ميان مدت و بلند مدت موجب کاهش محدوديت منابع مالی در  

اري در  گاز و سرمايه گذ   يمی براي براي توسعه ميادين نفت، پتروش بخش هاي باالدستی صنعت نفت، گاز و  

 مجتمع هاي پتروشيمی در کشور خواهد شد.   احداث و توسعه

 چالش هاي سرمايه گذاري در طرح هاي پايين دستي پتروشيمي  3-4

مجتمع  از  پتروشيمی  هاي  در  شيميايی،  فرآيندهاي  رشته  يک  کمک  گاز به  يا  گازي  ميعانات  خام،    نفت 

می طبيعی   توليد  باالتر  افزورده  ارزش  با  صنعت    گردد.محصوالت  افزوده  ارزش  زنجيره  داشت  توجه  بايد 
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پايين   و صنايع  نهايی  اي، صنايع  واسطه  بنيادي، صنايع  دست، صنايع  باال  شامل صنايع  دست  پتروشيمی 

واسطهاست   محصوالت  تا  اصلی  هاي  خوراک  و  پايه  محصوالت  از  وسيعی  طيف  بر    اي   که  در  را  نهايی  و 

ت پايين دستی  . در اين مسير، ارزش افزوده محصوالت توليد شده از واحدهاي باالدست به محصوالگيردمی 

رو به افزايش است. تاکنون در کشور به دليل وجود منابع عظيم هيدروکربنی، بيشترين حجم سرمايه گذاري  

در واحدهاي باالدستی پتروشيمی صورت گرفته است اما در حال حاضر، ضروري است که به سمت جذب 

گام  دستی  پايين  واحدهاي  ايجاد  و  توسعه  در  گذاري  مهم  برداش   هايیسرمايه  هاي  مزيت  از  شود.  ته 

واحدهاي  سرمايه توليدي در  قيمت  ارزان  اوليه  مواد  مواردي چون: وجود  به  پايين دستی  گذاري در بخش 

باالدستی، نيروي انسانی متخصص، نياز کمتر به استفاده از آب و همچنين داشتن مشتريان متنوع اشاره کرد  

اين محصوال  و عرضه  فروش  امکان  عوامل  اين  المللی  که جمع  بين  و  داخل  در سطح  را  رقابتی  بصورت  ت 

 امکان پذير می سازد. 

  صنايع پايين دستی نه تنها به بازارهاي جهانی راه نيافته در    ات توليد علی رغم تمام مزيت هاي گفته شده،  

  ندارد. علت اين امر را   خارجی را  با محصوالت مشابهو  رقابت در بازار داخلی  بلکه کيفيت الزم براي    است،

توان در مواردي چون: عدم رقابت پذيري محصوالت، نبود زنجيره تامين مواد اوليه، عدم اهتمام جدي به  می 

 کوچک بودن شرکت هاي پيمانکاري برشمرد.   و  تحقيق و توسعه، ضعف مفرط در توليد و توسعه ليسانس

 عدم رقابت پذيري محصوالت  3-4-1

محصوال باالي  شده  تمام  قيمت  و  پايين  عدم  کيفيت  باعث  دستی  پايين  واحدهاي  در  شده  توليد  ت 

پذيري آنها در بازارهاي داخلی و خارجی شده است و اگر حمايت هاي دولتی از توليدات آنها متوقف و  رقابت

می  به خطر  واحدها  اين  در  ادامه حيات  تضعيف شود  تداعی  يا  ناخودآگاه  بخش،  اين  بررسی عملکرد  افتد. 

فضاي به شدت بسته و ضعف در برقراري  ست. همين رويکرد حمايتی در اين  کننده وضعيت صنعت خودرو ا

و   راه يابد اين صنعت کمتر در بازارهاي بين المللی و جهـانـی موجب شده است توليدات   تعامالت بين المللی

متمرکز   داخلـی  بـازار  بـه  هـا  نگـاه  ار  .شودهمـه  محصوالت  و  واردات  هند  چين،  از  تري  قيمت    ... زان 

واحدهاي پايين دستی را به مخاطره اندازد. اين عوامل باعث شده است که سرمايه گذاري در  شرايط  تواند  می 

يکی از پرمزيت ترين بخش صنعتی کشور به نحو چشمگيري کاهش يابد و با کاسته شدن از توليدات صنايع  

باالدستی پ توليدي در مجتمع هاي  امکان جذب محصوالت خام  به  پايين دستی،  تروشيمی محدود شود و 

کمترين   با  تکنولوژي  صاحب  کشورهاي  به  باالدستی  هاي  مجتمع  توليدي  خام  مواد  صادرات  شاهد  ناچار 

به عنوان مواد اوليه بخش هاي پايين دستی و يا محصول نهايی  ده و سپس واردات محصوالت آنها  ارزش افزو 
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ر به زير سئوال رفتن علت سرمايه گذاري صورت  شود، عالوه بخواهيم بود. وجود اين چرخه معيوب سبب می 

ها  گرفته در بخش باالدستی صنايع پتروشيمی، کشور را از کسب ميلياردها دالر درآمد ارزي و ايجاد ميليون 

سود اصلی از سرمايه گذاري کالن صورت گرفته در ايجاد تاسيسات عظيم    فرصت شغلی محروم سازد و عمالا

کره جنوبی،    ، چين، ظير آلماننعرصه  اين  در  صاحب تکنولوژي  کشورهاي  ا،  مجتمع هاي پتروشيمی کشور ر

صنايع پايين دستی پتروشيمی در قالب  در  وسعه ت  عايد خود نمايند. کشورهايی که به مدد   هند، انگليس و ...

بنگاه ايجاد  و  شيميايی  و  پتروشيمی  صنعتی  هاي  بنيانپارک  دانش  پتروشيمی  متوسط  و  کوچک    ، هاي 

حفظ محيط   و پايداراشتغال ايجاد افزورده باالتر، ارزش  باجديد با تکنولوزي برتر و وليد محصوالت ت تاموجب

مواد پليمري و  بازيگران بازار  و از اين رهگذر به يکی از اصلی ترين   به ارمغان آورده را  زيست براي کشور خود 

ند عالوه بر کسب ميلياردها دالر  شرايطی که در صورت تغيير می توا  .شوند می  جهان تبديل  در    پتروشيمی

سود ساليانه، امکان اشتغال چندين ميليون نفر را در کشور فراهم کند. براي رسيدن به اين خواسته بايد به  

 موارد زير توجه داشت:   

فقدان زنجيره تامين مواد اوليه سبب افزايش قيمت تمام    : مواد اوليه مورد نياز  تأمينزنجيره   3-4-1-1

تأمين مواد اوليه براي صنايع  زنجيره  در بيشتر کشورهاي دنيا  شده محصول می شود اين در حالی است که  

دست شود  ی پايين  می  انجام  خاص  نهادهاي  و  ها  گروه  سوي  پايين   غفلت   .از  واحدهاي  نيازهاي  برخی  از 

مجتمع توسط  واحدهاي   روشيمیپت هاي دستی  توليدي  محصوالت  مقدار  و  کيفيت  تا  است  شده  موجب 

گريدهاي برخی  توليد  به  توان  می  مشکالت  اين  جمله  از  نباشد.  مطلوب  دستی  نياز   پايين  مورد  پليمري 

 در اين گريدهاي توليدي موجب بروز مشکالت  کيفيت و  خواص  واحدهاي پايين دستی اشاره کرد. نوسانات

 محصوالت  که  شود می سبب مسئله  می گردد. اين  دستی  کيفيت محصوالت واحدهاي پايين براي اساسی

يکی   .باشد  داشته دنبال به  را غيره    و رقابتی  مزيت عدم محصول،  فروش  و عدم شود  توليد  متغير  کيفيت  با

  .هاست آن توليد  خوراک واحدهاي پايين دستی متناسب با ظرفيت تأمين اساسی، عدم مشکالت از ديگر

 در ماهه چند  تأخير  اين واحدها می شود. همچنين  کاهش ظرفيت توليد و حتی تعطيلی سبب  بنحوي که

مواد   به  تحويل است. عدم توليدکنندگان  مشکالت ديگر از نيز  آن  هزينه پرداخت وجود با اوليه  تحويل 

 فروش  براي  دستی پايين صنايع تا شده توليدکنندگان سبب به  متولی هايشرکت سوي  از خوراک  موقع 

شوند. عامل ديگر ورود شرکت هاي   مواجه  ايعمده مشکل  با  و خارجی داخلی بازارهاي در خود  محصوالت 

با  باالدستی پتروشيمی است. اين شرکت ها  از شرکت هاي  پايه  براي کسب سهميه محصوالت  واقعی  غير 

اينکه،دري بر  عالوه  محصوالت  اين  می   افت  محروم  آن  دريافت  از  را  واقعی  کننده  عرضه    کنند توليد  با 
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باالتر، عمالا  نرخ هاي  با  بازار  در  رقابتی    محصوالت دريافتی  غير  و  تمام شده محصول  قيمت  افزايش  باعث 

 ]23و22[  توليدي داخلی در بازار می شوند.  شدن محصوالت

ع بی رقيب بودن بازار محصوالت توليد  در اغلب مواق  : عدم اهتمام جدي به تحقيق و توسعه  3-4-1-2

در   اين  شود.  متمرکز  آن  افزايش  و  توليد  امر  به  توجه صاحبان صنعت  بيشترين  است  شده  موجب  داخل، 

صاحبان اين واحدهاي پايين دستی يا مجبور به وارد    حالی است که با ورود محصوالت جديد به بازار، عمالا

نمودن فناوري با هزينه گزاف می شوند و يا بايد شاهد از دست رفتن تدريجی بازار باشند. خلق اين فرهنگ  

کرد يک  که همزمان با توليد بايد بخشی از منابع مالی را در جهت تحقيق و توسعه و خلق فناوري هزينه  

ناپذير اجتناب  می   است.  ضرورت  توجه  امر  اين  به  کشور  واحدهاي  از  برخی  چند  متاسفانه  هر  اما  کنند 

عموميت ندارد و صاحبان اين واحدهاي پايين دستی با دستاويز قرار دادن ضرورت حمايت هاي دولتی و يا  

 م سه افزايش بابيکار نمودن نيروهاي انسانی، سعی در حفظ شرايط موجود و چتر حمايت هاي دولتی دارند. 

ارزش  در فناوري پتروشيمی،  دستی  پايين  بيشتر افزودة  واحدهاي  نگاه  می  محصوالت  در  چند  هر  شود. 

با به ثمر رسيدن برخی از اين طرح ها،   اما  بر،  بسياري، تحقيق و توسعه و خلق فناوري امري است هزينه 

 در فناوري سهم دهد  می  نشان ارزش افزوده قابل توجه اي عايد آنها خواهد شد. بعنوان نمونه، بررسی ها

فناوري  پرواضح است که  دارند.   افزوده ارزش  با را همبستگی بيشترين  و کامپوزيت واسطه محصوالت گروه 

موجبات   ترين  مهم  از  بودن  يکی  رقابتی دارا  ها  محصوالت  مزيت  شرکت  و  موفق، است  در    ي  رقابت  براي 

علی رغم وجود مراکز علمی و  ناوري دارند. در کشور ما  فبرنامه هاي ويژه اي براي کسب    ،بازارهاي جهانی

تحقيقاتی متعدد، هنوز تالش هاي جدي، منسجم و با برنامه اي در اين زمينه صورت نگرفته است و آنچه که  

سيلی که  در اين مسير روي داده است بيشتر حاصل نگرش فردي مديران و صاحبان صنعت بوده است. پتان

اگر به خوبی مورد استفاده بخش صنعت قرار گيرد بدون شک پس از مدتی منجر به ارتقا کيفيت و توليد  

ذکر اين نکته ضروري است که برخالف ديدگاه رايج،   محصوالت فناورانه با ارزش افزوده بسيار باال خواهد شد.

 ]21و 19،20[اين صنعت است که بايد براي تعامل با دانشگاه پيشقدم شود. 

متاسفانه هم اکنون ليسانس هاي کمی در کشور    :ليسانس  ليد و توسعهو ضعف مفرط در ت  3-4-1-3

ليسانس و عدم توجه و صرف هزينه هاي تحقيقاتی در اين حوزه در ساليان  خلق  وجود دارد. مشکالت خاص  

ليسانس، پايين    . گذشته عامل اصلی اين مسئله بوده است از داليل اصلی کم توجهی به بحث توسعه  يکی 

.  استدرصد    5تا    2حدود  در  اين بخش در مقايسه با کل پروژه است که  منبع مالی اختصاص يافته به  بودن  

وارد   که کشور  کاهش می دهند  را  فناوري  هزينه بخش  فناوري،  انتقال  در  زيرکی  با  شرکت هاي خارجی 
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،  امرسوي ديگر با توجه به اين که اين  ذاري و تحقيق در اين زمينه تشويق نشود. از  کننده، براي سرمايه گ

بخش کليدي يک پروژه است، شرکت ارائه دهنده ليسانس، کشور گيرنده فناوري را به خريد درصد اعظمی  

ارائه دهنده  دهد. در واقع کشور  از تجهيزات و ماشين آالت طرح، از کشور صاحب فناوري تحت فشار قرار می 

کند، کسب   می  ميزبان صادر  کشور  به  که  آالتی  ماشين  و  تجهيزات  بخش  از  را  اصلی خود  سود  ليسانس 

است  نفت، گاز و پتروشيمی در کشور  ؛ از اين رو نداشتن ليسانس، يکی از ضعف هاي عمده صنعت  نمايد می 

رصد از اختراع هاي ثبت شده در  د   80تعلق نزديک به    .که امکان خود اتکايی فناوري را از بين برده است

موجب شده است تا عالوه دريافت ماليات حق بهاي اختراع ها، موجب    کشور توسعه يافته صنعتی  6جهان به  

 تحقق شرايط انحصاري و در اختيار گرفتن تجارت بسياري از کاالها و فناوري ها از سوي آنها شده است. 

 ]21و 20[

پيمانک  3-4-1-4 هاي  شرکت  بودن  هاي    اري: کوچک  شرکت  وجود  به  نياز  پروژه  هر  اجراي  براي 

جز دارند  فعاليت  زمينه  اين  در  که  هايی  اغلب شرکت  ما  در کشور  است.  کارآزموده  و  مجرب    ء پيمانکاري 

پيمانکاريشرکت شوند.   هاي  می  محسوب  آنها  کوچک  ادغام  براي  مناسب  بستر  چالش   نبود  ديگر  هاي از 

بودن  سرمايه گذاري در بخش صنعت است.   پيمانکاري در کشور و ضعيف  اکثر شرکت هاي  بودن  کوچک 

برد می  بين  از  آنها  در  را  قوي  مهندسی  هاي  هسته  ايجاد  امکان  مالی،  تشکيل    . بنيه  و  ها  شرکت  ادغام 

 هاي بزرگ پيمانکاري با هسته هاي مهندسی قوي، می تواند راه را براي انجام فعاليت ها در سطوحشرکت

high-tech   اري و شراکت شرکت هاي معتبر خارجی فراهم نمايد و از اين طريق سبب جذب فناوري  با همک

 گردد. و بومی سازي آن 

اجراي طرح هاي مربوط به صنعت نفت، گاز و پتروشيمی به دليل    مديريت پروژه ها:  ضعف  3-4-1-5

از اين رو ضعف مديريت پروژه    منسجم است.برنامه ريزي هاي دقيق و  نيازمند  حجم باالي عمليات اجرايی،  

بيشتري پيدا می کند؛ به طوري که هم اکنون هيچ پروژه اي را نمی توان پيدا    بخش بازتاب  اين   در کشور در

توان  می پروژه موضوعی ضروري است که  یمديريتتوان تجربه  تقويت   .بندي پيش برودکرد که بر اساس زمان 

طر هم  از  که  حاکمی  رويکرد  ديگر،  از سوي  رساند.  مطلوب  به سطح  خارجی  هاي  شرکت  با  مشارکت  يق 

بندي است که پروژه ها بر اساس اين کشور وجود دارد، بحث هزينه و زمان در  اکنون در زمينه مديريت پروژه 

ا از شريک خارجی  د فرصتی براي جذب فناوري هن دو معيار ارزيابی می شوند؛ در حالی که پروژه ها می توان

گيرد؛  د که با رويکردي که حاکم است، توسعه فناوري تحت الشعاع اتمام به موقع پروژه و هزينه قرار می نباش 

توسعه فناوري در کشور را نمی توان با پول خريد؛ از اين رو ضمن لحاظ کردن مالحظات  بايد توجه داشت  
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داث مجتمع پتروشيمی، بايد معيارهاي جديدي نيز  خاص انتقال فناوري در قراردادهاي اجراي طرح هاي اح

اجراي   انتقال فناوري هنگام  آن، ميزان موفقيت  از  استفاده  با  تا  نظر گرفته شود  پروژه ها در  ارزيابی  براي 

 .پروژه و طبق مفاد قرارداد ارزيابی شود

 دولتي  غير راهبرديدخالت هاي  3-4-2

را می توان به چند  کار بازار محصوالت پتروشيمی  ودر ساز راهبردي دولتدخالت هاي غير  مشکالت ناشی از  

 بخش زير تقسيم کرد: 

به داليل سياسيتمرکز    3-4-2-1 ايران  در  ها  به  از  حمايت  بر    عمدتاا   ،دولت  واحدهاي جديد  ايجاد 

ظرفيت  توسعه  صنعتی  هاي  جاي  رويکرد  موجود  واحدهاي  اين  تعداد  است.  آمدن  وجود  به  زيادي  سبب 

    . بين المللی هستند  رقابتکه فاقد توان   گرددمی ضعيف و ناکارآمد ، واحدهاي کوچک

 به سياه بازار آمدن بوجود نياز،  مورد اوليه  مواد و موقع خوراک به تأمين به  تعهد عدم  3-4-2-2

نهادهاي   هماهنگی عدم و پتروشيمی محصوالت مناسب توزيع عدم نياز، مورد  مواد اوليه  بندي سهميه علت

 شرکت هاي و پتروشيمی صنايع  ملی  هستند. شرکت  مواجه  دست  پايين  صنايع توسعه  زمينه  در  متولی 

 در  ايران  سهم حفظ  هدف  با را  پتروشيمی  پايه  محصوالت توليد کل  از  بخشی سال  هر  پتروشيمی بازرگانی

هاي خصوصی   می المللی صادر  بين بازارهاي مجتمع  نيز کنند.   تر بيش  سودآوري دليل  به  پتروشيمی 

 نياز توليدکنندگان  تأمين براي  تعهدي  و  صادر  را  خود  محصوالت  از  بخشی  ، داخلی به فروش  صادرات نسبت 

 اين  خود، اوليه  مواد  تأمين کمبود  براي ناچارند داخلي گان  کنند  توليد  که  است حالی در  اين ندارند. داخلی

 .نمايند  وارد باالتر قيمت با را  محصوالت

برنامه:  3-4-2-3 بدون  و  الساعه  خلق  تصميمات  مکرر    اتخاذ  گاه  و  تغييرات  و  قبلی  اعالم  بدون 

... سبب شده است صاحبان   جهشی در با  واحدهاي پايين دستی پتروشيمی،  نرخ تعرفه ها و سياست ها و 

مسائل   پيگيري  از  و  بپردازند  فعاليت  به  مدت  کوتاه  و  ديدي  مدت  و    بلند ميان  تحقيـق  قبيل  از  مدت 

بلنـد  گـذاري  سـرمـايـه  واحد    پـژوهـش،  ي  توسعه  محصوالت،  سبد  تنوع  محصوالت،  در  نوآوري  مدت، 

 توليدي و ... گريزان باشند.

ري محصوالت ديگر عامل مانع توسعه  قيمت گذا  دخالت دولت در قيمت گذاري محصوالت:  3-4-2-4

در اين بخش محسوب می شود و توليد کننده را ناگزير به تعديل نيرو، کاهش کيفيت محصول و عدم توجه  

 ] 8و 7[به ارتقا محصول و جذب فناوري می نمايد و به تدريج از توان رقابت پذيري بکاهد.  

 :محيط کسب و کار  3-4-2-5
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فقدان امنيت اقتصادي و    نبود حاکميت قانون،  اقتصاد کالن و سياست هاي اقتصادي دولت،عدم ثبات در    -

از جمله اصلی ترين موانع و چالش هاي   احساس امنيت مالکيت خصوصی و نيز نا کارآمدي نظام تامين مالی،

از اين رو به عنوان راهکارهاي اصلی    فرا روي محيط کسب و کار و سرمايه گذاري در ايران به شمار می آيند.

ثبات اقتصادي حاکم گردد و محيط اقتصاد کالن کشور تثبيت  بايد محيط کسب و کار ابتدا در جهت تسهيل 

تماد از دست رفته بين دولت و ملت، آرامش نسبی بر فضاي اقتصادي  عگردد تا بار ديگر با احياء و ترميم ا

ير نگاه و اصالح سياست ها و قوانين اقتصادي، افزايش شفافيت و  سپس با تغي  کشور مستولی و حاکم شود. 

حاکميت قانون و تامين امنيت افتصادي و سرمايه گذاري اوضاع کالن کسب و کار کشور به طور نسبی بهبود  

 ]12و   11و   10و  9[ يابد.

کشور:  - داخل  هاي  بانک  توسط  بودجه  تامين  امکان  تام  عدم  در  کشور  هاي  بانک  توان  مالی  عدم  ين 

قفل شدن منابع آنها در بخش ساختمان و    بدليل  هاي صنعت نفت با توجه به عدم کفايت سرمايه آنهاپروژه 

نفت   صنعت  بزرگ  مشکالت  از  کشور  بانکی  شبکه  باالي  بسيار  و  معوقات  پيشرو  صنايع  از  يکی  عنوان  به 

بنگاه داري توجه ويژه اي دارند  بانکداري سنتی و وثيقه محور  وجود  است.  درآمدزا در کشور   به  از  که  هم 

با مشکل روبرو ساخته  منابع بانکی  اين  از  را    ، گاز و پتروشيمیاستفاده صنعت نفتديگري است که  موانع  

 ]16[. است

بجاي    - مشترک  گذاري  سرمايه  با  قراردادهايی  از  فاينانساستفاده  هاي  :  روش  طرح  بيشتر  مالی  منبع 

پتروشيمی در سال هاي اخير از طريق فاينانس تأمين شده، اما تجربه نشان داده که روش فاينانس، روش  

از طرف کشورهاي خارجی، قدرت چانه زنی    در   مناسبی انتقال فناوري نيست. تأمين مالی پروژه ها  زمينه 

کشور را در فاز عقد قرارداد و اعمال مالحظات انتقال فناوري در قرارداد کاهش می دهد. از سوي ديگر، بر  

تأمي پروژه  فاينانس  از طريق  پروژه هايی که  المللی، طرح ها و  بين  قوانين  ن مالی می شوند، کشور  اساس 

درصد از تجهيزات مورد نياز خود را از کشور دهنده فاينانس خريداري کند    85گيرنده ليسانس موظف است  

و اين کار سبب می شود با وجود سرمايه گذاري هاي عظيم در صنعت پتروشيمی، بازار بسيار محدودي براي  

به توسعه فناوري در صنايع جانبی ناتوان سازد.    صنايع داخلی به وجود آيد و صنعت پتروشيمی را از کمک

تمايل   است،  گذار  سرمايه  همان  که  فناوري  دهنده  فاينانس،  قراردادهاي  قالب  در  دهد  می  نشان  تجربه 

چندانی به ارائه فناوري هاي روزآمد از خود نشان نمی دهد و بحث بهينه سازي و افزايش بهره وري توليد  

که سرمايه گذاري مشترک، با صاحبان فناوري، ضمن برطرف ساختن بخشی از    نيز جايگاهی ندارد؛ در حالی 

مشکل هزينه طرح، می تواند به عنوان ابزار مناسب انتقال فناوري به شمار رود، زيرا صاحب فناوري به دليل  
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وشد با  و می ک  انجام داده در زمينه طراحی بهينه را شراکت در سود ناشی از بهره برداري طرح، تالش فراوانی  

ارائه فناوري هاي نوين، رقابت پذيري طرح را افزايش دهد و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمدکردن  

افزون بر اين، در فرآيند همکاري براي اجرا همچنين بهره برداري از طرح فرصت بسيار    .نمايد فناوري اقدام  

نيروهاي دا ايجاد و آموزش  براي کسب فناوري هاي روزآمد  از سوي کارشناسان خارجی سبب خوبی  خلی 

توسعه مهارت هاي انسانی در کشور می شود. به نظر می رسد سرمايه گذاري در قالب فاينانس هاي خارجی،  

هرگز نخواهد توانست به ايجاد توسعه پايدار در صنعت پتروشيمی بينجامد، زيرا توسعه پايدار نيازمند رشد  

 ]18و  17و 13[  .هم نيازمند ابزارهاي خاص خود خواهد بود  بعد کيفی در کنار رشد کمی و رشد کيفی 

 

 عوامل استانی اثر گذار در سرمایه گذاری طرح های کالن نفت، گاز و پتروشیمی  4

 

پتروشيمی   و  گاز  نفت،  کالن  هاي  طرح  گذاري  سرمايه  در  چالش  بعنوان  استانی  منشا  با  متعددي  عوامل 

 مطرح هستند که در ذيل به برخی از آنها که مهمتر به نظر می رسد اشاره می گردد.  

 

 مشکالت اقليمي   4-1

  ان ساخت مجتمع هايصنايع آب بر شناخته می شود و منابع آبی، در جانمايی مک  ءصنعت پتروشيمی، جز

واحدهايآب در بخش  دارد.  تروشيمی، نقش کليدي  پ و سرويس هاي جانبی  مصرف  پتروشيمی    فرآيندي 

ود آب  فراوانی داشته و کمبود آن می تواند فعاليت مجتمع را دچار اخالل و يا حتی توقف نمايد. بنابراين کمب

ز  مجبور به توقف طرح نمايد. ا  سازندگان را به می تواند روند ساخت يک طرح پتروشيمی را متوقف کرده و  

طرح مربوط به پتروشيمی هاي  توان به  می مهمترين و پرچالش ترين طرح هاي پتروشيمی در دست ساخت،  

پتروشيمی هاي    .که قرار بود در قالب طرح خط اتيلن مرکز ساخته شود  اشاره نمودچهار قلوي استان فارس  

ه ساختشان سال هاي طوالنی به علت هاي مالی و فنی به تاخير افتاد، اين  فيروزآباد، جهرم، فسا و داراب ک

به علت  و پيشنهاد انتقال اين طرح ها  بار در مواجهه با خشکسالی و کمبود آب، چاره اي جز تسليم ندارند  

فارس   خليج  سواحل  به  آب،  استکمبود  شده  اوليت    .مطرح  بر  مبنی  استان  مسئولين  رويکرد  به  توجه  با 

(، نمی توان  1  )نموداراص منابع آبی به بخش کشاورزي و آمار ميزان بارندگی ساليانه در استان فارس  اختص

انتظار تامين آب پايدار از منابع آبی را براي اجراي طرح هاي صنعتی و از آن جمله مجتمع هاي پتروشيمی  

 داشت. 
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 1388-1399هاي : ميزان بارش استان فارس در سال1نمودار

 ماخذ: مرکز آمار ايران  

 

 عدم سياست گذاري مناسب بخش کشاورزي در بهره برداري از منابع آبي  4-2

گاز و پتروشيمی، نحوه مديريت    ،بدون شک مهمترين چالش استانی در انجام سرمايه گذاري طرح هاي نفت 

لحاظ   به  اي  ويژه  جايگاه  گندم،  کننده  توليد  مهمترين  بعنوان  فارس  است.  استان  کشاورزي  بخش  در 

کشاورزي در کشور به خود اختصاص داده است. اجراي سياست خودکفايی در محصوالت کشاورزي، موجب  

بی در اکثر دشت هاي کشاورزي استان را فراهم  برداشت بيش از حد از منابع آبی و در تبع آن بروز بحران آ

نظير برنج   بر کند. عدم توجه کافی به توسعه کشت گلخانه اي در کنار رواج آبياري سنتی، کشت اقالم پر آب

ده  و  کشت  مناسب  الگوي  نبود  و  خشکسالی  شرايط  در  رغم  حتی  علی  است  شده  باعث  ديگر،  دليل  ها 

به بخش کشاورزي نه تنها حداقل بهره اقتصادي  "  آب و خاک    " يعنیاختصاص با ارزش ترين دارايی استان  

بلکه به دليل اشتغال فراوان در اين بخش، چنانچه از منابع آبی و خاکی صيانت به عمل    گردد نصيب استان  

 .  شودنيايد همين مسئله باعث بيکاري فراوان در اين بخش 

از ضرو با درک صحيح  استان  بازنگري در  لذا ضروري است که مسئولين  فعلی  رت  بخش کشاورزي و  روند 

و   آبی  منابع محدود  در حفظ  اي، سعی  گلخانه  توليدات  و  تبديلی کشاورزي  به بخش صنايع  بيشتر  توجه 
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خاکی استان نموده و امکان توسعه ساير بخش هاي اقتصادي از جمله صنايع پايين دستی پتروشيمی که به  

 . فراهم سازند را   لحاظ مصرف آب متناسب با اقليم فارس است

 عدم وجود پارک هاي صنعتي و پتروشيمي در استان فارس  4-3

کشورهاي پيشرو در عرصه توليدات مواد پتروشيمی و شيميايی با ارزش نظير آلمان با وجود دوري از مواد  

توانسته  ارزان  پارک اوليه  قالب  در  پتروشيمی  دستی  پايين  صنايع  مند  نظام  توسعه  با  صنعتی  هاي  اند 

  هاي کوچک و متوسط پتروشيمی دانش بنيان، زمينه توليد محصوالت با پتروشيمی و شيميايی و ايجاد بنگاه 

ارزش، نوآوري و توليد محصوالت جديد، کارآفرينی و ايجاد شغل هاي پايدار، مديريت و کاهش هزينه توليد  

فرا را  پتروشيمی  مواد خام  از  افزوده  ارزش  نهايت کسب حداکثر  در  از  و  به يکی  اين رهگذر  از  و  هم کنند 

اين   تاکيد می شود که  باز هم  و  تبديل شوند  پتروشيمی جهان  پليمري و  مواد  توليدکنندگان  ترين  اصلی 

کشورها حداقل مزيت را در مورد خوراک و مواد اوليه داشته اند. در اين ميان صنعت پتروشيمی به عنوان  

براي   آورنده فرصت  افز آفريدن  فراهم  در  ارزش  ارزش  با  به محصوالت  گاز(  و  )نفت  مواد خام  تبديل  و  وده 

کشورهاي خاورميانه جايگاهی ويژه يافته است. البته ناگفته نماند در سه دهه اخير به دليل گسترش نوع و  

در   آسيا  شرقی  و جنوب  اروپا  اتحاديه  شمالی،  آمريکاي  پيشرفته  کشورهاي  پتروشيمی  محصوالت  تقاضاي 

اي باالدست پتروشيمی به کشورهاي در حال توسعه به ويژه خاورميانه برآمدند، زيرا اين  صدد انتقال واحده

عموماا باال  بري  و سرمايه  آلودگی  وجود  با  در    واحدها  بيشتر  افزوده  ارزش  و  داشتند  افزوده کمتري  ارزش 

رقابت در    واحدهايی نهفته بود که به مصرف کننده نهايی نزديک تر است؛ از سوي ديگر سخت شدن شرايط 

شده    بازارهاي جهانی اين محصوالت، نزديکی به منابع خوراک را ضروري ساخته است. با انتقال واحدهاي ياد 

صنعت   از  جديدي  انتظارهاي  کشورها  اين  روي  پيش  هاي  چالش  دليل  به  توسعه  حال  در  کشورهاي  به 

ظارات کشورهاي در حال توسعه  پتروشيمی مطرح شد. ايجاد اشتغال و پس از آن توسعه صنعتی، از جمله انت

تصميم  يا  کالن  هاي  سياست  در  نيز  ما  کشور  در  بود.  پتروشيمی  ارزش  از  ترين  مهم  سياسی،  هاي  گيري 

صنعت پتروشيمی در ايجاد اشتغال و توسعه صنعتی محيط پيرامون خالصه می شود و از ساير مزيت هاي  

ش افزوده صنعت پتروشيمی نامبرده می شود، تا  رقابتی و نسبی اين صنعت که از آن به عنوان زنجيره ارز 

 .حدود بسياري غفلت شده است

 عدم نگرش بين المللي به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي   4-4

آنها جز به  وابسته  صنايع  و  پتروشيمی  و  گاز  نفت،  صادرات    ءصنعت  امکان  که  است  کشور  صنايع  معدود 

محصول و جهانی شدن را داراست و در صورت بالندگی می تواند به عنوان نيروي محرکه اقتصاد در کشور و  
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علی الخصوص استان فارس باشد. اما در کنار تمام چالش هاي توسعه اين بخش، نبايد از نقش دخالت هاي  

قان و  اجرايی  مقامات  مشکالت  غيرکارشناسانه  حل  بر  کشور  عزم  اگر  شد.  غافل  عرصه  اين  در  گذاري  ون 

بپذيرد   بايد  است  کشور  و  که  اقتصادي  مقررات  با  مطابق  را  حوزه  اين  در  مديريت  نحوه  و  مقررات  کليه 

آشنا   صنعت  اين  مقتضيات  به  که  حاکميت  از  کوچکی  بخش  تنها  و  دهد  انجام  المللی  بين  استانداردهاي 

را داشته باشند. اين مقررات می تواند از نحوه صدور مجوز، اعطاي    امور راهبردي آن   اجازه دخالت در  هستند 

گذاري  وام وکمک هاي فنی تا مرحله فروش و صادرات محصول را در برگيرد. متاسفانه ديده می شود سرمايه 

باي و  فعالند  زمينه  اين  در  که  است  کشورهايی  از  دشوارتر  بسيار  حوزه  اين  در  صنعت  مديريت  از  و  د 

 ترين مقررات موجود در ساير کشورها الگوبرداري کرد و آنها را در کشور پياده سازي نمود.  مناسب

 عملکرد ضعيف گمرگات استان فارس  4-5

استان نسبت به کل کشور بسيار   واردات  سهم که دهد می  نشان وزنی لحاظ به استان واردات سهم بررسی

است مثال  .ناچيز  سهم  بعنوان  سال  اين  کوچک  0/ 06در حدود    1395  در  جايگاه  نشانگر  که  است  درصد 

به فارس  به واردات حجم لحاظ  گمرگات   سهم نيز  ارزشی لحاظ به .است  کشور  گمرکات ساير نسبت 

درصد    2/0در حدود   1395است و بعنوان نمونه سهم آن در سال   ناچيز  واردات کشور  کل  از  فارس  گمرکات

وارداتی   کاالهاي ترمناسب نقل و  حمل امکان  و فارس  استان  استراتژيک موقعيت به توجه با  .بوده است

 را کاال نگهداري بهتر امکان  که مناسب هواي و آب از استان بودن برخوردار  نيز و  مرزي گمرکات به نسبت

 وزنی  لحاظ  به و چه  ارزشی  لحاظ  به  چه  استان گمرکات سهم که  دارد  وجود امکان اين کند،می  فراهم

 مرزي گمرکات  به  فارس نسبت گمرکات پايينتر کاري  حجم به توجه با ديگر طرف  کند. از  پيدا افزايش

 زمان در کاال ترخيص و گرفته تري صورتمناسب رسيدگی و  عمل سرعت که داشت انتظار توانمی  کشور،

 تبليغات با بايد  استان واردات سهم افزايش الزم جهت پتانسيل وجود  به توجه با لذا .گيرد  انجام تريکوتاه 

 .نمود ترغيب  استان گمرکات  طريق از  واردات را به  تجّار مناسب، هايمشوق  ارائه و مناسب

 

 : مقايسه واردات از گمرگات کشور و استان فارس2جدول 

 واردات 
1394 1395 

 ارزش )ميليون دالر(  وزن )هزار تن(  ارزش )ميليون دالر(  وزن )هزار تن( 

 89 21 100 35 فارس 

 43684 33399 41539 35152 کشور

 20/0 06/0 24/0 09/0 درصد سهم 
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 جمع بندی   5

 

در اين گزارش به برخی چالش هاي موجود در طرح هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمی در قالب چالش هاي  

بين المللی، ملی و استانی پرداخته شد. بنظر می رسد سياست گذاري قوانين و نحوه مديريت در اين حوزه  

جام پذيرد و مطابق  بايد توسط بخش کوچکی از حاکميت که به مقتضيات اين صنعت آشنايی کافی دارند ان

مقررات بين المللی حاکم بر اين حوزه اداره شود. از آنجا که بخش کشاورزي و تامين نياز آن ، اولويت اول  

مديريت   نحوه  و  بارش  ميزان  و  اقليمی  شرايط  به  نظر  گردد  پيشنهاد می  لذا  است  فارس  استان  مسئولين 

ايجاد صنايع پايين دستی  به  ي در استان فارس،  فعلی در بخش کشاورزي، بتدريج اولويت اول سرمايه گذار

پتروشيمی با مصرف آب حداقلی تبديل و سياست احداث مجتمع هاي بزرگ پتروشيمی در حاشيه خليج  

 گردد. فارس و درياي عمان دنبال 
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 منابع  -6

ايران"سيد محمد رضا غفاري    ]1[ بر عليه  انرژي     "نقش امارات در جنگ سرد آمريکا  مديريت کل اوپک و روابط با مجامع 

 1392دي ماه  9وزارت نفت 

 21/4/1397تاريخ  287130اقتصاد آنالين کد خبر  "چه کسانی از تحريم ايران سود می برند" ]2[

  155گزارش راهبري    "اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تحريم هاي بين المللی نفت بر بخش انرژي ايران  "محمد صيادي    ]3[

 1391ام معاونت پژوهش هاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظ

-110انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( چاپ اول صص    "حقوق قراردادهاي بين المللی نفت  "(  1389امانی ، مسعود )  ]4[

108 

 پتروشيمی، اقتصادي ويژه منطقه در پتروشيمی دستی پايين  صنايع توسعه ايجاد در گرفته انجام اقدامات گزارش  ]5[

 1386سال  کشور، کل بازرسی سازمان

وضعيت پيشرفت طرح هاي پتروشيمی در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )عسلويه( موانع پيشرفت  "گزارش بازرسی از    ]6[

 1386معاونت امور اقتصادي و زيربنايی سازمان بازرسی کل کشر   "طرح ها و پيامدهاي ناشی از آن

 مصرف حمايت سازمان بندي(، و سهميه قيمت آزادسازي  به نگاهی پتروشيمی )با محصوالت بازار  وضعيت  بر تحليلی  ]7[

 1386 توليدکنندگان، و کنندگان

   11راستاي اجرايی شدن بند ح تبصره   پتروشيمی )در پليمري محصوالت گذاري قيمت نظام اصالح فاطمه، ميرجليلی،  ]8[

 1368، 8638 مسلسل شماره اسالمی، شوراي  مجلس هاي پژوهش مرکز زيربنايی، مطالعات دفتر ، 1386 سال بودجه قانون

 دفتر ؛1390بهار   در ايران کار و کسب محيط پايش  نعيمی؛ زهرا شهبازي، موسی سياح، امير سيد بيگدلی، وحيد  ]9[

 1390مهرماه  اسالمی؛ شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز کار کسب و محيط مطالعات

 پژوهشهاي مجموعه "جهان و ايران در کار و کسب فضاي هاي شاخص اي مقايسه بررسی "وحيد   سيد احمدي،  ]10[

 1387سال  ؛ ا.ا.ج مرکزي بانک اقتصادي سياستهاي بررسيها و اداره اقتصادي،

 ماهنامه "ايران جايگاه بر تاکيد با کار و کسب فضاي بهبود هاي شاخص بررسی"فر   فهيمی فاطمه و يکتا اشرفی،  ]11[

 1390بهمن  ،11شماره  يازدهم، سال ،« اقتصادي مجله» اقتصادي سياستهايو  مسائل بررسی

اقتصادي  سياستهاي  و مسائل بررسی ماهنامه "کار   و کسب  فضاي بر مالياتی نظام تاثير بررسی "ابوذر   ساالري،  ]12[

 1390دي  و آذر ، 10و  9 هاي شماره سال يازدهم، ،" اقتصادي مجله"

 دريافت براي رساله "کشور نفتی پروژههاي در فنآوري انتقال  فرايند مديريت چهارچوب بررسی "مجتبی   عزيزي،  ]13[

 ( 1388) .مدرس تربيت دانشگاه ارشد، درجه کارشناسی

ماهنامه اکتشاف و توليد / شماره    "ارائه الگوي مناسب توسعه سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران"ناصر قلی پور    ]14[

 1392فروردين ماه   1391/ اسفندماه  99
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اکتشاف    "بررسی تاثير ريسک هاي استراتژيک بازار نفت در قراردادهاي فروش نفت خام  "فيروزه شيرين آبادي فراهانی    ]15[

 (1396)  144و توليد نفت و گاز شماره ي 

ص  ، 118ي   شماره اقتصاد، و بانک ايرانی، هاي در بانک آن  اعمال ضرورت و  ريسک مديريت تبيين جعفر، زاده، بيک  ]16[

21-16 (1391 ) 

اقتصادي :نفتی قراردادهاي مطلوب ويژگيهاي "مسعود درخشان،  ]17[  در نفتی قراردادهاي عملکرد به تاريخی-رويکرد 

 (1392) 53-113ص   ،9ي  شماره سوم، سال اقتصاد انرژي، ي  فصلنامه ،"ايران

شماره  گاز، و نفت توليد و نفتی، ماهنامه اکتشاف بين المللی ويژگی هاي قراردادهاي بررسى مصطفی، رضاييان مهر،  ]18[

 (1394) 21-27ص  ،122

و گاز"محمد صيادي    ]19[ نفت  باالدستی صنعت  توسعه در بخش  برنامه ي ششم  ماهنامه    "  الزامات تحقق سياست هاي 

 ( 1396)  148اکتشاف توليد نفت و گاز شماره ي 

ايران مالحظاتی در مفاهيم،    ]20[ انتقال و توسعه فن آوري در بخش باالدستی صنعت نفت  مسعود درخشان عاطفه تکليف 

 33-88صفحه  1394( ، 14) 4الزامات، چالش ها و راهکارها پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران 

ماهنامه اکتشاف توليد نفت و    "لزوم بين المللی شدن صنعت نفت ايران و جايگاه فن اوري در تحقق آن"رضا بندريان    ]21[

 ( 1397) 153گاز شماره ي 

کنفرانس بين المللی مديريت، چالش ها و راهکارها    "مدل جامع مديريت زنجيره تامين خدمات"محمود رضا مستقيمی    ]22[

1392 

تأمين،  مديريت زنجيرة    هاينگاشت ادراکی روابط علّی ميان فعاليت   صفري؛ بهنام اژدريمحمد مدرس يزدي؛ حسين    ]23[

 634-615صفحه  1393پاييز  3شماره  6مديريت صنعتی دوره   تأمين با رويکرد فازيتوانمندسازها و عملکرد زنجيرة 
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