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نتای��ج و تأثیرات برنامه جامع اقدام مش��ترک بر اقتصادی ملی ،موضوعی اس��ت ک��ه توجه جامعه را به خود
مش��غول کرده است .بر این اساس ،بررس��ی علمی تأثیرات برجام بر صنعت نفت و گاز کشور به دلیل اینکه
این بخش هدف عمده اعمال تحریمهای اقتصادی از سال  ،1384همزمان با شروع مناقشه هستهای بوده
است ،از اهمیت زیادی برخوردار است .در مقام بررسی تأثیرات برجام بر صنعت نفت و گاز باید به جایگاه
این صنعت در اقتصاد ملی و بینالملل توجه اساسی داشت .به عبارت دیگر ،با توجه به پیوندی که صنعت
انرژی و به خصوص نفت و گاز با جغرافیای سیاسی و اقتصادی (ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک) و همچنین
س��اختار اقتصاد ملی و رقابتپذیری دارد ،این تأثیرات دارای اهمیت و تأثیرگذاری راهبردی اس��ت .بر این
اس��اس ،تحریمها اقتصادی علیه جمهوری اس�لامی ایران با هدف ایجاد تغیی��رات راهبردی و ژئوپلیتیک
دنبال میشدند .از این رو ،برای ارزیابی تأثیرات برجام باید تأثیرات و نتایج آن را بر ارکان و عناصر موقعیت
ژئوپولیتیک ،ساختار اقتصاد ملی و رقابتپذیری در صنعت نفت و گاز مورد مطالعه قرار داد .مطالعه از این
منظر ،نشان میدهد که تحریمها بازی ژئوپولیتیکی را در سطح منطقه و جهان علیه جمهوری اسالمی شکل
داده و باع��ث تضعی��ف این موقعیت و کاهش رقابتپذیری صنعت نف��ت و گاز و عدم تعادل در اقتصاد ملی
شده بودند .برجام این روند را متوقف و باعث تغییر جهت این بازی ژئوپولیتیک به نفع جمهوری اسالمی و
شروع روند افزایش تدریجی رقابتپذیری در صنعت نفت و گاز شده است .این روند در بلندمدت بر فعالیت
و سرمایهگذاری در بخشهای دیگر انرژی از جمله برق و کل ساختار اقتصادی مؤثر خواهد بود.
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چارچوب نظری

ان��رژی به دلی��ل زیربناییبودن ،ارتباط و پیوند س��اختاری ب��ا بخشها مختلف اقتصادی ب��ا صنایع دیگر
تفاوته��ای اساس��ی دارد (دش��تی .)1 :1386 ،این بخش نق��ش مهم و تعیینكنن��دهای در تأمین انرژی،
افزایش بهرهوری و رش��د اقتصادی كش��ورهای مختلف دنیا اعم از تولیدكننده و مصرفكننده ،پیش��رفته،
در ح��ال پیش��رفت و عقبمانده و در نهایت ،تأمین امنیت اقتصاد بینالمل��ل دارد .با این اوصاف ،اقتصاد
انرژی آیینه تمامنمای س��اختار اقتصادی در دنیاس��ت .از این رو ،این صنعت دارای اهمیت راهبردی است
و دولتها از آن به عنوان ابزار قدرت اس��تفاده میکنند .در واقع ،اهمیت راهبردی صنعت انرژی به خاطر
تأثی ر قاطع آن بر جغرافیای سیاس��ی و اقتصادی (ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک) و س��اختار اقتصاد ملی و
بینالملل اس��ت .میان این دو ویژگی ،یعنی تحوالت مربوط به جغرافیای سیاس��ی و اقتصادی و س��اختار
اقتصادی در س��طح خرد و کالن نوعی ارتباط متقابل وجود دارد .در ش��رایط مختلف ،تحول یکی منجر به
تحول در دیگری خواهد شد.
ب��ا توج��ه به این مطال��ب ،تا آینده قابل پیشبینی ،نف��ت و گاز همچنان نقش غالب را در تأمین س��بد
انرژی دنیا ایفا میکنند .بر این اس��اس ،دسترس��ی به منابع نفت و گاز (نص��ری ،)107 :1380 ،خطوط و
مس��یرهای انتقال ،حضور در بازارهای جهانی ،س��رمایهگذاری و کم و کیف فنآوری ،ش��اخص ارزیابی
موقعیت ژئوپلیتیکی اس��ت .این موقعیت اثر تعیینکنندهای بر ظرفیت و قدرت ساختار اقتصاد ملی دارد.
برآین��د موقعیت ژئوپلیتیک و س��اختار ،کیفیت رقابتپذیری صنعت را تعیی��ن میکند که به عنوان یكی از
معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد صنعت نفت و گاز در فرایند اكتش��اف تا تولید و تكمیل زنجیره ارزش از
باال تا پاییندست است.
رقابتپذیری ،توانایی هر بنگاه یا صنعت در ثابت نگهداشتن و افزایش سهم خود در بازار ملی و جهانی
با اس��تفاده از ابزارهای مختلف اس��ت .به همین دلیل ،از زمان ایجاد دول��ت– ملت ،یکی از وظایف اصلی
آنها حمایت از بازار و مسیرهای تجاری بوده که از سرزمین آنها عبور میکرده است (میلر.)78 :1390 ،
در ح��ال حاض��ر ،حجم تجارت جهانی در بخش انرژی به ش��دت با درهمتنیدگ��ی بازارهای جهانی رو به
افزایش است .روزانه  ۴۰میلیون بشکه نفت در دو سوی اقیانوسها مبادله میشود ،رقمی که در سال ۲۰۲۰
به  ۶۷میلیون بش��که خواهد رس��ید .گاز مورد مبادله در جهان تا سال  ۲۰۲۰نیز به  ۴۶۰میلیون تن میرسد.
آژانس بینالمللی انرژی ،تقاضای اولیه جهانی برای نفت در س��ال  ۲۰۳۰را حدود  ۱۰۵٫۲میلیون بش��که
ب��رآورد کرده اس��ت (مزروعی 7 ،بهم��ن  .)1391با این اوصاف ،رقابتپذیری تركیب��ی پیچیده از عوامل و
ش��رایط جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فنی ،سیاسی و نظامی است .راهبرد مناسب برای ورود به بازار
به ش��ناخت عوامل رقابتپذیری و تعیین اولویتهای آن در شرایط مختلف وابسته است (یقطین:1393 ،
 .)1-10س��ه گ��روه اصلی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت رقابتپذیری در ح��وزه نفت و گاز ،ترکیبی از عوامل
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ژئوپلیتیک و ساختاری است .این عوامل به ترتیب عبارتند از خالقیت و نوآوری ،موقعیت در بازار جهانی
و منابع بنگاه .این عوامل در ارتباط با س��رمایهگذاری ،توس��عه محصول جدید و ش��ناخت بازارهای نو از
اهمیت حیاتی برخوردارند (یقطین.)1-5 :1392 ،
در چارچوب شرایط بازار ،سرمایهگذاری در درجه رقابتپذیری صنعت نفت و گاز به دلیل نقشی که
در تأمین مالی ،دسترس��ی فناوری برتر ،الگوها و مهارتهای مدیریت��ی دارد ،از اهمیت کلیدی برخوردار
اس��ت .در بسیاری از کش��ورها ،شرکتهای نفت ،س��رمایهگذاری مورد نیاز برای فعالیت خود را از محل
ً
س��هم ف��روش تأمین میکنند؛ اما ب��ه دلیل اینکه درآمد حاص��ل از نفت عموما در بس��یاری از بخشهای
اقتص��ادی برای جب��ران ناکارآمدی هزینه میش��ود ،در نتیجه ،نمیتوان از محل درآم��د حاصل از نفت به
توسعه صنعت نفت و گاز کشور پرداخت (رنجبر و رستمی )1390 ،و از این رو ،اکثر کشورهای صادرکننده
نفت به س��رمایهگذاریهای خارجی نیازمندند ( .)Johnston, 2003با این اوصاف ،عالوه بر داش��تن ذخایر
نفت و گاز ،تعامل ،ش��ناخت ،نفوذ و تأثیرگذاری در نظام اقتصاد سیاس��ی بینالملل و بازارهای جهانی از
طریق مؤسس��ات مالی ،مسیرهای انتقال ،ش��رکتهای چندملیتی و سازمانهای اقتصادی از لوازم بهبود
رقابتپذیری و مقاومسازی اقتصاد انرژی است.
برای مطالعه دستاوردهای برجام در صنعت نفت و گاز ،با در نظر گرفتن اهداف تحریمهای اقتصادی،
بای��د نوعی بررس��ی راهب��ردی چندوجهی از دو منظر علمی اقتصاد سیاس��ی بینالمل��ل و اقتصاد ملی در
پیش گرفت .بر این اس��اس ،نتایج برجام بر صنعت نفت و گاز كش��ور هم از جایگاه جغرافیای سیاس��ی و
اقتصادی و هم از منظر س��اختار اقتصاد ملی و صنعت نفت مورد مطالعه قرار میگیرد .اهمیت این روش
به آن دلیل اس��ت که ه��دف تحریمهای اقتصادی ایجاد تغییر در جغرافیای سیاس��ی و اقتصادی منطقه و
جهان و تضعیف س��اختار اقتصاد ملی ایران بوده اس��ت .این تغییر در نقطه مقابل اهداف راهبردی اس��ناد
باالدستی جمهوری اسالمی ایران است .افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر و کسب جایگاه
دوم تولید نفت در اوپک و جایگاه س��وم تولید گاز در جهان ،ارتقاء فناوری و کس��ب جایگاه اول فناوری
نف��ت و گاز در منطقه ،تالش و س��ازماندهی جذب منابع مالی ،بهرهب��رداری از موقعیت جغرافیایی برای
خرید و فروش ،فرآوری ،پاالیش ،معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانی ،بهینهس��ازی مصرف،
جایگزینی صادرات فرآورده به جای خامفروشی نیل به مرکزیت و تبدیلشدن به کریدور راهبردی تجارت
هیدروکربوری ،از اهداف راهبردی اس��ناد باالدستی اس��ت (دنیای اقتصاد)1392/5/16 ،؛ اما تحریمها
ً
دقیقا در جهت مخالف این اهداف طراحی شده بود.
بنابراین ،از نگاه جغرافیای سیاس��ی ،هدف از اعمال تحریمه��ا خنثیكردن موقعیت برتر جغرافیای
سیاس��ی و اقتصادی جمهوری اس�لامی ایران بوده اس��ت که دسترس��ی به منابع انرژی ،افزایش ظرفیت
تولی��د ،افزایش س��طح ذخایر راهبردی ،خطوط و مس��یرهای انتقال و ورود به ب��ازار جهانی ،از ارکان آن
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محس��وب میش��ود .این روند س��اختار اقتصاد ملی و صنعت نفت و رقابتپذیری در آن را دچار مش��کل
اساس��ی کرده اس��ت .این موضوعی است که در تحلیل نتایج برجام توس��ط منتقدان و تحلیلگران داخلی
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت .در این چارچوب ،محققان بس��یاری معتقدن��د نفت و گاز نیروی اصلی و
پنهان در پش��ت پرده ش��کلگیری منافع ملی ،منطق��های ،توازن قدرت داخلی و نزاعهای تروریس��تی در
خلیج فارس است (.)Le Billona & Khatib, 2010
کس��انی مانند روبرت کاپالن ،1ویلیام انگدال 2و کالب ماپین 3معتقدند اعمال تحریمهای اقتصادی،
حمایت از گروههای تروریس��تی مانند داعش ،س��ناریوی کاهش قیمت نفت توس��ط عربستان و همراهی
کوی��ت و امارت متحده عربی با عربس��تان به بهانه حفظ س��هم ب��ازار و بیرونکردن نفت ش��یل از بازار با
همراهی و تائید ضمنی آمریکا ،نوعی بازی ژئوپلیتیک و اقتصادی در س��طح منطقهای و جهانی با هدف
مقابله و تضعیف اقتصاد کش��ورهای ضد سرمایهداری مثل روسیه ،ایران و ونزوئال ،جلوگیری از وابستگی
ش��دید اروپ��ا به منابع انرژی ایران و روس��یه ،جلوگیری از تجارت نفت و س��ایر کاالها ب��ا ارزهایی غیر از
دالر ( ،)Engdahl, 2014: 1-3کمک به رش��د اقتصادی در غرب ،بهبود فنآوری در زمینه اس��تخراج نفت
و افزای��ش قدرت چانهزنی مصرفکنندگان انرژی در بازار جهانی بوده اس��ت .با این اوصاف ،برجام نقطه
شکست و تغییر جهت این بازی ژئوپلیتیک بود .برای اثبات این فرضیه ،توصیف تأثیرات تحریم بر موقعیت
ژئوپلیتیک و ساختار اقتصاد ملی پیش از اجرای برجام ضروری است (.)Caleb Maupin, 2016
تحریمهای اقتصادی و اهداف ژئوپلیتیک آن

موقعی��ت ژئوپلیتی��ک در عرصه ان��رژی ارکان متعددی دارد .یک��ی از این ارکان ،می��زان ذخایر نفت و گاز
اس��ت .ولی این ذخایر بدون بهرهبرداری حائز اهمیت ژئوپلیتیک نیست .به همین دلیل ،یکی از مهمترین
اهداف اس��ناد باالدستی تولید متناسب با حجم ذخایر اس��ت .در مقابل ،مهمترین هدف تحریمها کاهش
ظرفیت تولید نفت و گاز ایران و نقش��ی اس��ت که در تأمین انرژی کشورهای منطقه و جهان بازی میکند.
کاهش وابس��تگی جهانی به منابع ایران ،عالوه بر کاهش ظرفیت سیاست خارجی ،زمینه را برای هر گونه
اقدام علیه ایران به لحاظ کاهش آثار منفی مانند کمبود عرضه نفت و افزایش قیمت در بازار جهانی فراهم
میکرد .بیان رس��تم قاس��می وزیر نفت دولت دهم مبنی بر اینکه «دش��منان ایجاد وقفه در صادرات نفت،
حضورنیافتن ایران در بازارهای جهانی و ایجاد مش��کل در توس��عه ذخایر و فروش نفت را دنبال میکنند
(شبکه خبر »)1391/11/9 ،تأییدی بر این موضوع است.
1. Rodert Kaplan
2. William Engedhal
3. Caleb Maupin
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ایران با داشتن  ٣٦٤,٦٨میلیارد بشکه ذخایر هیدروکربوری ،معادل  ٩.٤٧درصد از کل ذخایر جهان،
رتبه نخس��ت ذخایر گاز و رتبه سوم منابع نفت ،ظرفیت باالی اکتشاف ،تجربه صدساله در تولید و تجارت
نفت و گاز ،برخورداری از  49هزار کیلومتر ش��بکه انتقال نفت و گاز ،موقعیت راهبردی دریایی با هزار و
 ٨٠٠کیلومتر ساحل ،عبور مسیرهای حملونقل بینالمللی با قرارداشتن در جنوب کشورهای آسیای میانه
و قفقاز ،ش��مال کش��ورهای خلیج فارس و غرب شبهقاره هند و ریس��ک اقتصادی پایین سرمایهگذاری،
جای��گاه بیبدیل��ی در صنعت نف��ت و گاز جهان دارد (مق��دم .)1 :1393 ،از نظر آژان��س اطالعات انرژی
آمریکا ،ایران به لحاظ ذخایر نفت ،چهارمین به لحاظ منابع گاز دومین ،جزو پنج کش��ور اول تولیدکننده
گاز و  10کش��ور اول تولیدکننده نفت دنیاس��ت .نزدیکی این کش��ور به تنگه هرمز ،به دلیل عبور  20درصد
از نف��ت تولی��دی جهان و انجام  30درصد حملونق��ل دریایی نفت و  30درص��د از  LNGدنیا از این تنگه
از اهمی��ت ژئوپلیتیک��ی قابل توجهی برخوردار اس��ت ( .)EIA.19 june 2015با وجود تمام این مزیتهای
ً
جغرافیایی و انس��انی ،تحریم سرمایهگذاری ،خرید نفت خام و کاهش صادرات  50درصدی ،عمال باعث
حذف موقعیت ژئوپلیتیکی ایران شده بود.
تحریمهای جدید بر سرمایهگذاری از سال  1384شروع و با تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه
اروپ��ا از س��ال  )۲۰۱۱( ۱۳۹۰علیه بیمه ،کش��تیرانی و ممنوعیت فروش نفت و انتقال طال به اوج رس��ید
(مزروعی .)1 :1391 ،تحریمها تا سال  ،1390ظرفیت تولید و ساختار صنعت نفت و از آن سال ،صادرات
و درآم��د حاصل��ه از نفت را هدف قرار داده ب��ود .از این رو ،از (ژانویه  2011تا مه  )2014روند واردات نفت
ً
چین ،ژاپن ،هند ،ترکیه ،کره جنوبی نس��بت به س��ال  2010تقریبا نصف شد .در عرض یک سال ،صادرات
نفت ایران از  2/8میلیون بشکه در روز در جوالی  ،2011به زیر یک میلیون بشکه در جوالی  2012رسید.
کاهش صادرات نفت در ادامه به کمتر از هشتصد هزار بشکه در روز نیز رسید .تولید نفت از حدود
 4/2میلیون بش��که در روز در س��ال  2011به  2/7بشکه در سال  2013رسید .اروپا قبل از تحریم ،بیش
از  500هزار بش��که نفت از ایران وارد میکرد .ممنوعیت ش��رکتهای اروپایی از بیمه محمولههای نفتی
ایران مانع از فروش نفت خام ایران به همه مش��تریان ش��د (اقتصاد ایرانی 31 ،مرداد  .)1395شدت تأثیر
تحریمها بر صنعت نفت و گاز به گونهای بود که به گفته رس��تم قاس��می« :حتی در زمان جنگ نیز چنین
شرایطی بر نفت حاکم نشده بود» .کاهش صادرات و نبود مخازن راهبردی نگهداری باعث شد ایران بین
 20تا  60میلیون بشکه نفت بر روی آب ذخیره کند که هزینه نگهداری برای هر نفتکش ،بین  60تا 110
هزار دالر در روز بود.
در ح��وزه گاز نی��ز اوضاع بدتر از نفت بود .ایران با بی��ش از  34تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی
ب��ه دلی��ل پایینب��ودن ظرفیت تولید کمتر از ی��ک درصد تجارت جهان��ی را دارد (ایران اکونومیس��ت28 ،
اردیبهش��ت  .)1395دس��تیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز با توجه به ضرورت استفاده از
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مخ��ازن مش��ترک از اهمیت راهبردی برخوردار بود .ایران با بهرهب��رداری از فازهای  1تا  10پارس جنوبی
در س��ال  ،۱۳۸4از نظر تولید مقام چهارم را پس از روس��یه ،آمریکا و کانادا به دس��ت آورد ،اما با ش��روع
مناقشه هستهای از سال  )۲۰۰۶( ۱۳۸۵و ارجاع پرونده به شورای امنیت و شروع تحریمها ،شرکتهای
خارجی مش��ارکت در اجرای فازهای پارس جنوبی را رها کردند ،اما مصرف س��االنه و واردات گاز رو به
افزایش بود (بانک مرکزی.)10 :1392 ،
ب��ا این روند تا پایان س��ال  ،2008تولید انباش��تی کش��ور قطر از حوزه مش��ترک پ��ارس جنوبی  2برابر
تولید انباش��تی ایران بود .قطر بین س��الهای  1997تا  2008حدود معادل  570میلیارد مترمکعب و ایران
بین س��الهای  2003تا  2008معادل  280میلیارد مترمکعب برداش��ت کرده بود .در پایان سال  ،2011تولید
انباشتی قطر به  41تریلیارد فوت مکعب و تولید انباشتی ایران به  21تریلیارد مترمکعب رسید (جوکار10 ،
دی  .)1391درآمد ساالنه هر فاز پارس جنوبی در صورت راهاندازی حدود  3/600میلیارد دالر است .بر
اس��اس برخی برآوردها ،تأخیر در اجرای فازهای پارس جنوبی مانع از دستیابی به حدود  ۲۰۰میلیارد دالر
درآمد ش��ده اس��ت .این زیان ش��امل عدم فروش میعانات نیز میش��ود .در  6ماهه اول سال  ،1392چهار
میلیارد و سیصد و چهل میلیون دالر صادرات میعانات انجام شده بود که نسبت به سال قبل  22درصد رشد
داشت ،اما تحریم شرکتهای فعال در این زمینه ،کاهش  160درصدی صادرات نسبت به ماه قبل را باعث
شد (خبرگزاری مهر .)1392/7/6 ،این امر شامل عدم صادرات گوگرد ،انبارشدن آنها و افزایش شدت
آلودگی محیط زیس��ت نیز میش��د ،به گونهای که  1200تن گوگرد مربوط به فازهای پارس جنوبی به ارزش
 980میلیون دالر به دلیل تحریم و مش��کالت مدیریتی در س��ال  1392در انبارها انباشته شده بود (اقتصاد
فرهیختگان ،دی .)1392
تنزل جایگاه ایران در اوپک
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کاهش س��رمایهگذاری و صادرات در دوره تحریم کاهش ظرفیت تولید را تش��دید کرد .این در حالی بود
که حفظ ظرفیت به عنوان دومین تولیدکننده نفت خام در اوپک بر اساس سند چشمانداز  1404مستلزم
حفظ فاصله مناس��ب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با س��ایر رقبا بود .افزایش نفوذ و جایگاه در سازمانهای
اقتص��ادی ،یک��ی از ابزاره��ای مهم تحق��ق اهداف راهب��ردی اقتصادی در سیاس��ت خارجی اس��ت .با
ای��ن اوص��اف ،کاهش صادرات نف��ت و گاز ایران به صورت خ��ودکار ،حلقه دوم تأثیرگ��ذاری ژئوپلیتیک
را ب��ا کاه��ش جایگاه ای��ران در اوپک ،مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز و کاهش تأثیرگ��ذاری ایران در
سیاستگذاری این دو سازمان را تکمیل کرد ،به طوری که همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به مرز 2
میلیون بشکه در آذرماه  ،1390عراق با صادرات روزانه دو میلیون و  135هزار بشکه نفت به طور رسمی
جای��گاه دوم��ی ایران را در اوپک تصاحب ک��رد .صادرات نفت عراق در س��ال  2015از مرز  2/9میلیون
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بش��که در روز گذاش��ت .عراق برای افزایش میزان تولید خود در س��ال  2016از شرکتهای بی پی ،شل،
اکس��ون موبیل ،انی و لوک اویل برای مطالعه و س��رمایهگذاری در ذخایر نفتی خود دعوت کرد .در ادامه
این روند ،صادرات نفت عراق در سال  2016از مرز سه میلیون و  46هزار بشکه گذشت و تبدیل به رقیب
جدی برای ایران در اوپک شد (شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی 6 ،فروردین  .)1395در ادامه ایران به
جایگاه سوم و چهارم اوپک نیز سقوط کرد.
برجام؛ تغییر جهت بازی ژئوپلیتیک و افزایش تولید و صادرات

اولین دس��تاورد مهمی که برجام برای صنعت نفت و گاز به دنبال داش��ت این بود که با تأثیر مثبت بر ارکان
ژئوپلیتی��ک ،بازی ژئوپلیتیکی را که در عرصه اقتصاد منطق��های و جهانی در ارتباط با صنعت نفت و گاز
و به ضرر جمهوری اس�لامی ایران در جریان بود ،متوقف و جهت آن را به نفع ایران تغییر داد .اگرچه این
حرک��ت تدریج��ی و کند پیش میرود ،اما برجام میتواند با مقاومس��ازی اقتصاد ،توازن قدرت سیاس��ی و
اقتصادی در منطقه آسیای غربی را عوض کند ( .)Draitser, New Estern Outlook, 2006تحریمها و فشار
سیاسی از سال  1384شروع شد و در طی نزدیک به یک دهه تا سال  1394ظرفیت صنعت نفت و گاز را به
شدت کاهش داد .برداشتن این موانع در مدت زمان اندک به صورت کامل با توجه به مشکالت ساختاری
اقتصاد ایران امکانپذیر نیس��ت .با وجود این ،از نظر فعاالن اقتصادی و کارشناس��ان سیاسی ،فوریترین
و مهمترین دس��تاورد برجام در صنعت نفت و گاز آش��کار شد .ایران در دستیابی به بازارهای سنتی خود و
حرکت برای رس��یدن به جایگاه دومین تولیدکننده نفت در اوپک ،پیش��رفت سریع و قابل توجهی داشت.
دولت یازدهم در ابتدا با تمرکز فروش نفت در شرکت ملی نفت با هدف ایجاد شفافیت در درآمدهای نفتی
و عدم تکرار پدی دهای مانند بابک زنجانی ،افزایش صادرات را در دستور کار خود قرار داد.
برجام روند رو به جلو تحریم و کاهش  20درصدی صادرات نفت و کاهش آن به زیر  800هزار بشکه
را متوقف کرد .باید توجه داش��ت که ایران ،همزمان از نوامبر س��ال  ،۲۰۱۳بیش از حد تعیینش��ده امکان
ص��دور نف��ت را پیدا کرد .در فوریه  ،۲۰۱۴ایران روزانه به چهار خریدار اصلی خود یعنی چین ،هند ،ژاپن و
کره جنوبی بیش از یک میلیون و  ۱۶۰هزار بش��که نفت صادر کرده اس��ت .صادرات نفت ایران در ماه پیش
از آن (ژانویه) به این چهار کشور در حدود  ۹۹۶هزار بشکه در روز بود .به این میزان باید نفت صادراتی به
ترکیه را که  ۱۵۰هزار و  ۸۲۴بشکه در روز بود اضافه کرد .میزان خرید چهار کشور چین ،ژاپن ،هند و کره
جنوبی در ماه فوری ه  2014در مقایس��ه با س��ال قبل در مجموع  ۱۷درصد افزایش داشت که بر خالف ادامه
روند گذش��ته بود (شبکه اطالعرس��انی نفت و انرژی 27 ،مهر  .)1393از سال  ،2014صادرات نفت ایران
به کش��ورهای غیر از اتحادیه اروپا بهبود یافته و پوش��ش بیمه تقویت شد .برخی از کشورهای آسیایی نیز
تضمین مستقل برای کشتیهای حامل نفت و میعانات گازی ایران صادر کردند (معظمی.)1395/2/11 ،
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با اجراییش��دن برجام در س��ال  ،1394تولید و صادرات نیز رش��د قابل توجهی یافت .توتال نخستین
ش��رکت اروپایی بود که خرید نفت از ایران را آغاز کرد .توافق خرید نفت از ایران در س��فر رئیس جمهوری
به فرانس��ه در بهمنماه  1394به میزان  ١٦٠هزار بش��که منعقد شد .وزیر خارجه ایتالیا بعد از نماینده یونان
س��ومین کش��ور اروپایی اس��ت که با وزیر نفت دیدار کرد .مدیر عامل انی پس از اجرای برجام ،چند نوبت
با مقامهای ارش��د نفت دی��دار کرد و اوایل  1395نیز برای حضور در میدانه��ای نفتی و همکاری با ایران
در بخش باالدس��تی به دیدار مهندس زنگنه ،وزیر نفت آمد .به دنبال آن ،انی و س��اراس ایتالیا در فهرست
مش��تریان نفت ایران قرار گرفتند (ش��بکه اطالعرس��انی نفت و انرژی 9 ،تیر  .)1395ایران روابط خود را
با خریداران نفت اروپایی بهبود بخش��ید .تأمین پوش��شهای بیمههای معتبر از بیمهگران بینالمللی ،اخذ
گواهینامههای الزم از مؤسسات رتبهبندی و اخذ تأییدیه از شرکتهای بزرگ نفتی انجام شد (اخبار نفت،
 21تی��ر  .)1395توافق فروش با ش��رکتهای بزرگ «ویتول» و «گلنکر» «رپس��ول اس��پانیا» به صورت
بلندمدت امضا ش��ده اس��ت .با این روند ،صادرات نفت ایران به اروپا  25درصد رشد داشت و به  600هزار
بشکه رسید و بخشی از درآمدها به یورو پرداخت شد .برداشتن تحریمها امکان تأمین تجهیزات و دسترسی
به خدمات در صنعت نفت و گاز مانند حفاری را از س��وی ش��رکتهای خارجی بهبود بخشید .این امر در
بهبود کیفیت و ایمنی طرحهای انرژی نفت به خصوص در پارس جنوبی مؤثر بود .با راهاندازی فازهای 15
و  16پارس جنوبی ،عالوه بر افزایش ظرفیت تولید گاز س��رعت راهاندازی فازهای جدید افزایش یافت ،به
طوری که تا پایان سال  1395فازهای جدیدی به بهرهبرداری خواهد رسید.
س��رعت افزای��ش ظرفیت تولی��د در داخل به حدی بود که فایننش��ال تایمز نوش��ت« :در کمال تعجب
بسیاری از تحلیلگران ،ایران به تعهد خود مبنی بر افزایش تولید و صادرات نفت  6ماه بعد از لغو تحریمها
عمل کرده است .ایران در آوریل  2016خرداد  1395روزانه حدود  3.800میلیون بشکه نفت در روز تولید
کرد .این میزان سطح تولید نفت تا پیش از اعمال تحریمها است (خبرگزاری فارس 5 ،تیر  .)1395تولید
میعانات گازی هم تا  ٦٠٠هزار بشکه در روز افزایش یافت.
تالش ایران برای احیای بازارهای س��نتی موجب بروز جنگ با عربس��تان سعودی برای کسب سهم
بیش��تر از بازار ش��د .با افزایش تولید نفت ایران ،بسیاری از مشتریان عربس��تان را رها کردند .ایران طرح
فریز نفتی را نپذیرفت و عربس��تان در آخرین نشس��ت اوپک با افزایش قیمت نفت همراهی کرد .ایران در
نهایت  80درصد از بازارهای خود در وضعیت پیشاتحریم را به دست آورد (قمصری ،مرداد  .)1395تولید
از میادین مش��ترک یادآوران و آزادگان شمالی و مناطق نفتخیز افزایش یافت .با تالشهای انجامشده تا
پایان س��ال جاری ،تولید نفت به  4میلیون بش��که خواهد رسید .رسیدن به ظرفیت تولید روزانه  ۴میلیون
و  ٧٠٠هزار بشکه نفت خام از جمله اهداف تعیینشده در برنامه ششم توسعه است .با جذب منابع مالی
خارج��ی ،صادرات نفت خام  2میلیون و  800هزار بش��که ،ظرفیت تولید گاز ی��ک میلیارد و  300میلیون
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متر مکعب در روز و میعانات گازی به  950هزار بش��که در روز خواهد رس��ید (شبکه اطالعرسانی نفت و
انرژی 23 ،تیر .)1395
با فراهمش��دن ام��کان پهلوگیری نفتکشهای غولپیک��ر  320هزار تنی ،ص��ادرات میعانات گازی در
خرداد  1395با جهش  48درصدی روبهرو ش��د .در س��ه ماه نخست سال بیش از  41میلیون و  727هزار
تن میعانات گازی از پایانه گاز عس��لویه به بازارهای جهانی صادر ش��د .در این مدت 51 ،کش��تی نفتکش
اقدام به بارگیری میعانات گازی کردند که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته ،از نظر حجم  18درصد
و از نظر تعداد کش��تی 19درصد رش��د داشته است .خردادماه سال جاری ،بیش از  16میلیون و  560هزار
بش��که میعانات گازی صادر شده اس��ت ،این رقم در زمان مشابه سال گذشته  11میلیون و  220هزار بشکه
بوده است (رحیمیان 7 ،مرداد  .)1395با افزایش ظرفیت تولید و صادرات ،جایگاه ایران از رتبه چهارم به
رتبه سوم اوپک ارتقا یافت.
تحریمها و حذف ایران از مسیر خطوط لوله انتقال نفت و گاز

از ارکان دیگر موقعیت ژئوپولیتیک در عرصه انرژی ،دسترس��ی به مس��یرها و خطوط لوله انتقال نفت و
گاز است .آمریکا تالش زیادی برای تسلط و ترسیم هندسه خطوط لوله نفت و گاز در جهان از گذشته تا
کنون انجام داده است .ایران به لحاظ جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادی نزدیکترین ،باثباتترین و ارزانترین
مسیر برای عبور و انتقال خطوط لوله نفت و گاز است .در مقابل ،آمریکا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی به دنبال حذف ایران از هندسه خطوط لوله انتقال نفت و گاز بوده است .به همین دلیل ،آمریکا با
اعمال فشار بر کشورهای مسیر ،با عبور خط لوله نفت باکو جیحان -تفلیس و بعد از آن ،امضای قرارداد
خ��ط لوله گاز نابوک��و و عبور این خطوط لول��ه از ایران حتی به بهای تحمل هزینه مالی بیش��تر ،مخالفت
میکرد .ایران از خط لوله باکو جیهان تفلیس حذف شد و اختالف هستهای و بعدها اعمال تحریم ،فرصت
مناس��بی را برای غرب در جهت جلوگیری از مش��ارکت ایران در خط لوله نابوکو 1فراهم کرد .این خط لوله
قرار اس��ت گاز طبیعی را از طریق آذربایجان ،گرجس��تان ،ترکیه ،بلغارستان ،رومانی ،مجارستان و اتریش
به اروپا منتقل کند.
در طرح اولیه ،کش��ورهای عراق ،آذربایجان و ترکمنستان به عنوان تأمینکنندگان گاز این خط لوله در
نظر گرفته شدهاند .در عین حال ،با توجه به حجم ذخایر کشورهای مذکور و موقعیت ویژه ایران به عنوان
اولین کش��ور دارای ذخایر گازی و وجود زیرس��اختهای الزم ،حضور ایران در این پروژه مورد خواس��ت
کش��ورهای عضو بوده است .ترکیه با توجه به سود ترانزیت گاز از پیوستن ایران به خط لوله نابوکو حمایت
میکند؛ اما با باالگرفتن مناقش��ات هستهای و شروع تحریم تدریجی در سال  ،2009قرارداد احداث خط
1. Nabucco
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لوله نابوکو به طول  3000کیلومتر با هزینه  9/7میلیارد یورو و با ظرفیت  30میلیارد متر مکعب در روز ،در
 13جوالی این سال در شهر آنکارا بدون حضور ایران به امضا رسید.
عالوه بر خط لوله نابوکو ،تحریمها و مناقش��ات سیاس��ی ،هستهای و فش��ارهای آمریکا و عربستان
س��عودی در ایجاد مانع و تأخیر و غیراقتصادیش��دن احداث خط لوله انتقال گاز به پاکستان و هند یا خط
لوله صلح نیز نقش اساسی داشت .ایگور پانکراتنکو ، 1تحلیلگر روسیه معتقد است به فرجام نرسیدن خط
لوله گاز صلح میان ایران و پاکستان بیش از اینکه دالیل اقتصادی و مالی داشته باشد ،دالیل سیاسی داشته
اس��ت .از نظر وی ،خصومتهای دیرینه آمریکا نسبت به ایران و سپس بیپولی و مشکالتی که واشنگتن
ب��رای اس�لامآباد در این راه پدی��د آورده ،عامل اصلی تأخیر در اجرای این طرح اس��ت (پانکراتنکو 7 ،آبان
 .)1394هن��د با فش��ارهای آمریکا از این خط لوله کنار رفت که باعث ش��د خط لول��ه توجیه اقتصادی و
سیاس��ی خود را از دس��ت بدهد .قرارداد این خط لوله بین ایران و پاکستان در سال 2009م به امضا رسید و
قرار بود در سال 2014م به سرانجام برسد.
عملیات س��اخت خط لوله در داخل خاک ایران با هزینه  2.5میلیارد دالر انجام ش��د ،اما بخش دوم
این خط لوله در خاک پاکس��تان به طول  780کیلومتر هنوز ساخته نشده است .با وجود پیشنهاد پرداخت
کمکهزینه  500میلیون دالری دولت دهم به پاکستان ،این کشور ضمن دریافت همه وجه مورد نیاز برای
س��اخت خ��ط لوله ،به مذاکره برای امضای قرارداد  2میلی��ارد دالری واردات ال ان جی با قطر پرداخت و
همزمان ،از سال  1390به بهانه تحریمها از اجرای طرح خودداری کرد تا آنجا که خاقان عباسی ،وزیر نفت
ً
و منابع طبیعی پاكستان با اعالم اینكه پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاكستان فعال روی میز دولت این
كشور قرار ندارد ،اعالم كرد« :در صورت نبود تحریمهای بینالمللی ،این پروژه میتواند در عرض  3سال
تكمیل شود ،اما به علت اینكه تحریمها علیه ایران ،موضوعی جدی است ،دولت پاكستان در حال حاضر
قادر به همكاری بیشتر نیست» (دنیای اقتصاد 11 ،اسفند .)1395
پاکس��تان که مش��مول جریمه ع��دم پایبندی به مفاد قرارداد ش��ده ،به دنبال اح��داث خط لوله گاز
تاپی (ترکمنس��تان ،افغانس��تان ،پاکستان و هند) از ابتدای س��ال  2015میالدی نیز بوده است .آمریكا و
عربس��تان برای تحت فش��ار قراردادن هرچه بیش��تر ایران ،هند و پاكس��تان را به خرید گاز از تركمنستان
توس��ط این خط لوله تش��ویق كردهان��د .این قرارداد ك��ه از آن به عنوان رقیب جدی خ��ط لوله صلح یاد
میش��ود ،توسط چهار كشور تركمنستان ،افغانستان ،هند و پاكستان با جدیت پیگیری میشود و برتری
آن نسبت به خط لوله صلح ،حمایت مالی شركتهای بزرگ بینالمللی و بانكهای معتبر خارجی است
(دنیای اقتصاد 31 ،تیر .)1395
1. Igor Pankratenko
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تأثیر تحریمها بر تأسیسات و خطوط انتقال داخل

تحریم عالوه بر ایجاد محدودیت در مشارکت در خطوط لوله انتقال بینالمللی ،مانع توسعه زیرساختهای
انتقال در داخل نیز بوده است .خطوط لوله 67 ،درصد انتقال فرآورده و خوراک پتروشیمیها را در داخل
بر عهده دارد .بر اس��اس برنامه پنجم توس��عه باید شبکه انتقال گاز از  33هزار کیلومتر به  44هزار کیلومتر
میرس��ید (نشریه مش��عل 25 ،اردیبهش��ت  ،)1390اما خطوط انتقال سراس��ری به عنوان مثال خط لوله
سراس��ری شش��م با  1/3میلیارد دالر ارزش با تأخیرهای طوالنی روبهرو بود (تابناک .)1392/12/6 ،به
گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ،بخش زیادی از پروژههای خطوط انتقال گاز اصلی کشور از پارس
جنوبی به ش��بکه سراس��ری در سال  1390تا  1392به دلیل نرسیدن بودجه تعطیل شد و بودجه آن به تأمین
یارانهها اختصاص یافت .در بودجههای س��ال  1392و  ،1393به ترتیب باید  83و  80درصد بودجههای
ً
عمرانی و خطوط انتقال از طریق فاینانس تأمین میشد ،اما با وجود تحریمها ،عمال تحقق نیافت (ایرنا،
 2اردیبهش��ت  .)1393خط��وط انتقال نفت نیز بر اس��اس مصوبات برنامه پنجم توس��عه ،باید از  14هزار
ب��ه  17هزار کیلومتر میرس��ید ،اما به دلی��ل نبود تجهیزات و منابع مالی با تأخیر روبهرو بوده اس��ت (ایران
اکونومیست 6 ،آبان .)1394
ش��رکت ملی گاز ایران دارای  13پاالیش��گاه 71 ،ایستگاه تقویت فشار گاز و بیش از  35هزار کیلومتر
خط لوله اس��ت که در س��ال  1396باید به  19پاالیش��گاه 90 ،ایستگاه تأسیس��ات تقویت فشار و  44هزار
کیلومتر خط انتقال برسد که نیازمند  34میلیارد دالر منابع مالی است .در بخش پاالیش گاز تا سال 1396
افزایش  200میلیون مترمکعبی نیازمند  21میلیارد دالر س��رمایهگذاری اس��ت .همچنین ،برای صنعت گاز
در چش��مانداز س��ال  96پیشبینی تولید  115میلیون مترمکعب گاز از بخش ذخیرهسازی شده است .این
پروژه نیز به  3میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد (باشگاه خبرنگاران جوان) .توسعه این زیرساختها در
مجموع به  62میلیارد دالر اعتبار نیاز دارد که در شرایط تحریم با محدودیت جدی روبهرو بود.
برجام :افزایش صادرات گاز و ایجاد زمینه حضور در خطوط لوله بینالمللی

در پس��ابرجام ،ایران با پش��ت سر گذاشتن قطر ،رتبه سومین تولیدکننده گاز جهان را کسب کرد .با تسهیل
در راهان��دازی فازه��ای  15و  16جدید پارس جنوب��ی و افزایش ظرفیت تولید گاز ب��ه بیش از  700میلیون
مت��ر مکعب در روز و همچنین ،افزایش احتمال راهاندازی فازهای جدیدتر ،صادرات گاز ایران به ترتیب با
ارس��ال و دریافت  2/5و  1/9میلیارد مترمکعب گاز در چهار ماه اول  1395مثبت ش��ده اس��ت .در حال
حاضر ،میزان تولید از پارس جنوبی  50درصد نسبت به سال  1391افزایش یافته است (نفتون نیوز 5 ،تیر
 .)1395ع�لاوه بر امکان تزریق گاز به چاههای نفت ب��رای افزایش بازیافت و میزان تولید نفت ،مذاکرات
برای صادرات گاز به همس��ایگان جان تازهای گرفت .در برنامه شش��م توسعه ٦٨ ،تا  ٨٠میلیارد مترمکعب
177

برجام؛ سیاستها ،دستاوردها و الزامات

گاز تولیدی کش��ور به بخش صادرات و  ٥٠تا  ٦٠میلیارد مترمکعب از این مقدار به همس��ایگان اختصاص
مییابد .هماکنون ،از  ١٥کشور همسایه ایران ١٠ ،کشور ظرفیت دریافت گاز دارند .ارسال گاز به کشورهای
هند و چین در دس��تور کار اس��ت .ایران در مذاکرات خط لوله صلح برای انتقال گاز به پاکس��تان از موضع
قدرت وارد شد و به صراحت اعالم کرد هزین ه بیشتری در این پروژه متقبل نمیشود .قرارداد انتقال گاز به
عراق و در آینده به اروپا امضا ش��ده و هماکنون زیرساختهای الزم برای عملیاتیشدن آن در دست انجام
است و باید تا پایان سال  1395به نتیجه برسد.
قرارداد صادرات گاز به منطقه بغداد سال  ٢٠١٣امضا و سال  ٢٠١٦الحاقیهای در زمینه افزایش حجم
و مدت به آن اضافه ش��د .بر اس��اس این ق��رارداد ،صادرات گاز از هفت میلی��ون مترمکعب در روز آغاز و
پس از  ٢١ماه به س��قف قرارداد خواهد رس��ید .قرارداد صادرات گاز به منطقه بصره نیز در سال  ٢٠١٥امضا
ش��د .با این قرارداد س��االنه  ٤٠میلیارد مترمکعب گاز صادرات خواهد شد .در حال حاضر قرارداد سوآپ
گاز ب��ا آذربایجان نیز در حال اجراس��ت .گاز در منطقه آس��تارا دریافت و در منطق��ه نخجوان تحویل داده
میش��ود .مذاک��ره با امارات ،عمان و کویت نیز در حال انجام اس��ت .کش��ورهای عض��و خط لوله نابوکو
از ای��ران ب��رای عضویت در خط لوله دعوت کردهان��د .جمهوری آذربایجان چند روز بعد از انتش��ار بیانیه
هس��تهای لوزان برای حضور ایران در خط لوله گاز ترانس آناتولی و ترانزیت گازهای ترش پارس جنوبی به
اروپا اعالم آمادگی کرد .خط لوله گازی ترنس آناتولی قرار است تا سال  ٢٠١٨میالدی ،ساالنه  ١٦میلیارد
مترمکعب گاز فاز دوم میدان شاهدنیز را به اروپا ترانزیت کند .نخستوزیر بلغارستان نیز به طور مستقیم و
غیرمس��تقیم ایران را برای حضور در این خط لوله صادرات گاز دعوت کرده اس��ت .ایران اولویت صادرات
گاز را کشورهای همسایه اعالم کرده ،اما به طور رسمی و غیررسمی مذاکرات گازی با سوئیس ،آذربایجان،
ً
ترکیه و اخیرا بلغارستان را آغاز کرده است (ایران اکونومیست 28 ،اردیبهشت .)1394
ایران و ارمنستان در سال ،١٣٨٣قرارداد تهاتر گاز و برق ٢٠ساله امضا کرده بودند .ارمنستان به تازگی
درخواس��ت افزایش خرید گاز را به دلیل ایجاد مش��کل در دریافت گاز از روس��یه مطرح کرده است .ایران
مقدار تحویل گاز را از یک میلیون مترمکعب به س��ه میلیون و  500میلیون مترمکعب افزایش داده اس��ت.
ارمنس��تان مصرفکننده بزرگی نیست ،اما میتواند مس��یر مهمی برای صادرات گاز ایران باز کند .در دیدار
وزیر انرژی ارمنستان با وزیر نفت ایران ،ترانزیت گاز ایران از طریق ارمنستان مورد بحث قرار گرفته است.
ارمنس��تان در پی درخواس��ت ایران برای ترانزیت گاز به گرجستان پیشنهاد تش��کیل یک سازمان جدید را
مطرح کرده اس��ت .یک قرارداد کوچک نیز با یک خریدار گرجس��تانی نیز امضا ش��ده است ،این قرارداد
امس��ال با عبور گاز ایران از خاک ارمنس��تان فعال خواهد شد .ایران در ازای یک متر مکعب گاز ،سه کیلو
وات ساعت برق از ارمنستان در مرز تحویل میگرفت که این میزان هماکنون به  3.2کیلو وات ساعت برق
افزایش یافته اس��ت .عالوه بر وجود  2خط کنونی انتقال برق برای اجرای پروژه احداث خط س��وم انتقال
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برق دومداره  ٤٠٠کیلو ولتی از ارمنستان به ایران ،یک قرارداد جدید امضا شده است (شبکه اطالعرسانی
نفت و انرژی 5 ،مرداد .)1394
سواپ نفت از آسیای مرکزی قبل و پس از برجام

در کن��ار خط��وط انتقال نفت و گاز ،موضوع س��واپ نفت از کش��ورهای آس��یای مرک��زی و قفقاز مانند
آذربایجان ،ترکمنستان ،قزاقستان و حتی روسیه ،از دیگر مزیتهای مهم جغرافیایی ایران در عرصه نفت
و گاز اس��ت .سوآپ در لغت به معنای معامله پایاپای ،معاوضه ،عوضکردن ،مبادلهکردن ،بیرونکردن،
جایگزینکردن ،جانش��ینکردن و در اصطالح به این معنی است که کاال از یک نقطه تحویل گرفته شده
ً
و دقیق��ا هم��ان می��زان کاال در نقطهای دیگر تحویل داده ش��ود (گله کالئی ،جهانگیری حس��ینآبادی،
 .)3 :1393در دهه  1990پس از فروپاشی شوروی و استقالل کشورهای آسیایی مرکزی ،مبادله نفت با
ایران اهمیت پیدا کرد .این کش��ورها در حالی که در خشکی محصورند ،برای توسعه اقتصادی ،نیازمند
صادرات نفت خود هستند.
در سال  ،1375قراردادی بین ایران و قزاقستان به امضا رسید که بر اساس آن روزانه  40هزار بشکه نفت
خام سبک از قزاقستان تحویل پاالیشگاه تبریز و تهران میشد و در عوض به همین مقدار نفت خام سبک
ایران در خلیج فارس تحویل ش��رکای تجاری قزاقس��تان میش��د (اطالعات بینالمللی 21 ،مرداد :1375
 .)10بعدها ظرفیت سواپ نفت تا  250هزار بشکه نیز افزایش یافت؛ اما در سال  1390به دلیل جابهجایی
مدیران و ش��دتگرفتن تحریمها متوقف شد .فشار سیاسی ایاالت متحده آمریکا برای منزویکردن ایران،
کاهش ارتباطات اقتصادی با همس��ایگان و ترغیب آنان به اس��تفاده از مس��یرهای باکو -نورسیک ،باکو-
سوپسا ،باکو -جیحان و تنگیز -نورسیک ،بهرغم سودآوربودن مسیر ایران و توجیه اقتصادی آن و فقدان
صرفه اقتصادی مسیرهای چهارگانه فوق به نسبت مسیر ایران و همچنین نبود زیرساختهای ضروری به
دلیل تحریم ،نقش عمدهای در توقف س��واپ نفت داشت (پدیدار .)1395/5/4 ،این روند منجر به زیان
 450میلیارد تومانی در سال شد.
بالفاصله بعد از برجام ،موضوع برقراری مجدد جریان سواپ از سوی وزارت نفت مطرح شده است.
ش��رکت ملی نفت ایران ،ش��رکت نیکو را که در دولت دهم واس��طه ایران و کشورهای ساحلی حوزه دریای
خزر موظف کرد تا از س��رگیری س��وآپ را در کوتاهترین زمان فراهم کند .در غیبت ایران ،کشورهایی که در
گذش��ته مشتری ایران بودند به س��مت ترکیه و خط لوله باکو – جیهان متمایل شدند .مهمترین رقیب ایران
در این بازار ،آذربایجان اس��ت که با مش��تریان قدیمی ایران قراردادهای بلندمدت منعقد کرده و نفت را از
طریق خط لوله به دریای س��یاه میرس��اند .ایران سعی دارد این کشور را نیز متقاعد به قبول قرارداد سوآپ
نفت خام کند (ایران .)1395/1/7 ،مذاکرات مقدماتی با کش��ورهای ترکمنس��تان ،آذربایجان ،روس��یه و
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قزاقستان صورت گرفته است .ایران سواپ گاز را با آذربایجان انجام داده و در عین حال ،به فکر زمینههای
جدیدتر مانند کاشکان قزاقستان نیز هست .قزاقستان به دنبال آن است که با افزایش تولید نفت در بین ده
تولیدکننده بزرگ نفت دنیا قرار گیرد و برای این کار روی کاش��کان تکیه کرده اس��ت (خبرگزاری ایسنا11 ،
خرداد  .)1395بنابراین ،اگرچه روس��یه اولین پیش��نهاد را برای سوآپ نفت به ایران داده ،اما قزاقستان هم
میتواند مش��تری خوبی برای سوآپ ایران باش��د .سوآپ فرآورده برنامه دیگر ایران است .تا یک ماه آینده،
عملیات سوآپ آغاز خواهد شد .مقدمات پهلوگیری کشتیهای حامل نفت کشورهای حاشیه خزر فراهم
ش��ده و سه اس��کله برای دریافت نفت وجود دارد که در طرح جامع به  17اسکله افزایش خواهد یافت .با
این کار ظرفیت سوآپ از  120هزار به  1.5میلیون بشکه افزایش مییابد .اکنون ظرفیت سوآپ روزانه 120
هزار بشکه نفت است (ایران 25 ،مرداد .)1395
طرح بانکرینگ قبل و بعد از برجام

تحریمه��ا همچنی��ن نقش عمدهای در توقف رون��د راهبردی تبدیل مناطق و س��واحل جنوبی جمهوری
اس�لامی ایران به مرکز س��وختگیری منطقهای (هاب بانکرینگ) داشت .در سال  ،1391فجیره با سهم
 65درصدی از نظر سوخترس��انی به ش��ناورها در خلیج فارس در جایگاه نخس��ت و در دنیا در رتبه دوم
قرار داشت .ایران با داشتن  20درصد رتبه دوم منطقه را داشت .سهم کشورهای کویت ،عربستان و عمان
نیز از بازار سوخترس��انی به ش��ناورها  15درصد بود .ساالنه  25هزار فروند کشتی از خلیج فارس عبور
میکنند که به حدود  20میلیون تن سوخت نیاز دارند .از این تعداد شناور ،حدود سه تا چهار هزار فروند
س��وخت مورد نیاز خود را از ایران تأمین میکردند .بر اس��اس طرح جامع  15س��اله که از سال  1384در
خلیج فارس شروع شد بود ،سواحل ایران به منطقه ویژه سوخترسانی به شناورها تبدیل میشد (دنیای
اقتصاد 2 ،اردیبهشت .)1391
سوخت کشتی در ایران از لحاظ کیفیت جزء بهترین سوختها در دنیاست .کشورهای همسایه بخش
زیادی از س��وخت شناورها را از ایران تأمین و با فرآوری آن به شناورها عرضه میکنند .در این چارچوب،
ارائ��ه کلیه امکانات و خدمات به ش��ناورهای عبوری از منطقه نیز دنبال میش��د .با این کار ،بندر ش��هید
رجایی میتوانس��ت به عنوان یکی از بنادر بنام جهان و ایران س��هم خود را از سوخترس��انی به ش��ناورها
در پای��ان ف��از دوم این طرح به  30درصد و در پایان طرح به  40تا  50درصد افزایش دهد .فاز اول در س��ال
 1390به بهرهبرداری رس��ید .فاز دوم میبایس��ت در سال  1395و فاز سوم در سال  1400به اتمام میرسید.
ب��ا تحقق س��هم  30درصدی ،ایران در پایان فاز دوم در ردیف  10کش��ور بزرگ فع��ال در صنعت بانکرینگ
قرار میگرفت؛ اما در نهایت این طرح نیز با تش��دید تحریمها و به دالیل مالی متوقف ش��د (س��ازمان بنادر
و دریانوردی 22 ،اردیبهش��ت  .)1392در دوران تحریم ،کش��تیها و نفتکشها مجاز به تجارت دریایی با
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ایران نبودند و در نتیجه نمیتوانس��تند از ایران س��وخت و سایر خدمات بانکرینگ را دریافت کنند .پس از
برجام ،دس��تور العمل طرح جامع خدمات سوخترس��انی به کش��تیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در
خلیج فارس و دریای عمان از س��وی وزارت نفت اعالم ش��د .وزارت نفت معتقد است ایران پس از برجام
با بهبود شرایط خواهد توانست جای امارات را در بانکرینگ به خود اختصاص دهد (ایرنا 2 ،تیر .)1395
نتایج ساختاری تحریمها

آن گونه که گفته شد ،یکی از عمدهترین هدف محدودیتها و تحریمهای اقتصادی ،خنثیسازی جغرافیای
سیاس��ی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در عرصه نفت و گاز بود ( .)Tigerström, 2016نتیجه طبیعی
و عملی تداوم این پدیده به دلیل وابستگی درآمد ملی به صادرات نفت و گاز ،ایجاد محدودیت ،فرسایش و
فروپاشی ساختار اقتصاد ملی و ساختار صنعت نفت و گاز بود .البته ،محدودیت و تحریمهای اقتصادی
میتواند زمینه ایجاد تحوالت ساختاری در اقتصاد ملی و صنعت نفت و گاز را از طریق تقویت خالقیت،
جهش فنآوری و به دنبال آن تا حدودی تحول در شرایط بازی ژئوپلیتیک را نیز فراهم کند؛ اما دسترسی
به بازار در اینجا ش��رط اساسی اس��ت .ضمن اینکه مدت زمان و شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاس��ی الزم برای تقویت خالقیت و جهش مالی و فنآوری در س��طح ملی ،طوالنی و بیش از پنج س��ال
و حت��ی ت��ا یک دهه نیز ادامه مییاب��د .بنابراین ،باید ه��ر دو رویکرد همزمان مد نظر باش��د .در ارتباط با
جمهوری اسالمی ایران ،تحریمها منجر به جهش قابل توجه در زمینه فنآوری و تولید و تأمین  70درصدی
ً
تجهی��زات مورد نیاز در صنعت نفت و گاز در داخل ش��د؛ ام��ا این امر اوال تا حدود زیادی محصول تعامل
با اقتصاد بینالملل اس��ت و تعمیق آن نیز نیاز به تداوم این تعامل دارد .در عین حال ،این روند نیاز صنعت
نفت به منابع مالی ،بازارهای جهانی و کمبود درآمدهای صادراتی و اثرات منفی وابس��تگی به درآمد نفت
را در کوتاهمدت جبران نکرده اس��ت .با این اوص��اف ،تحریم از طریق ایجاد تغییرات ژئوپلیتیک در عرصه
نفت و گاز ،ثبات اقتصاد كالن ،توس��عه زیرساختها و رقابتپذیری در صنایع دیگر همراه با صنعت نفت
را تحت تأثیر قرار داده است.
درآمدهای نفتی ،قبل و بعد از برجام

یکی از عمدهترین دالیل س��اختاری تحریم نفتی ایران ،نقش بیبدیل صنعت نفت و گاز در رشد اقتصادی
بود .ضمن اینکه در کوتاهمدت امکان جایگزینی برای درآمدهای نفتی در تأمین بودجه و اعتبارات جاری
و عمرانی کشور وجود نداشت .بر اساس آمارهای اوپک ،در سال  1390هر بشکه نفت ایران  1 10دالر و در
سال  107 ،1391دالر معامله میشد .میزان درآمد نفتی کشور در این زمان به ترتیب  113و  5 0میلیار د دالر
بود .کاهش  56درصدی درآمد نفتی در سال  1391نشان از تأثیر تحریمها در این زمینه بود (دنیای اقتصاد،
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 4بهمن  .)1390طبق اعالم بانک مرکزی ،میزان درآمد ناشی از صادرات نفت کشور در سال  1388معادل
 69میلیارد و  957میلیون دالر ،س��ال  1389معادل  90میلیارد و  191میلیون دالر ،سال  1390معادل 118
میلیارد و  232میلیون دالر و سال  1391معادل  68میلیارد و  135میلیون دالر بوده است (عیار آنالین7 ،
آذر  .)1392میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات در سال  41 1392میلیارد و  610میلیون
دالر بود .ارزش صادرات نفت خام کشور به تنهایی در سال  1392به  ۳۴میلیارد و  ۵۲۰میلیون دالر رسید.
متوس��ط صادرات نفت خام در این سال حدود  ۹۰۹هزار بشکه در روز بود .درآمدهای نفتی پیشبینیشده
برای سال  1393معادل  51میلیارد دالر بود که بنا به گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی ،از این میزان
تنها  30میلیارد دالر آن یعنی  96هزار میلیارد تومان محقق شد که نشان از اختالف  21میلیارد دالری میان
درآمد پیشبینیش��ده و محققش��ده دولت از محل فروش نفت در س��ال  1393دارد (خبر آنالین  9خرداد
 .)1394قیمت و درآمد حاصل از نفت خام در س��ال  1394به مراتب پایینتر بود (زمانی .)1 :1394 ،این
شرایط ،مشکالت ساختاری اقتصاد ایران را مانند کاهش رشد بخشهای مختلف ،کسری بودجه ،افزایش
شدید نرخ ارز و افزایش تورم ،به دنبال آورد.
جدول درآمد و قیمت نفت در سال 1394
قیمت هر بشکه نفت ایران

درآمد احتمالی نفت ایران در سال ۹۴

 ۴۰دالر

 ۱۴تا  ۱۵میلیارد دالر

 ۵۰دالر

 ۱۸.۲تا  ۱۸.۵میلیارد دالر

 ۶۰دالر

 ۲۱تا  ۲۲میلیارد دالر

 ۷۰دالر

 ۲۵.۵تا  ۲۶میلیارد دالر

با توجه به نقش تعیینکننده نفت و گاز در اقتصاد کش��ور ،رش��د اقتصادی از  5/8در سال  1389به
 3درصد در سال  1390و  -5/8در سال  1391رسید .رشد صنعت نفت در این سال  3درصد منفی بود.
این امر ش��رایط رکود تورمی را در کش��ور عمیقتر کرد .رشد منفی در س��ال  1392نیز ادامه داشت (بانک
مرک��زی .)1-10 :1392 ،بعد از برجام ،با افزایش ص��ادرات و با وجود کاهش  60درصدی قیمت نفت و
ع��دم دسترس��ی به نظام مالی آمریکا ،امکان دریافت بخش��ی از بهای نفت صادرات��ی به یورو فراهم آمد.
ش��رکتهای اروپای��ی خریدار نفت ایران از طریق س��ه بان��ک اروپایی پول نفت خ��ود را به یورو پرداخت
میکنند و ش��رکتهای آس��یایی نیز طبق روال گذش��ته بدهی خود را میپردازند (اقتصاد آنالین 4 ،خرداد
 .)1395بخش��ی از پولهای بلوکهش��ده نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت .بر این اس��اس ،در س��ه
مرحل��ه  11/9میلیارد دالر از داراییهای بلوکهش��ده آزاد ش��د .بنا بر توافق اول ژن��و  4/2میلیارد دالر در
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س��ال  2014و در قالب هش��ت قس��ط ،در مرحله دوم نیز  2/8میلیارد دالر و در  6قسط در سال  2015و
همچنین  4/9میلیارد دالر دیگر در یک دوره  6ماهه آزاد ش��د .بر اس��اس آخرین آمار بانک مرکزی ،دو
قس��ط  700میلیون دالری دیگر هم در اختیار این بانک قرار گرفته اس��ت؛ به طوری که مجموع دریافتی
به  13/3میلیارد دالر رس��یده اس��ت (پایگاه خبری قانون .)1395/1/23 ،عالوه بر این ،پرداخت طلب
معوق  2میلیارد دالری ایران از ش��رکتهایی مانند شل و یا توافق برای پرداخت تدریجی بدهی  5میلیارد
دالری هند انجام شده است.
كاهش سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز

عمدهتری��ن دلیل کاهش تولید نفت ،کاهش ص��ادرات بود .در عین حال ،دلیل عدم تحقق اهداف مربوط
به ظرفیت تولید نفت در زمان تحریم ،کاهش سرمایهگذاری و عدم دسترسی به فنآوری و تجهیزات برای
تولید و توس��عه مخازن در طی نزدیک به یک دهه از س��ال  1384تا  1394بود .این موضوع هم از کاهش
درآمدهای نفتی و هم از عدم حضور شرکتهای خارجی ناشی میشود .در ایران 600 ،میلیارد بشکه نفت
درجا هست که با ضریب بازیافت فعلی ،امکان برداشت  160میلیارد بشکه از آن وجود دارد .برای افزایش
بازیافت ،س��رمایهگذاری و دس��تیابی به فنآوری جدید ضرورت دارد .بر اس��اس برآوردهای موجود ،نیاز
صنعت نفت به س��رمایهگذاری تا س��ال  2020در حدود  130تا  140میلیارد دالر اس��ت .حوزه گازی پارس
جنوب��ی ب��ه تنهایی به  30میلیارد دالر س��رمایهگذاری نی��از دارد (معظمی .)1394 ،ایران برای رس��یدن به
جایگاه دومین تولیدکننده اوپک به  100میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد (اخبار نفت 4 ،مرداد .)1395
کاهش سرمایهگذاری باعث تأخیر در طرحهای مربوط به توسعه نفت و گاز شده است .این در حالی
اس��ت که ایران نزدیک به  40میدان نفت و گاز مش��ترک با کش��ورهای همس��ایه دارد .ب��ا توجه به عطش
کش��ورهای همس��ایه برای توسعه میادین نفتی مش��ترک ،هر روز تأخیر در توس��عه این میادین آسیبهای
جبرانناپذیری را به همراه دارد .بنا بر اعالم رکنالدین جوادی ،مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران ،در
میدان گازی پارس جنوبی که میان ایران و قطر مشترک است ،هر روز تأخیر برای توسعه ۱۰۰ ،میلیون دالر
ضرر به همراه دارد (پایگاه اطالعاتی الف 7 ،خرداد .)1393
قبل از سال  ،2011سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط در سال در حدود  4میلیارد
دالر بود و صنعت و نفت و گاز سهم زیادی از سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص میداد .با اعمال
چ گونه س��رمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران صورت
تحریمها در س��الهای  2012تا  ،2014نه تنها هی 
نگرفت ،بلکه بدهیهای صنعت نفت و گاز رو به فزونی گذاشت .در حالی که بر اساس گزارش وزیر نفت
دولت دهم« ،برای تولید یک بش��که نفت در خش��کی  25هزار دالر و در دریا  35هزار دالر سرمایهگذاری
مورد نیاز بود .دولت س��رمایه کافی در اختیار نداش��ت .ش��رکتهای بینالمللی نیز حاضر به قبول ریسک
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ً
س��رمایهگذاری در ایران نبودند .با ش��روع تحریم تقریبا تمام قراردادهای خارجی تعطیل شد .قراردادهای
موجود هم فس��خ میشد .نرخ بازگشت س��رمایه افزایش یافت و اجرای طرحها طوالنی شد .شرکتهای
توانمند در ایران حضور پیدا نمیکردند .حضور ش��رکتهای ضعیفتر نیز گران تمام میش��ود .صنعت نفت
برای خرید تجهیزات با قیمتگرانتر و کیفیت پایینتر مجبور به انتقال پول به شکل چمدانی بود (قاسمی،
.)139/3/2
در این ش��رایط ،راهاندازی فازهای  9و  10پارس جنوبی به دلیل توقیف کش��تی حامل تجهیزات س��ر
چاهی تا سال  1378با  845روز تأخیر روبهرو شد (انتخاب 15 ،تیر  .)1395شرکت استات اویل از میدان
بلوک اکتش��افی نزدیک خرمآباد و شرکت انی از طرح فاز س��وم توسعه میدان دارخوین خارج شد .شرکت
اینپکس ژاپن نیز از میدان نفتی آزادگان که در س��ال  1376کش��ف شده بود ،خارج شد و شرکت سینوپک
با وجود چندین س��ال حض��ور در این میدان کار خاص��ی را انجام نداد (دنیای اقتص��اد 5 ،مرداد .)1395
ش��رکتهایی چون شل و رپسول اسپانیا که در واحد پرشینالانجی و شرکت توتال و پتروناس مالزی در
پروژه پارسالانجی و ش��رکت س��ینوک چین هم برای توسعه پارسشمالی در راستای تولید ٢٠میلیو ن تن
الانجی با ایران به توافق رس��یدند (مصاحبه با کساییزاده ،روزنامه شرق  13بهمن )1393؛ اما در 1387
توتال از فاز  11خارج ش��د .پس از آن در س��ال  1388قراردادی با ارزش حدود  5میلیارد دالر بین شرکت
نفت و  CNPCامضا شد ،اما این شرکت نیز در پاییز  1391پارس جنوبی را ترک کرد .همزمان ،این شرکت
چینی در توسعه میادین نفتی عراق فعالیت داشت و میدان نفتی حلفایه عراق را  15ماه زودتر به تولید رساند
(انتخاب 7 ،تیر  .)1391پس از خروج چینیها ،توسعه فاز  11به شرکت پتروپارس واگذار شد ،اما چندی
بعد پتروپارس نیز از این پروژه خارج شد (انتخاب 28 ،اردیبهشت  .)1394در شرایطی که طرحهای 35
ماهه در فازهای دیگر نیز به خاطر عدم تأمین مالی با تأخیر گسترده روبهرو بودند ،قطر با تولید ساالنه 77
میلیون تن ال ان جی ،بزرگترین صادرکننده ال ان جی در جهان شد.
ط��رح توس��عه فازه��ای  15و  16پارس جنوب��ی نیز در س��ال  1384با هدف تولید روزان��ه  50میلیون
متر مکعب در س��ال  1389بس��ته ش��د؛ اما چهار س��ال طول کش��ید تا به پیمانکار واگذار شد .توسعه این
ت صدرا و قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شد .با شدتگرفتن
فازها به یک ش��رکت نروژی با مش��ارکت ش��رک 
تحریم ،ش��رکت ن��روژی از طرح خارج و به صورت ترک تش��ریفات به مبلغ  2.7میلی��ارد دالر به قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیا (ص) سپرده شد .به دلیل تحری م علیه شرکت تأسیسات دریایی و قرارگاه خاتم االنبیا
(ص) ،این دو پیمانکار در س��ال  1389از پروژهها خارج ش��دند و «شرکت آریا شهاب» اجرای طرح را بر
عهده گرفت .این ش��رکت باید در مدت  52ماه فاز را تکمیل میکرد .در نهایت ،فازها در س��ال  1394به
بهرهبرداری رسیدند (خبرگزاری فارس .)1392 /1/19 ،هزینه ساخت در این مدت از  3/99میلیون دالر
به  5میلیارد دالر افزایش یافت (خبرگزاری مهر.)1395/10/24 ،
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افزایش رقابتپذیری و بهبود زمینه برای جذب سرمایه خارجی در پسابرجام

برج��ام ش��رایط بهتری را برای س��رمایهگذاری خارجی در ح��وزه نفت و گاز فراهم کرده اس��ت .از منظر
فعاالن و دس��تاندرکاران صنع��ت نفت و گاز ،برجام به افزایش رقابتپذیری صنعت نفت در برابر س��ایر
کشورهای نفتی ،به خصوص در منطقه خلیج فارس کمک کرده است .پیش از برجام ،بر اساس منطقی
غیرقابل دفاع ،ایران جزو کش��ورهای تحریمش��ده و نقضکننده قوانی��ن بینالمللی و خطری برای صلح
جهان��ی محس��وب میش��د .از این رو ،هیچ ی��ک از نهادهای معتب��ر اقتصادی و مالی جه��ان حاضر به
همکاری با کش��ورمان نبودند (شبکه اطالعرس��انی نفت و گاز 11 ،مرداد  .)1395در این شرایط ،نه تنها
جذب س��رمایه خارجی بیمعن��ی بود ،بلکه حتی عملی��ات معمول اقتصادی مانند انتق��ال پول و فروش
محصول نیز با محدودیتهای بس��یار جدی روبهرو بود .تحریمها باعث ش��ده بود بخش قابل توجهی از
س��رمایهها به سوی کش��ورهای رقیب ایران در منطقه روانه شود و سود اصلی از تحریمها به جیب رقبای
نفت��ی ای��ران برود. با اجرای برجام و افزایش رتبه اعتباری از طرف مؤسس��ات اعتبارس��نجی ،دسترس��ی
وس��یعتر ب��ه پیمانکاران معتبر خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای انج��ام طرحها و همزمان بهرهمندی
از فناوریهای نوین به دلیل افزایش رقابت میان پیمانکاران امکانپذیر ش��ده اس��ت (خبرنگاران جوان،
 27آبان  .)1394ش��رکتهایی مانند لینده ،زیمنس و باس��ف در ایران حضور یافتند .تجهیزات بلوکهشده
میادی��ن پارس جنوبی از س��وی زیمنس مانند انواع کمپرس��ورها ،الکتروکمپرس��ورها ،توربین مبدلهای
حرارتی آزاد و توس��عه این میدان مش��ترک جان تازهای گرفت .شرکت ملی نفت ایران ،مذاکرات خود را با
بیش از  23شرکت معتبر نفتی به منظور انعقاد تفاهمنامه شروع کرده که در نتیجه این مذاکرات ،تا به حال
 11تفاهمنامه به شرح ذیل به امضا رسیده است:
یادداشت تفاهم بلندمدت با کره جنوبی برای همکاری بلندمدت در زمینه نفت و گاز
یادداشت تفاهم همکاری بلندمدت وزارت نفت و اداره ملی انرژی چین
یادداش��ت تفاهم ش��رکت ملی نفت ایران ،شرکت زیمنس و شرکت توربینهای بخار نفتی  OTCبرای
نوسازی تجهیزات و تأسیسات عملیات نفتی و پاالیشگاههای نفتی.
یادداشت تفاهم شرکت ملی نفت و زیمنس برای توسعه کمپرسورها و افزایش ظرفیت تولید شبکههای کنونی
یادداش��ت تفاهم ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت زاروبژنفت روس��یه برای مطالعه دو میدان نفتی،
ش��رکت روس��ی با مطالعه  ٢میدان پایدار غرب و آبان ،پیش��نهادهای خود را ب��رای افزایش ضریب
بازیافت نفت در این میدانها ارائه میکند .دو طرف بر توسعه روابط در حوزههای مختلف از جمله
س��واپ و خری��د و فروش نفت و فراوردههای نفتی نیز تأکید کردن��د (عصر نفت 23 ،تیر  )1395و
ایران برای تأمین نفت خام مورد نیاز پاالیشگاه شرکت زاروبژنفت روسیه در بوسنی و هرزگوین اعالم
آمادگی کرد (کاردور.)1395 ،
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یادداشت تفاهم شرکت ملی نفت ایران با شرکت ویتنرسهال که زیرشاخه شرکت آلمانی باسف است
یادداشت تفاهم پژوهشگاه صنعت نفت شرکت با آکر سولوشن نروژ برای نوسازی صنعت نفت ایران
یادداش��ت تفاهم ش��رکت ملی نفت ایران با اوام وی اتریش برای بررس��ی درباره پروژههایی در منطقه
زاگرس در غرب و میدان فارس
یادداش��ت تفاهم ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با شرکت جی جی سی ( )JGCژاپن
برای امکانسنجی کاهش هدررفت نفت در پاالیشگاه نفت تهران
یادداشت تفاهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با میتسویی ژاپن ،سرکوبه اسپانیا و توتال فرانسه
(شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی؛  29تیر .)1395
ناپایداری گاز در شبکه داخلی ،تعطیلی صنایع و آلودگی محیط زیست

تأخیر در راهاندازی فازهای پارس جنوبی ،تأثیر قاطعی بر پایداری گاز در ش��بکه داخلی داش��ت .این
امر باعث تش��دید مشکالت س��اختاری اقتصاد ملی میشد تا آنجا که با افزایش مصرف گاز در فصول
س��رد س��ال ،عالوه بر قطعش��دن گاز مورد نیاز صنایع از جمله فوالد ،پتروش��یمی و نیروگاهها ،رش��د
صنعت��ی کاهش و وابس��تگی به واردات گاز از ترکمنس��تان افزایش مییافت ،به ط��وری که ایران در 9
ماهه س��ال  1/1 2011میلیارد فوت مکعب یعنی  31میلیون متر مکعب گاز در روز از ترکمنس��تان وارد
کرد .در این چارچوب ،برای حفظ پایداری در ش��بکه ،کش��ور در سال  1392با  40میلیارد متر مکعب
کمبود گاز روبهرو بود .این امر باعث ش��د  48درصد مصرف س��وخت مایع نیروگاهها افزایش یابد که
در کاهش عمر نیروگاه و افزایش آلودگی محیط زیس��ت نقش اساس��ی داشت (اتحادیه صادرکنندگان
نفت و گاز.)1391 ،
در واق��ع ،یک��ی از عوامل اصل��ی آلودگی هوای ایران ،تغذیه نیروگاهها با نفت کوره و گازوئیل اس��ت،
به طوری که  222میلیون تن آالینده در نتیجه مصرف س��وختهای فس��یلی در نیروگاهها تولید شده است.
سوختهای فسیلی در مجموع عامل ایجاد  547میلیون تن از آالیندهها در ایران هستند و حدود  40درصد
آلودگی هوا در ایران به دلیل مصرف گازوئیل و نفت کوره در نیروگاههاس��ت .بر این اس��اس ،از سال 2003
تا  ،2012س��هم گاز طبیع��ی در تغذیه نیروگاهها از  81درصد به  61درص��د کاهش یافت و مصرف گازوئیل
از س��ه به  12درصد و نفت کوره از  16به  26درصد افزایش یافته اس��ت (ایس��نا 5 ،شهریور  .)1394سهم
سوختهای مایع در تغذیه نیروگاهها در سال  44 ،1393درصد بوده که افزایش قابل توجهی داشته است.
در سال  ،1393به دلیل کمبود گاز  27میلیارد لیتر نفت کوره و گازوئیل با سولفور باال به ارزش  18میلیارد
در نیروگاهها مصرف ش��د .کاهش ظرفیت تولید و ناپایداری ش��بکه ،عالوه بر آلودگی هوا تعطیلی صنایع،
ع��دم تأمین خوراک برای پتروش��یمیها و تکمی��ل زنجیره تولید ،کاهش صادرات غیرنفتی ،کاهش رش��د
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اقتصادی ،عدم امکان پرداخت بهای گاز به دالر به دلیل تحریم و تهدید به قطع گاز از سوی ترکمنستان را
به دنبال داش��ت .با ش��روع مذاکرات و برجام ،این روند جهت عکس به خود گرفت .طی  10ماهه نخست
س��ال  ،1394حدود  15.5میلیارد لیتر س��وخت مایع در نیروگاهها مصرف ش��ده اس��ت (وزارت نفت 25
مرداد  .)1395این رقم در سال  1395باز هم کاهش خواهد یافت و به  6میلیارد لیتر خواهد رسید .در این
س��ال ،عالوه بر تأمین  90درصدی گاز مورد نی��از نیروگاههای برق و ایجاد ظرفیت  75هزار مگاواتی تولید
و همچنین ،تأمین خوراک پتروش��یمیها ،زمینه کاهش قابل توجه آلودگی محیط زیس��ت و افزایش تعداد
روزهای پاک سال به وجود آمده است.
تحریم و توقف طرحهای پاالیشی

در اواخ��ر دولت هش��تم ،طرح احداث هش��ت پاالیش��گاه به هم��راه طرحهایی ب��رای افزایش ظرفیت
پاالیش��گاههای موجود به تصویب رس��ید ،اما تمام طرحها به واسط ه تحریم و مشکلهای تأمین مالی
(دنیای اقتصاد 19 ،دی  .)1390بر اس��اس اعالم ش��رکت ملی پخش و پاالیش در س��ال
متوقف ش��د ِ
 ،1391باید هش��ت طرح پاالیش��گاهی تا پایان س��ال  1391و طرحهای بندرعباس و اصفهان در سال
 1392به بهرهبرداری میرس��ید .با این طرحها ،تولید بنزین از  55.5میلیون لیتر در روز در سالهای
 91ت��ا  93ب��ه ترتیب  81 ،67.3و  93میلیون لیتر و در س��ال  94که پایان برنامه پنجم اس��ت ،به 131
میلیون لیتر میرس��ید (خبرگزاری صدا و س��یما 6 ،اردیبهشت  ،)1391اما هیچ کدام تا سال  1394به
نتیجه نرسیدند .طرح بهبود فرآیند و بهینهسازی ظرفیت الوان با هدف افزایش تولید بنزین پاالیشگاه
ب��ه روزان��ه  ۲.۸میلیون لیت��ر و ارتقاء کیفیت آن به یورو  ۴در س��ال  1386به تصویب رس��ید .کاهش
تولید فرآوردههای س��نگین مانند نفت کوره ،افزایش تولید فرآوردههای سبک باارزش مانند گاز مایع،
بنزین ،سوخت جت و گازوییل ،کاهش آالیندههای زیستمحیطی و بهبود عملکرد اقتصادی شرکت
و بهینهس��ازی مصرف انرژی از مزایای این طرح بود .این طرح بعد از گذش��ت هش��ت س��ال هنوز به
بهرهبرداری نرس��یده اس��ت (خبرگزاری تس��نیم  21تیر  .)1394طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت
پاالیش��گاه بندر عباس نیز با هدف تکمیل واحدهای پاالیش��ی و خودکفایی کش��ور در تولید بنزین و
ارتقاء کیفیت که اوایل س��ال  1386آغاز ش��ده نیز در س��ال  1395به بهرهبرداری میرسد (خبرگزاری
تسنیم 26 ،مرداد .)1394
ش��رکت پاالی��ش و پخش ،عل��ت تأخیر تکمیل طرحه��ا را محدودیت در تأمین مال��ی و تجهیزات از
خارج کشور عنوان کرده است (خبرگزاری تسنیم 25 ،تیر  .)1394طرح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که
 3میلیارد دالر بودجه نیاز داش��ت ،هنوز با مش��کل تأمین مالی روبهرو است .اهمیت تأخیر در طرحهای
پاالیشگاهی هنگامی مشخص میشود که بدانیم در سالهای  2009تا  2014پس از تحریم واردات بنزین،
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تولید بنزین در پتروش��یمیها شروع شد .قبل از س��ال  ،2009ایران  40درصد تقاضای بنزین خود را وارد
میک��رد .از ای��ن رو ،تولید بنزین در پتروش��یمیها عالوه ب��ر قطع زنجیره تولید فرآورده در پتروش��یمیها
و افزایش هزینه اس��تهالک ،نقش مهمی در افزایش آلودگی محیط زیس��ت داش��ت .تحریم در توس��عه
جایگاههای  CNGنیز نقش داش��ت .توس��عه جایگاههای مصرف  CNGدر مقابل پمپ بنزین 55 ،سنت
صرفه اقتصادی به دنبال دارد؛ ضمن اینکه تأثیر قابل توجهی نیز بر آلودگی محیط زیس��ت میگذارد .در
عین حال ،کمبود منابع مالی ،کاهش تولید گاز و نبود تجهیزات ،مانع توس��عه زیرس��اختها در این زمینه
شد (باشگاه خبرنگاران جوان 8 ،آبان .)1392
برجام ش��رایط خوبی را برای افزایش ظرفیت و س��ودآوری صنایع پاالیشی ایجاد کرده است .بر اساس
گزارشهای ترازنامه انرژی کشور ،در شرایط فعلی سهم تولید نفت کوره در سبد پاالیش نفت کشور حدود
 33ت��ا  34درص��د بوده و این در حالی اس��ت که در پاالیش��گاههای پیش��رفته جهان ،این س��هم بین صفر
ت��ا پنج درصد اس��ت و ایران هم قصد دارد با اس��تفاده از فرصت لغو تحریمها ،س��هم تولی��د نفت کوره در
پاالیشگاههای کشور را به کمتر از  10درصد کاهش دهد.
با ثبت رکوردهای جدید و افزایش تولید و صادرات نفت کوره ،یکی از مهمترین سیاستهای صنعت
پاالیش در دوران پسابرجام ،امضای قرارداد با شرکتهای صاحب دانش به منظور کاهش ظرفیت تولید
نفت کوره و کاهش س��هم این فرآورده نفتی به  10درصد س��بد محصوالت نفتی کش��ور اس��ت .با وجود
تخصیص نفت خام با حدود  5تا  10درصد تخفیف نسبت به قیمتهای فوب خلیج فارس ،سود پاالیش
یک بش��که کمتر از یک دالر اس��ت .از این رو ،برخی از پاالیشگاههای قدیمی به منظور افزایش حاشیه
س��ود ،ط��رح کاه��ش هزینههای تولید و افزایش س��ود پاالیش هر بش��که ب��ه  4تا  5دالر را با مش��ارکت
ش��رکتهای خارجی دنبال میکنند .اجرای این طرح به حدود  1.5تا  2میلیارد دالر س��رمایهگذاری نیاز
دارد .در این زمینه ،رقابت بین شرکتهای نفتی کره جنوبی و ژاپن است .در این راستا ،ایران پنج قرارداد
و تفاهمنام��ه با ش��رکتهای نفتی ک��ره جنوبی و ژاپن به منظ��ور کاهش ظرفیت تولید نف��ت کوره ،بهبود
فرآیندهای تولید و در نهایت ،افزایش س��ودآوری در پاالیش��گاههای موجود نفت کشور امضا کرده است
(آفرینش  25مرداد .)1395
تأثیر برجام بر تقویت زنجیره تولید و حوزه پتروشیمی

برج��ام ش��رایط بهتری را نی��ز برای حوزه پاییندس��ت صنعت نف��ت و گاز فراهم کرده اس��ت .فعاالن این
صنعت معتقدند پتروشیمی بیشترین استفاده را از برجام برده است .از نظر آنها ،تأثیرات برجام بر صنعت
پتروشیمی از چند زاویه قابل ارزیابی است:
توقف تولید بنزین و حرکت تکمیل زنجیره تولید
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افزایش تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی
حذف موانع حملونقل ،انتقال پول و بیمه صادراتی
دسترسی به سرمایه ،تکنولوژی ،دانش فنی ،تجهیزات و بازار
در واقع ،با نهاییشدن فرمول خوراک واحدهای پتروشیمی پس از برجام ،با وجود کاهش  60درصدی
قیمت نفت ،تولیدات و صادرات محصوالت پتروش��یمی افزایش یافته اس��ت .در س��هماهه اول  ،1395با
وجود کاهش  20دالری متوسط قیمت نفت به نسبت سال گذشته و کاهش  2/7درصدی ارزش میانگین
کاالهای صادراتی ،صادرات محصوالت پتروشیمی  3/5میلیارد دالر افزایش یافته است .افزایش تولید و
صادرات محصوالت پتروشیمی ،مرهون اتمام فازهای پارس جنوبی و اضافه تولید  200میلیون متر مکعبی
گاز اس��ت که باعث ش��ده کمبود خوراک واحدهای پتروش��یمی تأمین و در زمستان نیز با قطع گاز مواجه
ً
نشوند .پتروشیمی که شدیدا از تحریمهای حملونقل ،کشتیرانی ،نقلوانتقال پول و دسترسی به بازارهای
هدف رنج میبرد ،بعد از برجام با گش��ایش مواجه ش��د و هزینههای حملونقل به شدت کاهش یافت .به
ط��ور مث��ال ،هزینه حمل هر تن گاز مایع به چین در حدود  60دالر بود که اکنون به حدود  30دالر رس��یده
اس��ت .کاهش هزینه حملونقل در س��ایر محصوالت از قبیل متانول و نفتا نیز قابل توجه است .در زمان
تحریم ،آزادسازی وجه از بانک کونلون چین گهگاه تا  9درصد هزینه در بر داشت ،اما اکنون به حدود یک
درصد کاهش یافته است .با توجه به عالقهمندی شرکتهای خارجی برای مشارکت و همکاری با صنایع
پتروش��یمی ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی  48پروژه جدید تعریف کرده که به  32میلیارد دالر سرمایه
نیاز دارد (حسینی 27 ،تیر .)1395
تفاهمنامههای امضاشده در زمینه پتروشیمی
نام پتروشیمی

شریک خارجی

میزان سرمایهگذاری

بوعلی سینا

سوئیس

 50میلیون یورو
قرارداد امضا شده است

پتروشیمی صدف

یک میلیارد یورو

هلدینگ خلیج فارس

ایتالیا،تکنیمونت

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

توتال

شرکت صنایع ملی پتروشیمی

باسف آلمان بزرگترین شرکت
پتروشیمی دنیا

 6میلیارد دالر

شهرک پتروشیمی کلران

کره جنوبی ،دوسان و هیوندایی

-

منبع :انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآوردههای پتروشیمی
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نتیجهگیری

صنای��ع نف��ت و گاز ب��ه دلیل جای��گاه ژئوپلیتیکی و پیوند س��اختاری که میان اقتصاد مل��ی و بینالمللی
ایجاد میکند ،حائز اهمیت راهبردی است .تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران با هدف
خنثیس��ازی موقعیت ژئوپلیتیکی این کش��ور در زمینه نفت و گاز و تش��دید مش��کالت ساختار اقتصاد
مل��ی و کاهش رقابتپذی��ری صنعت نفت و گاز طراحیش��ده بودند .تحریمها با کاه��ش ظرفیت تولید
نفت و گاز ،کاهش صادرات ،افزایش هزینه نگهداری نفت خام بر روی آب ،محرومیت از مشارکت در
خطوط انتقال انرژی ،توقف س��واپ و بانکرینگ س��وخت ،تنزل جایگاه ایران در سازمان اوپک ،تأخیر
در ایجاد ذخایر راهبردی نفت و گاز برای افزایش اثرگذاری بر تعیین قیمت نفت در سطح جهانی باعث
بروز مش��کالت و موانع ساختاری اقتصاد ملی و صنعت نفت و گاز مانند وابستگی به درآمد نفت ،رکود
تورمی ،کاهش سرمایهگذاری ،عدم تأمین مالی و تأخیر در بهرهبرداری از ذخایر نفت و گاز ،عدم توسعه
مخازن مش��ترک ،تأخیر در توس��عه خطوط و تأسیس��ات انتقال و پاالیش داخلی ،ناپایداری در س��طح
ش��بکه ،افزایش مصرف س��وخت مایع در نیروگاهها و افزایش میزان آلودگی محیط زیس��ت ،قطعش��دن
زنجیره تولید فرآورده و افزایش هزینه و مش��کالت صنعت پتروش��یمی ش��د .برنامه جامع اقدام مشترک
باعث ش��د بازی ژئوپلیتیک غرب و آمریکا علیه ایران در عرصه نفت و گاز متوقف ش��ده و مس��یر آن به
نفع ایران تغییر کند .این امر از طریق افزایش صادرات و دسترس��ی به بازارهای سنتی ،افزایش تدریجی
تولید نفت و گاز ،تأمین گاز مورد نیاز صنایع به خصوص پتروش��یمی و نیروگاهها و افزایش ظرفیت تولید
محصوالت پتروش��یمی و ظرفیت تولید برق ،کاهش هزینه نقلوانتقال کاال و پول ،دسترس��ی آسانتر به
فنآوری ،استقبال همسایگان و اعضای خطوط مهم انتقال گاز از حضور ایران در هندسه خطوط انتقال
گاز جهانی با توجه به افزایش ظرفیت تولید گاز ،تالش برای ازسرگیری سواپ نفت ،حضور و نفوذ ایران
در بازارهای داخلی و خارجی و در نتیجه رقابتپذیری صنعت نفت و گاز کش��ور میس��ر ش��د .برجام در
عین حال به تقویت روند پیش��رفت و خودکفایی در س��اخت تجهیزات نفت و گاز با تعامل و مش��ارکت
هدفمند با بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.
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